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เกิดอะไริขึ�นตอนนี�

เมื�อวิกิฤตเช่่นการิริะบัาดของ COVID-19 เกินควิบัคุม ควิามสามาริถรัิบัมือก็

เกินขีดจิาํกดัของเริาไปอยา่งริวิดเร็ิวิ การิตอบัสนองของรัิฐบัาลและริะบับัการิ

ดูแลสุขภาพิไม่มีปริะสิทธิภาพิ เพิริาะมีควิามตอ้งการิทรัิพิยากริสูง และไม่มี

เวิลาเตรีิยมตวัิ ซึ� งยงัก่อให่เ้กิดภาวิะการิขาดแคลนสาํห่รัิบัโคริงสร้ิางพิื�นฐานใน

การิจิดัห่าสินคา้และบัริิการิที�จิาํเป็นต่างๆ ในริะดบัับุัคคล เริาตอ้งดิ�นรินเพิื�อห่า

ห่นทางผา่นควิามสบััสน ควิามกลวัิ และควิามสูญเสีย อนัเจิบ็ัปวิดที�มาพิร้ิอมกบัั

วิกิฤตนี�

มีคนเพิียงไม่กี�คนที�เคยไดเ้ผชิ่ญกบััวิกิฤตเช่่นนี�  แมแ้ต่ในกลุ่มของบุัคลากริ

ทางการิแพิทย ์และผูที้�อยูใ่นห่น่วิยงานการิจิดัการิภยัพิิบัติัเองกต็าม พิวิกเริาส่วิน

ให่ญ่ ไม่ตอ้งรัิบัมือกบััการิเปลี�ยนแปลงอยา่งมากมาย ในชี่วิติปริะจิาํวินั 

เริาไม่เคยตอ้งเผชิ่ญกบััควิามไม่แน่นอนของสถานการิณ์ที�เปลี�ยนแปลงในริะดบัั

นี�  การิริะบัาดให่ญ่ของ COVID-19 ส่งผลกริะทบัต่อทุกควิามคิด ทุกการิตดัสิน

ใจิและการิกริะทาํทุกอยา่ง ทุกช่่วิงเวิลาของวินั 

เริาไม่รู้ิวิา่พิรุ่ิงนี�จิะเกิดอะไริขึ�น เริาอาจิสงสยัวิา่ เรืิ�องริาวิที�เห็่นทางโทริทศันใ์น

วินันี�  จิะเกิดขึ�นกบััเริาในวินัพิรุ่ิงนี�ห่รืิอไม่

ท่ามกลางควิามวิุน่วิายเช่่นนี�  เริาปริาริถนาควิามสะดวิกสบัาย ควิามมั�นคงและควิาม

ห่วิงั 

พิริะคมัภีร์ิไบัเบิั�ล พิริะคาํของพิริะเจิา้ต่อมนุษยช่าติ เป็นเรืิ�องริาวิของควิามรัิกที�สตัย์

ซื�อของพิริะเจิา้ 

ที�มีต่อเริาทุกคนในทุกสถานการิณ์ 

นี�คือ กาํลงัใจิที�ยิ�งให่ญ่ในช่่วิงเวิลานี�  

พิริะคาํพิดูแทนควิามโกริธ ควิามเสียใจิ ควิามห่วิาดกลวัิและควิามห่วิงัของเริา 

พิริะคาํทาํให่เ้ริาสบัายใจิในวินันี�และเสริิมกาํลงัให่เ้ริาในวินัรุ่ิงขึ�น

ช่่วิยให่เ้ริามองเห็่นถึงควิามห่วิงันิรัินดร์ิ ที�พิริะเจิา้นาํมาสู่ทั�งชี่วิติของเริา แทนที�จิะ

มองแต่ควิามทุกขย์ากในปัจิจุิบันัเท่านั�น

บัทควิามสั�นเพิื�ออ่านริายวินันี�  เป็นการิสาํริวิจิควิามรู้ิสึกและควิามคิดทั�วิไปบัางอยา่ง 

ที�เริาอาจิพิบัในช่่วิงการิริะบัาดของ 

COVID-19 แต่ละบัท ปริะกอบัดว้ิยคาํถาม ห่รืิอควิามคิดที�ไดรั้ิบัแริงบันัดาลใจิจิากผู ้

ริอดชี่วิติจิากภยัพิิบัติัและวิกิฤต 

ขอ้พิริะคมัภีร์ิ และการิห่นุนใจิ ที�จิะช่่วิยคุณรัิบัมือกบััควิามทา้ทายให่ม่ ๆ ในชี่วิติ

ปริะจิาํวินั บัทควิามนี�  สรุิปดว้ิยควิามคิด ห่รืิอคาํถาม เพิื�อให่คุ้ณไดคิ้ดทบัทวินในการิ

ดาํเนินชี่วิติปริะจิาํวินั ห่รืิอเพิื�อช่่วิยเริิ�มตน้ในการิจิดบันัทึก ห่รืิอเวิลาอธิษฐาน

ขอให่พ้ิริะเจิา้คุม้คริองและรัิกษาคุณ ทุกขณะ ทุกวินั ในขณะที�คุณพิยายามติดตาม

พิริะเยซูอยา่งสตัยซื์�อ แมเ้มื�อโลกทั�งโลกของคุณจิะเปลี�ยนแปลงไปกต็าม



ช่่วิยฉนัดว้ิย!

ฉนัรู้ิสึกตกใจิ 

ฉนัไดย้นิมาวิา่ COVID-19 อาจิจิะไม่ค่อยดี แต่ไม่เคยคิดเลยวิา่โริคริะบัาดทั�วิ

โลกจิะกลายเป็นแบับันี�  สาํห่รัิบัตวัิฉนั คริอบัครัิวิ และชุ่มช่นของฉนั มนัแย่

กวิา่ที�ฉนัคาดไวิม้าก ถึงแมว้ิา่เริาจิะทาํทุกอยา่งถูกตอ้ง อยูบ่ัา้นและรัิกษาริะยะ

ห่่างแลว้ิกต็าม ฉนักไ็ม่สามาริถมั�นใจิไดว้ิา่ คนที�ฉนัรัิกมากที�สุดจิะปลอดภยั 

ฉันตองทํายังไง ตอนน่้

จะขอคุวามื่ชวยเหล่อไดจากท่�ไหน

เริาทุกคนเห็่นข่าวิเกี�ยวิกบััภยัพิิบัติัต่างๆ เริาเห็่นทั�งภาพิและเสียงที�เกี�ยวิกบััแผน่

ดินไห่วิ นํ�าท่วิม สงคริาม การิกนัดาริอาห่าริ และโริคริะบัาดอยา่งมากมาย แต่

ภาพิต่างๆ เห่ล่านี�ไม่ไดถ่้ายทอดถึงควิามรู้ิสึกของควิามไม่แน่นอน การิสูญเสีย

และควิามเจิบ็ัปวิด ที�เห่ตุการิณ์เห่ล่านั�นไดน้าํมาสู่ชี่วิติของผูค้นที�ไดรั้ิบัผล

กริะทบั

และตอนนี�  เริากาํลงัติดอยูใ่นการิริะบัาดให่ญ่ทั�วิโลก ชี่วิติกย็ากสาํห่รัิบัทุก

คน เริาทุกคนตอ้งปรัิบัตวัิ และเผชิ่ญกบััควิามสูญเสียอนัเจิบ็ัปวิดที�อาจิเกิด

ขึ�นได ้การิรัิบัมือกบััสิ�งที�อยูข่า้งห่นา้นั�น เริาอาจิตอ้งใช่ค้วิามแขง็แกร่ิง และ

ควิามสามาริถของเริา ห่รืิอ อาจิจิะมากกวิา่นั�น

เริาไม่ไดอ้ยูค่นเดียวิ เมื�อเริารู้ิสึกอ่อนลา้ อ่อนเพิลีย ห่รืิอมีไม่เพิียงพิอ คนอื�น

กต็อ้งการิควิามช่่วิยเห่ลือ ในช่่วิงเวิลาที�ยากลาํบัากนี� เช่่นกนั ขอ้ควิามต่อไป

นี�จิากห่นงัสือสดุดี เขียนโดยกษตัริิยด์าวิดิ ช่ายผูคุ้น้เคยกบััควิามทุกขแ์ละ

ควิามโศกเศร้ิา บัางที เขาอาจิบัริริยายควิามรู้ิสึกเดียวิกบััที�คุณกาํลงัปริะสบั

อยูก่เ็ป็นได้

ขา้แต่พิริะยาห์่เวิห์่ ขอทริงพิริะกรุิณาขา้พิริะองค ์เพิริาะขา้

พิริะองคก์าํลงัทุกขใ์จิ

ดวิงตาขา้พิริะองคก์็ร่ิวิงโริยไปเพิริาะควิามริะทม

ทั�งจิิตใจิและร่ิางกายของขา้พิริะองคด์ว้ิย

ชี่วิิตของขา้พิริะองคก์็ร่ิอยห่ริอเพิริาะควิามทุกขโ์ศก

และปีเดือนของขา้พิริะองคก์็ห่มดไปดว้ิยการิถอนห่ายใจิ

กาํลงัของขา้พิริะองคอ่์อนลง

สาธุการิแด่พิริะยาห์่เวิห์่

เพิริาะพิริะองคท์ริงสาํแดงควิามรัิกมั�นคงแก่ขา้พิริะองคอ์ยา่ง

อศัจิริริย์

เมื�อขา้พิริะองคอ์ยูใ่นเมืองที�ถูกลอ้ม

ขา้พิริะองคต์กใจิ กล่าวิวิ่า

“ขา้พิริะองคถู์กตดัขาดไปพิน้สายพิริะเนตริของพิริะองคแ์ลว้ิ”

แต่พิริะองคท์ริงสดบััเสียงวิิงวิอนของขา้พิริะองค์

เมื�อขา้พิริะองคทู์ลขอควิามช่่วิยเห่ลือจิากพิริะองค์

สดุดี บทที่ 31:9–10, 21–22

คุุณตองการพูดกับพระเจาวาอยางไร เก่�ยวกับภัยพิบัติท่�

คุุณกําลัง เผชิญ และผลกระทบท่�เกิดขึ้นกับคุุณในวันน่้

วันท่� 1 ••



รู้ิสึกอ่อนแอเปริาะบัาง

มีเรืิ�องที�เกิดขึ�นมากมาย 

และสิ�งต่างๆ กย็งัเกิดขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ฉนัไม่สามาริถห่ยดุข่าวิร้ิายได ้

ไม่สามาริถแมแ้ต่จิะปกป้องและจิดัห่าสิ�งต่างๆ 

ใหกับบานและคุรอบคุรัวของฉันได ฉันรูสึกไมื่มื่่กําลังและออนแอ 

โลกไมื่ปลอดภัยอ่กตอไปแลว

เห่ตุผลห่นึ�ง ที�ทาํให่โ้ริคริะบัาดทั�วิโลกน่ากลวัิ กเ็พิริาะมนัอยูน่อก

เห่นือการิควิบัคุมของเริา เริาอาจิรู้ิวิา่เกิดอะไริขึ�น แต่เริาไม่รู้ิวิา่มนัจิะ

ส่งผลกริะทบัต่อเริารุินแริงแค่ไห่นห่รืิอนานเท่าไห่ร่ิ เริาไม่รู้ิวิา่ เมื�อ

ไห่ร่ิชี่วิติของเริาจิะกลบััมาเป็นปกติ-ห่รืิอจิะปกติอีกห่รืิอไม่ สาํห่รัิบั

พิวิกเริาห่ลายคนควิามไม่แน่นอนทาํให่เ้ริารู้ิสึกไม่ดี

เมื�อเริาเคยชิ่นกบััการิพิึ�งพิาควิามสามาริถ และพิลงัของตวัิเองที�จิะรู้ิสึก

ปลอดภยั เริากอ็าจิรู้ิสึกอ่อนแอโดยเฉพิาะเมื�อเริาควิบัคุมภยัพิิบัติัไม่ได ้แต่

ในขณะที�เริาไม่สามาริถช่่วิยเห่ลือตวัิเองไดน้ั�น พิริะเจิา้ ผูส้ร้ิางฟ้าสวิริริค์

และแผน่ดินโลก กย็งัคงมีทั�งฤทธิ� อาํนาจิและควิามดีงาม เริาจิะเขม้แขง็ขึ�น

เมื�อเริาเชื่�อมต่อกบััพิริะเจิา้ผูเ้ป็นพิลงัแห่่งชี่วิติของจิกัริวิาล

พิริะองคท์ริงรัิกควิามช่อบัธริริมและควิามยติุธริริม

แผ่นดินโลกเต็มดว้ิยควิามรัิกมั�นคงของพิริะยาห์่เวิห์่

โดยพิริะวิจินะของพิริะยาห์่เวิห์่ ฟ้าสวิริริคก์็ถูกสร้ิางขึ�นมา

กบัับัริิวิาริทั�งปวิง ก็ดว้ิยลมพิริะโอษฐ์ของพิริะองค์

พิริะองคท์ริงริวิบัริวิมนํ� าทะเลเห่มือนอยา่งทาํนบั

และทริงเก็บัที�ลึกไวิใ้นคลงั

ให่้แผ่นดินโลกทั�งสิ�นยาํเกริงพิริะยาห์่เวิห์่

ให่้ช่าวิพิิภพิทั�งปวิงเกริงกลวัิพิริะองค์

เพิริาะพิริะองคต์รัิส โลกก็เกิดขึ�นมา

พิริะองคท์ริงบัญัช่า มนัก็ตั�งมั�นคง

จิิตใจิของเริาทั�งห่ลายริอคอยพิริะยาห์่เวิห์่

พิริะองคท์ริงเป็นผูอุ้ปถมัภแ์ละเป็นโล่ของเริา

เพิริาะใจิของเริาทั�งห่ลายยินดีในพิริะองค์

เพิริาะเริาวิางใจิในพิริะนามบัริิสุทธิ� ของพิริะองค์

สดุดี 33:5–9, 20–22

ฤทธิ� อาํนาจิและควิามดีงามของพิริะเจิา้ผูย้ิ�งให่ญ่ของเริา ไม่ไดล้ดนอ้ยลง

ดว้ิยภยัพิิบัติัใดๆ ที�เกิดขึ�น 

มื่่เร่�องใดท่�คุุณรูสึกออนกําลัง และ จะวางใจใหพระเจาทรง

ชวยเหล่อ และปกปองบาง

วันท่� 2 ••



ไม่เอาแลว้ิ!

ฉนัพิอแลว้ิ! ฉนัไม่สามาริถจิดจ่ิอกบััอะไริไดเ้ลย 

มนัยากที�จิะจิาํสิ�งที�ผูค้นพิยายามบัอกไดห้่มด ฉนัห่มดแริงแต่นอน

ไม่ห่ลบัั ฉนัรู้ิสึกคลื�นไสจ้ินกินไม่ได ้

ฉนัห่งุดห่งิดกบััทุกคนและใจิร้ิอนกบััทุกสิ�ง แค่อยากให่ทุ้กอยา่ง

จิบัเสียที!

การิรัิบัมือกบััภยัพิิบัติัห่รืิอวิกิฤตเป็นเรืิ�องยากในห่ลายๆ ดา้น ชี่วิติ

ทุกส่วินอาจิถูกริบักวินจิากสิ�งที�เกิดขึ�น เริาทาํสิ�งต่างๆ ตามปกติ

ไม่ไดอี้กต่อไป การิทาํอะไริให่ส้าํเร็ิจิกลายเป็นควิามทา้ทาย และมี

เรืิ�องตอ้งทาํมากมาย ที�เริาไม่รู้ิวิา่จิะเริิ�มตน้อยา่งไริ

การคุิดหาทางออกเปนงานท่�ยากมื่าก 

เพิียงแค่การิทาํกิจิกริริมปริะจิาํวินั กเ็ตือนให่เ้ริานึกถึงสิ�งที�สูญเสียไป และควิาม

ไม่แน่นอนของวินัพิรุ่ิงนี�  การิรัิบัควิามสูญเสีย

และเผชิ่ญกบััควิามกลวัิ ทาํให่รู้้ิสึกอ่อนลา้ ไม่น่าแปลกใจิที�เริารู้ิสึกวิา่ เกินจิะรัิบั

ได!้ 

แต่เริามั�นใจิในสิ�งห่นึ�งได:้ พิริะเจิา้ทริงไดย้นิควิามทุกขข์องเริาและทริงริอให่เ้ริา

อยูก่บััพิริะองค์

ขา้แต่พิริะเจิา้ ขอเงี�ยพิริะกริริณฟังคาํอธิษฐานของขา้พิริะองค์

ขออยา่ซ่อนพิริะองคจ์ิากคาํวิิงวิอนของขา้พิริะองค์

ขอทริงสดบััและขอทริงตอบัขา้พิริะองค์

ขา้พิริะองคร้์ิอนใจิเมื�อร้ิองทุกข ์และขา้พิริะองคว์ิา้วิุ่นใจิ

ใจิของขา้พิริะองคต์ริอมตริมอยูภ่ายใน

และควิามสยดสยองของควิามตายโถมทบััขา้พิริะองค์

ควิามกลวัิและควิามสะทกสะทา้นมาเห่นือขา้พิริะองค์

และควิามห่วิาดผวิาก็คริอบังาํขา้พิริะองค์

และขา้พิริะองคก์ล่าวิวิ่า “โอ ขา้อยากมีปีกอยา่งนกพิิริาบั

จิะไดบิ้ันห่นีไปพิกัอยา่งสงบั

เออ ขา้จิะไดห้่นีไปให่้ไกล

ขา้จิะไดพ้ิกัในถิ�นทุริกนัดาริ

“ขา้จิะรีิบัไปยงัที�กาํบังั ให่้พิน้จิากลมแริงกลา้และพิาย”ุ

ส่วินขา้พิเจิา้ ขา้พิเจิา้จิะร้ิองทูลพิริะเจิา้

และพิริะยาห์่เวิห์่จิะทริงช่่วิยขา้พิเจิา้ให่้ริอด ทั�งเวิลาเยน็ เวิลาเช่า้ และ

เวิลาเที�ยง

ขา้พิเจิา้ร้ิองทุกขแ์ละครํิ� าคริวิญและพิริะองคจ์ิะทริงฟังเสียงของ

ขา้พิเจิา้

สดุดี 55:1–2, 4–8, 16–17

คุุณแสวงหาพระเจาเพ่�อเปนท่�ล่้ภัยและพละกําลัง ในชวงเวลา

ท่�มื่่ปญหาอยางไร
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พิริะเจิา้กาํลงัลงโทษพิวิกเริาอยู่

ห่รืิอเปล่า

เมื�อฉนัมีเวิลากบััตวัิเอง ฉนักส็งสยัวิา่ เห่ตุใดพิริะเจิา้จึิงอนุญาตให่เ้กิดการิ

ริะบัาดให่ญ่นี�  

พิริะเจิา้โกริธเริาห่รืิอเปล่า 

พิริะเจิา้ลงโทษเริาอยูห่่รืิอเปล่า 

บางคุนบอกวาใช และเราก็สมื่คุวรไดรับสิ�งน่้ ทําใหฉันรูสึกผิดเก่�ยวกับสิ�งท่�

กําลังเกิดขึ้น พระเจายังทรงรักเราอยู หร่อไมื่สนใจเราแลว 

พิริะคมัภีร์ิไบัเบิัล มีเรืิ�องเกี�ยวิกบััช่ายคนห่นึ�ง ชื่�อ โยบั ผูป้ริะสบัภยัพิิบัติั

ห่ลายต่อห่ลายครัิ� งติดๆ กนั เขาสูญเสียลูกที�รัิกทุกคน ไม่เห่ลือควิามมั�นคง

ทางการิเงินและลม้ป่วิยอยา่งน่าสงัเวิช่ เพิื�อนของโยบับัางคน ยนืยนัวิา่เขา

ตอ้งทาํสิ�งที�เลวิร้ิายที�ทาํให่พ้ิริะเจิา้ลงโทษเขา 

เอลีฟัส เพิื�อนของโยบั กล่าวิวิา่:

“ขอคิดห่น่อยซิวิ่า ผูที้�ไร้ิควิามผิดเคยพิินาศห่รืิอ?

ห่รืิอคนเที�ยงธริริมถูกทาํลายที�ไห่น?

ตามที�ขา้ไดเ้ห็่น บัริริดาผูไ้ถควิามบัาปผิด

และผูห้่วิ่านควิามลาํบัากก็จิะไดเ้กี�ยวิสิ�งนั�น

เขาพิินาศดว้ิยลมห่ายใจิของพิริะเจิา้

และเขาตอ้งสิ�นไปดว้ิยลมแห่่งพิริะพิิโริธของพิริะองค”์

โยบ 4:7–9

ลองนึกภาพิวิา่ โยบัรู้ิสึกอยา่งไริเมื�อได ้“คาํห่นุนใจิ แบับันั�น”! แต่พิริะเจิา้ตรัิสวิา่ เพิื�อน

ของโยบัผดิ พิริะเจิา้ไม่ไดส่้งโศกนาฏกริริมมาให่ก้บััโยบั เห่ตุการิณ์โศกนาฏกริริม และ

ช่่วิงเวิลายากลาํบัากที�นาํควิามทุกขท์ริมานมาให่น้ั�น เกิดไดก้บััทุกคน และเมื�อมีควิาม

ทุกขย์ากมาถึง เริาสามาริถวิางใจิในควิามรัิกที�พิริะเจิา้มีต่อเริาได้

การิคิดถึงควิามทุกขย์ากและการิพิลดับัา้นของขา้พิเจิา้

เป็นบัอริะเพิด็และของขม

ขา้พิเจิา้ยงัคิดถึงเนืองๆ

และจิิตใจิขา้พิเจิา้ก็ห่ดหู่่

ขา้พิเจิา้ห่วินคิดเรืิ�องนี� ขึ�นมาได้

เพิริาะฉะนั�น ขา้พิเจิา้จึิงมีควิามห่วิงั

ควิามรัิกมั�นคงของพิริะยาห์่เวิห์่ไม่เคยห่ยดุย ั�ง

และพิริะกรุิณาของพิริะองคไ์ม่มีสิ�นสุด

เป็นของให่ม่ทุกเวิลาเช่า้

ควิามเที�ยงตริงของพิริะองคใ์ห่ญ่ยิ�งนกั

เพลงครํ่าครวญ 3:19–23

ควิามกลวัิที�เริาคิดวิา่ เริาเป็นสาเห่ตุของควิามทุกขย์ากต่างๆ ที�เกิดขึ�นนี�  เป็นภาริะอนัห่นกั

ห่น่วิง แต่เพิริาะควิามรัิกที�ไม่มีวินัสิ�นสุดของพิริะเจิา้ที�มีต่อเริา เริาจึิงไม่ตอ้งแบักภาริะนั�น 

เริาพิกัใจิให่ส้บัายในควิามรัิกของพิริะองคไ์ด้

เลาใหพระเจาฟงวา คุวามื่รักท่�พระองคุมื่่ใหนั้น มื่่คุวามื่หมื่ายกับคุุณ

เชนไร ในชวงเวลาน่้
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นํ�าตาไม่ห่ยดุไห่ล

ฉนัพิบัวิา่ตวัิเองร้ิองไห่ใ้นเวิลาที�คาดเดาไม่ได ้

มนัแยอ่ยูแ่ลว้ิเมื�อฉนัอยูค่นเดียวิ แต่เมื�อฉนัร้ิองไห่เ้วิลาที�มีคนอื�น ฉนั

กรู้็ิสึกอ่อนแอและอบััอาย ฉนัรู้ิสึกวิา่ ควิริอธิบัายให่ค้นอื�นเขา้ใจิ แต่

ส่วินให่ญ่กไ็ม่สามาริถทาํได ้

ฉนัแค่รู้ิสึกเศร้ิา และห่งุดห่งิดแทบัทนไม่ได้

ไมื่ใชเร่�องผิดปกติ ท่�จะพบกับคุวามื่รูสึกเศราโศก คุวามื่ปวดราว หร่อ

อารมื่ณอ่�นๆ ในชวงวิกฤต 

การิแสดงอาริมณ์เห่ล่านี�  ริวิมถึงการิร้ิองไห่ ้อาจิเป็นวิธีิการิรัิบัมือและ

การิฟื� นฟูที�ดี จิากทุกสิ�งที�เกิดขึ�น และเนื�องจิากควิามรัิกอนัยิ�งให่ญ่ของ

พิริะเจิา้ที�มีต่อเริา เริาจึิงไม่จิาํเป็นตอ้งเกบ็ัควิามรู้ิสึกเห่ล่านั�นไวิก้บััตวัิ

เริาเอง เริาแบ่ังปันควิามโศกเศร้ิาทั�งสิ�นกบััพิริะเจิา้ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

พิริะเจิา้ทริงเขา้ใจิควิามจิริิงของควิามทุกขข์องมนุษยอ์ยา่งลึกซึ� ง และเชื่�อเชิ่ญให่้

เริาร้ิองทูลต่อพิริะองคใ์นเวิลาที�เริาทุกขท์ริมาน เมื�อเริาโกริธ พิริะเจิา้ทริงรู้ิสึก

เจิบ็ัปวิด เมื�อเริาเศร้ิาโศก พิริะเจิา้ทริงเสียใจิกบััเริา ไม่มีควิามห่ายนะ ห่รืิอควิาม

ทุกขท์างอาริมณ์ใดๆ จิะไกลเกินกวิา่ควิามรัิกของพิริะองคจ์ิะเอื�อมถึง

ใจิของพิวิกเขาร้ิองทูลองคเ์จิา้นายวิ่า

โอ กาํแพิงของธิดาแห่่งศิโยนเอ๋ย

จิงให่้นํ� าตาไห่ลพิรัิ�งพิรูิดุจิสายธาริ

ทั�งกลางวินัและกลางคืน

เจิา้อยา่ไดห้่ยดุห่ยอ่นเลย

อยา่ให่้ดวิงตาไดพ้ิกัเลย

จิงลุกขึ�นร้ิองทูลตอนกลางคืนทุกยาม

จิงริะบัายควิามในใจิของเจิา้ออกมาอยา่งนํ� า

เฉพิาะพิริะพิกัตร์ิองคเ์จิา้นาย

“นํ� าตาของขา้พิริะองคไ์ห่ลไม่ห่ยดุ

และไม่ไดพ้ิกัเลย

จินกวิ่าพิริะยาห์่เวิห์่จิะทอดพิริะเนตริ

ดูจิากฟ้าสวิริริค์

ขา้แต่พิริะยาห์่เวิห์่ ขา้พิริะองคร้์ิองออกพิริะนามของพิริะองค์

จิากส่วินลึกที�สุดของบ่ัอ

พิริะองคท์ริงสดบััเสียงขา้พิริะองคที์�วิ่า ‘ขออยา่ปิดพิริะกริริณ

ต่อคาํร้ิองขอการิบัริริเทาของขา้พิริะองค’์

พิริะองคท์ริงเขา้มาใกลใ้นวินัที�ขา้พิริะองคร้์ิองทูลพิริะองค์

พิริะองคต์รัิสวิ่า ‘อยา่กลวัิเลย’ ”

เพลงครํ่าครวญ 2:18–19; 3:49–50, 55–57

พิริะเจิา้ทริงอยูข่า้งคนที�ทนทุกข ์เริาไวิว้ิางใจิวิา่ พิริะองคจ์ิะทริงมาอยูใ่กลเ้พิื�อเริา

จิะพิรัิ�งพิรูิควิามเจิบ็ัปวิดในใจิได้

คุุณอธิษฐานขอบคุุณพระเจาท่�พระองคุทรงสถิตอยู ทามื่กลาง

คุวามื่เจ็บปวดของคุุณเชนไร 
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ใคริที�เขา้ใจิ

ฉนันึกวิา่สิ�งต่างๆ อาจิจิะดีขึ�นบัา้ง แต่ข่าวิวินันี�กไ็ม่ค่อยดี 

ฉนัห่มดกาํลงัใจิและเห่นื�อยลา้จิากควิามยุง่เห่ยงิทั�งห่มดนี�  

ฉนัไม่อยากฟังห่รืิอดูข่าวิอีก 

ฉนัไม่อยากไดย้นิการิย ํ�าเตือนวิา่มนัอาจิจิะแยก่วิา่นี� อีก 

ฉนัไม่อยากเห็่นใบัห่นา้ยิ�มแยม้ที�พิดูวิา่ การิต่อสูเ้รืิ�องนี�จิะทาํให่เ้ริาเขม้แขง็

และสามคัคีกนัขึ�น 

พวกเขาไมื่เขาใจหรอกวา สําหรับฉันมื่ันเปนอยางไร 

นี�เป็นควิามจิริิง ไม่มีใคริรู้ิห่รืิอเขา้ใจิวิา่คนอื�นนั�นจิดัการิกบััภยัพิิบัติันี�

อยา่งไริ เริาอาจิจิะอยากช่่วิยเห่ลือและสนบััสนุนกนัและกนั 

แต่บ่ัอยครัิ� ง เริาไม่รู้ิวิธีิวิา่ตอ้งทาํอยา่งไริ ดงันั�น ห่ากปริาศจิากการิฟัง

อยา่งตั�งใจิแลว้ิ เริากจ็ิะทาํอะไริที�ไม่เห่มาะสม คาํพิดูที�ให่แ้กไ้ขอะไริ

อยา่งริวิดเร็ิวิ ก่อควิามริําคาญและเจิบ็ัปวิดมากกวิา่ที�จิะทาํให่ส้บัายใจิ 

แต่มีผูห้่นึ�งที�รู้ิจิกัคุณอยา่งใกลชิ้่ด และรัิกคุณเกินกวิา่ที�คุณจิะ

จิินตนาการิได ้เขารู้ิทุกริายละเอียดเกี�ยวิกบััคุณ ทุกอาริมณ์และควิามคิด 

ดว้ิยควิามเขา้ใจิสิ�งที�คุณตอ้งการิอยา่งถ่องแท ้เขาเชื่�อเชิ่ญให่คุ้ณมาห่า:

“บัริริดาผูเ้ห่น็ดเห่นื�อยและแบักภาริะห่นกั จิงมาห่าเริา และ

เริาจิะให่้ท่านทั�งห่ลายไดห้่ยดุพิกั จิงเอาแอกของเริาแบักไวิ ้

แลว้ิเรีิยนจิากเริา เพิริาะวิ่าเริาสุภาพิอ่อนโยนและใจิอ่อนนอ้ม

 และจิิตใจิของพิวิกท่านจิะไดห้่ยดุพิกั  ดว้ิยวิ่าแอกของเริาก็

พิอเห่มาะ และภาริะของเริาก็เบัา”

มัทธิว 11:28–30

คาํพิดูและการิสถิตอยูด่ว้ิยของพิริะองคใ์ห่ก้าริปลอบัปริะโลมไดอ้ยา่ง

แทจ้ิริิง แก่ผูที้�แสวิงห่าพิริะองค:์

ขา้แต่พิริะยาห์่เวิห์่ พิริะองคไ์ดท้ริงตริวิจิสอบัขา้พิริะองค์

และทริงรู้ิจิกัขา้พิริะองค์

เมื�อขา้พิริะองคน์ั�งลงและลุกขึ�น พิริะองคท์ริงทริาบั

พิริะองคท์ริงเขา้ใจิควิามคิดของขา้พิริะองคไ์ดแ้ต่ไกล

พิริะองคท์ริงตริวิจิตริาวิิถีและการินอนของขา้พิริะองค์

และทริงคุน้เคยกบััทางทั�งสิ�นของขา้พิริะองค์

ขา้แต่พิริะยาห์่เวิห์่ แมก่้อนที�ลิ�นของขา้พิริะองคจ์ิะพิูด

พิริะองคก์็ทริงทริาบัควิามเสียห่มดแลว้ิ

สดุดี 139:1–4

คุณคงจิะรู้ิสึกสบัายใจิใช่่ไห่ม ถา้มีคนที�รู้ิจิกัและเขา้ใจิตวัิคุณ และเป็น

ที�พิกัพิิงให่ใ้นยามเห่นื�อยลา้ คุณไม่ตอ้งแบักรัิบัภาริะนี� เพิียงลาํพิงั 

คุุณจะวางใจในพระเจา ผูซึ�งรูจักและประทานท่�พักพิง

กับคุุณหร่อไมื่
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พิริะเจิา้ทริงดีจิริิงๆ ห่รืิอ

ฉนัไม่เขา้ใจิวิา่ เห่ตุใดพิริะเจิา้จึิงอนุญาตให่เ้กิดการิริะบัาดให่ญ่ครัิ� งนี�  

ศตัรูิที�เริามองไม่เห็่น จู่ิๆ กป็ริากฏตวัิและสงัห่าริผูค้นไม่เลือกห่นา้ แมแ้ต่

พิยาบัาล ห่มอ และบัริริดาบุัคลากริด่านห่นา้ ซึ� งทาํงานตลอดทั�งกลางวินั

และกลางคืนเพิื�อช่่วิยเห่ลือผูป่้วิย กเ็กิดเจิบ็ัป่วิยและเสียชี่วิติลง 

มื่ันไมื่ยุติธรรมื่เลย! พระเจาปลอยใหสิ�งน่้เกิดขึ้นไดอยางไร

เมื�อเริาปริะสบัวิกิฤตอนัเจิบ็ัปวิด การิตั�งคาํถามเป็นเรืิ�องปกติ เริาอยากรู้ิวิา่

ใคริคือคนผดิ 

ทาํไมถึงเกิดวิกิฤตขึ�น อะไริที�ควิริตอ้งทาํเพิื�อป้องกนัไม่ให่เ้กิดวิกิฤต จิะทาํอะไริได้

มากกวิา่นี� อีก เพิื�อจิะให่เ้รืิ�องนี�จิบัลง และพิริะเจิา้กาํลงัทาํสิ�งใดท่ามกลางวิกิฤตนี�  การิ

ถามคาํถามยากๆ นั�นเจิบ็ัปวิด โดยเฉพิาะ เมื�อเริาวิา่งเปล่า นึกอะไริไม่ออก และตั�ง

คาํถามถึงพิริะลกัษณะและบัทบัาทของพิริะเจิา้ในสิ�งที�เกิดขึ�น 

ไม่ใช่่ แค่เริาที�เป็นแบับันัี ตอนที�โยบัสูญเสียลูกๆ ทรัิพิยส์มบัติัและสุขภาพิของเขาไป

 เขาทุกขท์ริมานใจิกบััสิ�งที�เกิดขึ�น เช่าปกป้องควิามซื�อสตัยข์องตนเอง เขาตั�งคาํถาม

พิริะเจิา้ กล่าวิห่าพิริะเจิา้ และเรีิยกร้ิองให่พ้ิริะเจิา้ตอบั! 

น่าอศัจิริริยที์�พิริะเจิา้รัิบัฟังทุกคาํของโยบั เมื�อโยบัพิดูเสร็ิจิแลว้ิ พิริะเจิา้กบ็ัอกเขาวิา่

 การิเป็นพิริะเจิา้ผูท้ริงสร้ิาง รัิกและเอาใจิใส่ทุกริายละเอียดของจิกัริวิาลนั�นเป็นเช่่น

ไริ! พิริะเจิา้ตรัิสวิา่

“คนช่อบัจิบััผิดจิะสู้คดีกบััองคผ์ูท้ริงมหิ่ทธิฤทธิ� ห่รืิอ?

ผูโ้ตแ้ยง้กบััพิริะเจิา้ ขอให่้เขาตอบัห่น่อยเถอะ”

แลว้ิโยบัทูลตอบัพิริะยาห์่เวิห์่วิ่า

“ดูเถิด ขา้พิริะองคเ์ป็นผูเ้ลก็นอ้ย จิะทูลพิริะองคอ์ยา่งไริได?้

ขา้พิริะองคเ์อามือปิดปาก

ขา้พิริะองคไ์ดก้ริาบัทูลครัิ� งห่นึ� งแลว้ิ และจิะไม่กริาบัทูลอีก

สองครัิ� งแลว้ิ แต่ขา้พิริะองคจ์ิะไม่ทูลต่อไป”

“ขา้พิริะองคท์ริาบัวิ่า พิริะองคท์ริงทาํทุกสิ�งได้

และพิริะปริะสงคข์องพิริะองคจ์ิะสาํเร็ิจิ

พิริะองคต์รัิสวิ่า ‘นี�ผูใ้ดห่นอไดซ่้อนคาํปรึิกษาโดยปริาศจิากควิามรู้ิ?’

เพิริาะฉะนั�น ขา้พิริะองคจึ์ิงกล่าวิถึงสิ�งที�ขา้พิริะองคไ์ม่เขา้ใจิ

สิ�งที�ปริะห่ลาดเกินกวิ่าขา้พิริะองคจ์ิะทริาบั

โยบ 40:2–5, 42:2–3

เริาอาจิไม่พิบัคาํตอบัสาํห่รัิบัสิ�งที�ทาํให่เ้ริาลาํบัาก แต่พิริะเจิา้ทริงดีและทริงรัิก 

พิริะองคท์าํงานดว้ิยวิธีิการิอนัทริงพิลงัอยา่งที�เริาไม่สามาริถจิินตนาการิไดเ้สมอ 

วันน่้ คุุณมื่่คุวามื่ยุงยากใจ และคุําถามื่อะไร ท่�อยากพูดใหพระเจา

ฟงบาง
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เสียใจิเพิียงลาํพิงั

ฉนัเจิบ็ัปวิดใจิ! 

ผูค้นกาํลงัตกงาน และกอ็าจิสูญเสียบัา้นของตวัิเอง บัริริดานกัเรีิยน

กพ็ิลาดโอกาสต่างๆ ในอนาคตไป เจิา้ของธุริกิจิบัางริายสูญเสีย

ริายไดแ้ละเงินเกบ็ัออม และการิสูญเสียชี่วิติกเ็ลวิร้ิาย ยิ�งกวิา่นั�น 

เริาไม่สามาริถอยูเ่คียงขา้งกนัได ้

ฉันรูสึกทอใจมื่าก บางคุรั้งฉันก็ไมื่รูวาจะทํายังไงตอไปด่

พิริะเจิา้ไม่ไดส้ร้ิางเริาให่ดู้แลตนเองในควิามเศร้ิาโศก พิริะองค์

ทริงจิดัวิางเริาไวิใ้นคริอบัครัิวิ กบััเพิื�อนและในชุ่มช่น เพิื�อให่เ้ริา

สามาริถแบ่ังปันช่่วิงเวิลาที�ดี และช่่วิงเวิลาที�เลวิร้ิายของชี่วิติดว้ิย

กนั

พิริะคมัภีร์ิไบัเบิัล ย ํ�าคุณค่าเรืิ�อง ควิามสมัพินัธ์ เพิริาะพิริะคมัภีร์ิ

สอนเริาวิา่ สองคนกดี็กวิา่ลาํพิงัคนเดียวิ และยงัห่นุนใจิให่เ้ริารัิก

ซึ�งกนัและกนัให่เ้ริารัิกซึ�งกนัและกนั เพิียงแค่การิพิดูคุยกนัส่วินตวัิ 

ห่รืิอ ทานอาห่าริดว้ิยกนันั�นกท็าํให่เ้บิักบัานใจิขึ�นได้

แต่เริาจิะทาํอยา่งไริ เมื�อวิกิฤติบังัคบััให่เ้ริาตอ้งอยูต่ามลาํพิงั ใน

เวิลาที�เริารู้ิสึกทอ้แทแ้ละเห่นื�อยลา้ แลว้ิตอนนี�  ควิามห่วิงัของเริาที�

จิะไดรั้ิบัมิตริภาพิ การิปลอบัโยนและกาํลงัใจิอยูที่�ไห่นพิริะคมัภีร์ิ

ไบัเบิัลเล่าเรืิ�องของ เอลียาห์่ ช่ายผูเ้ผชิ่ญกบััควิามโกลาห่ลที�คุกคาม

ชี่วิติ และรู้ิสึกวิา่ตวัิเองถูกทอดทิ�ง และไม่มีใคริเลยจินเขายอม

จิาํนนต่อชี่วิติ

แต่ตวัิท่านเองเดินเขา้ถิ�นทุริกนัดาริไปเป็นริะยะทางวินั

ห่นึ� ง ท่านมานั�งอยูใ่ตต้น้ซากที�มีเพีิยงตน้เดียวิ และทูล

ขอให่้ตวัิท่านตายเสียทีวิ่า “พิอกนัที ขา้แต่พิริะยาห์่เวิห์่ 

บัดันี� ขอเอาชี่วิิตขา้พิริะองคไ์ปเสีย เพิริาะขา้พิริะองคก์็ไม่

ดีไปกวิ่าบัริริพิบุัรุิษ” �และท่านก็เอนกายลงห่ลบััใตต้น้

ซากตน้เดียวินั�น นี�แน่ะ มีทูตสวิริริคอ์งคห์่นึ� งมาแตะตอ้ง

ท่าน และพิูดกบััท่านวิ่า “ลุกขึ�นรัิบัปริะทานสิ” �และ

ท่านมองดู นี�แน่ะ ตริงศีริษะของท่านมีขนมปังที�ปิ� งบัน

กอ้นหิ่นร้ิอน และมีไห่นํ� าลูกห่นึ� ง ท่านก็รัิบัปริะทานและ

ดื�มแลว้ินอนลงอีก �และทูตของพิริะยาห์่เวิห์่ก็มาอีกเป็น

ครัิ� งที�สอง ถูกตอ้งท่าน แลว้ิวิ่า “ลุกขึ�นรัิบัปริะทานสิ มิ

ฉะนั�นการิเดินทางจิะเกินกาํลงัของท่าน” �และท่านก็ลุก

ขึ�นรัิบัปริะทานและดื�ม และเดินไปดว้ิยกาํลงัของอาห่าริ

นั�น สี� สิบัวินัสี�สิบัคืนถึงโฮเริบัภูเขาของพิริะเจิา้

1 พงศกษัตริย 19:4–8

พิริะเจิา้ทริงทริาบัควิามทอ้แทข้องเอลียาห์่อยา่งลึกซึ� ง และส่งควิาม

ช่่วิยเห่ลือไปในทางที�ไม่มีใคริคาดคิด พิริะเจิา้ทริงเขา้ใจิควิามเจิบ็ั

ปวิดของคุณเช่่นกนั

อธิษฐานเผ่�อใจใหเปดกวางเพ่�อรับของขวัญแหง

กําลังใจจากพระเจา ท่�เกินกวาเราจะคุาดคุิด
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ควิามมั�นคงในควิามโกลาห่ล

การิเปลี�ยนแปลงให่ม่ๆ เขา้มาสู่ชี่วิติทุกวินั 

ตอนนี�ไม่มีอะไริง่ายเห่มือนแต่ก่อนเลย แมแ้ต่แค่การิออกไปซื�อ

ขนมปังห่รืิอนม 

ทุกสิ�งอยูใ่นควิามโกลาห่ล 

ฉนัเริิ�มกลวัิวิา่พิรุ่ิงนี�จิะเป็นอยา่งไริ จิะเกิดอะไริขึ�น ถา้ฉนัไม่มีอาห่าริ

ห่รืิอยารัิกษาโริค ชี่วิติจิะกลบััมาเป็นปกติไดอี้กไห่ม

ไม่วิา่คุณจิะอยูที่�ใดในโลก การิริะบัาดของ COVID-19 จิะนาํควิาม

เปลี�ยนแปลงและควิามไม่แน่นอนอยา่งยิ�ง มาสู่ชี่วิติปริะจิาํวินั ไม่มี

ใคริสามาริถห่ลีกเลี�ยงผลกริะทบัจิากควิามเจิบ็ัป่วิยนี�  ห่รืิอ การิ

เปลี�ยนแปลงที�จิาํเป็นเพิื�อช่ะลอการิแพิร่ิกริะจิายไปได ้รัิฐบัาลส่วิน

ให่ญ่กาํลงัดิ�นรินเพิื�อห่าวิธีิที�ดีที�สุด ในการิใช่ก้ฎริะเบีัยบัและแนวิทาง

ปฏิบัติั 

ทุกคุนเร่ยนรูและทําผิดพลาด 

ผลท่�ไดคุ่อ คุวามื่โกลาหล สับสนอลหมื่านจริงๆ

ในขณะที�เริาปรัิบัตวัิให่เ้ขา้กบัั “ควิามปกติให่ม่ๆ” ในชี่วิติปริะจิาํวินับันโลก

นี�  เริากส็ามาริถมั�นใจิไดว้ิา่ ไม่มีสิ�งใดเปลี�ยนแปลงกบััพิริะเจิา้ พิริะองคย์งัคง

รัิกเริา พิริะองคย์งัคงเฝ้ามองเริาอยู ่ยงัคงเป็นศิลาแห่่งควิามห่วิงั และพิลงัที�

แขง็แกร่ิงของเริา ผูซึ้� งสญัญาวิา่จิะอยูก่บััเริาเสมอ ไม่วิา่จิะมีภยัพิิบัติัใดมา

กลํ�ากริาย

พิริะเจิา้ทริงเป็นที�ลี�ภยัและเป็นกาํลงัของเริา

เป็นควิามช่่วิยเห่ลือที�พิร้ิอมอยูใ่นยามยากลาํบัาก

ฉะนั�นเริาจิะไม่กลวัิ แมว้ิ่าแผ่นดินโลกจิะเปลี�ยนแปลงไป

แมว้ิ่าภูเขาทั�งห่ลายจิะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเล

แมว้ิ่านํ� าทะเลคึกคะนองและฟองฟู

แมว้ิ่าภูเขาสั�นสะเทือนเพิริาะทะเลอลวินนั�น

สดุดี 46:1–3

อยา่กลวัิเลย เพิริาะเริาอยูก่บััเจิา้

อยา่ขยาด เพิริาะเริาเป็นพิริะเจิา้ของเจิา้

เริาจิะเสริิมกาํลงัเจิา้ เริาจิะช่่วิยเจิา้

เริาจิะชู่เจิา้ดว้ิยมือขวิาอนัช่อบัธริริมของเริา

อิสยาห 41:10

จิงให่้ควิามอ่อนสุภาพิของท่านทั�งห่ลายปริะจิกัษแ์ก่ทุกคน องค์

พิริะผูเ้ป็นเจิา้ทริงอยูใ่กลแ้ลว้ิ �อยา่กริะวินกริะวิายในสิ�งใดๆ

 เลย แต่จิงทูลพิริะเจิา้ให่้ทริงทริาบัทุกสิ�งที�พิวิกท่านขอ โดย

การิอธิษฐานและการิวิิงวิอน พิร้ิอมกบััการิขอบัพิริะคุณ �แลว้ิ

สันติสุขของพิริะเจิา้ที�เกินควิามเขา้ใจิ จิะคุม้คริองจิิตใจิและควิาม

คิดของท่านทั�งห่ลายไวิใ้นพิริะเยซูคริิสต์

ฟลิปป 4:5–7

ขอสันติสุขจากพระเจา ขอพระองคุชวยบรรเทาคุวามื่กังวล คุวามื่กลัว 

คุวามื่ไมื่มื่ั�นคุง

ใหเราพึ�งพาพระองคุ ใหทรงชวยเหล่อและประทานคุวามื่เขมื่แข็ง ใน

ชวงเวลาน่้
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โห่ยห่าการิริวิมกลุ่มกนั

ฉนัไม่เคยคิดเลยวิา่ ไวิรัิสจิะแยกฉนัออกจิากกิจิกริริมและผูค้นที�

มีควิามห่มายกบััฉนัมาก แต่ตอนนี�  เริาเขา้ปริะชุ่มคริิสตจิกัริผา่น

โทริศพัิทแ์ละคอมพิิวิเตอร์ิ ฉนัรู้ิสึกซาบัซึ� งกบััคาํสอนของศิษยาภิ

บัาล แต่กคิ็ดถึงมิตริภาพิ การิสนทนากนั คาํอธิษฐานและการิห่นุน

ใจิอยา่งยิ�ง

เวลาแหงการแยกจากชุมื่ชนท่�ปรารถนาด่ตอกัน 

เป็นช่่วิงเวิลาที�ยาก เริารู้ิสึกโดดเดี�ยวิและไม่มีควิามสุข แต่นี�กเ็ป็น

เรืิ�องปกติ พิริะเจิา้ทริงตอ้งการิให่ส้มาชิ่กในพิริะกายของพิริะ

คริิสต ์มีควิามสมัพินัธ์ที�เปี� ยมดว้ิยควิามรัิกและควิามห่มายต่อกนั 

เป็นควิามสมัพินัธ์ที�เริาโห่ยห่า เมื�อตอ้งแยกจิากกนั 

คริิสเตียนในยคุแริก ตอ้งทนอยูก่บััการิแยกจิากคริอบัครัิวิฝ่ายวิญิญาณดว้ิยเช่่น

กนั

พีิ�นอ้งทั�งห่ลาย โดยพิริะเยซูคริิสตอ์งคพ์ิริะผูเ้ป็นเจิา้ของเริา และโดย

ควิามรัิกของพิริะวิิญญาณ ขา้พิเจิา้วิิงวิอนขอให่้ท่านร่ิวิมอธิษฐาน

ต่อพิริะเจิา้ดว้ิยใจิกริะตือรืิอร้ินเพืิ�อขา้พิเจิา้ …เพืิ�อขา้พิเจิา้จิะไดม้าห่า

ท่านตามพิริะปริะสงคข์องพิริะเจิา้ ดว้ิยควิามชื่�นช่มยินดี และมีควิาม

ชื่�นบัานที�ไดพ้ิบัท่าน ขอพิริะเจิา้แห่่งสันติสุขสถิตอยูก่บััท่านทั�งห่ลาย

ทุกคน อาเมน

โรม 15:30, 32–33

เริาขอบัพิริะคุณพิริะเจิา้เพิริาะพิวิกท่านทุกคนตลอดเวิลา และเมื�อ

อธิษฐานก็เอ่ยถึงท่านเสมอ ต่อพิริะพิกัตร์ิพิริะเจิา้พิริะบิัดาของเริา คือ

รํิาลึกถึงควิามเชื่�อของท่านที�แสดงออกเป็นการิกริะทาํ ถึงควิามรัิก

ที�ท่านเต็มใจิทาํงานห่นกั และถึงควิามทริห่ดอดทนซึ� งเกิดจิากควิาม

ห่วิงัในพิริะเยซูคริิสตอ์งคพ์ิริะผูเ้ป็นเจิา้ของเริา… เพิริาะฉะนั�นจิง

ห่นุนใจิกนั และต่างคนต่างจิงเสริิมสร้ิางกนัขึ�น ตามอยา่งที�พิวิกท่าน

กาํลงัทาํอยูน่ั�น … จิงชื่�นบัานอยูเ่สมอ ��จิงอธิษฐานอยา่งสมํ�าเสมอ 

จิงขอบัพิริะคุณในทุกกริณี เพิริาะนี�แห่ละเป็นพิริะปริะสงคข์อง

พิริะเจิา้ สาํห่รัิบัพิวิกท่านในพิริะเยซูคริิสต์

1 เธสะโลนิกา 1:1–3, 5:11, 16–18

แน่นอนวิา่ เริาตอ้งใช่ค้วิามพิยายามมากเป็นพิิเศษในการิแสดงควิามรัิก และ

รัิกษาควิามสมัพินัธ์กบััชุ่มช่น ขณะที�เวิน้ริะยะห่่างทางสงัคม แต่แมว้ิา่เริาจิะแยก

จิากกนั ควิามสมัพินัธ์ในพิริะคริิสตก์เ็ชื่�อมโยงพิวิกเริาไวิ ้และเริาจิะดีใจิเมื�อได้

พิบักนัอีกครัิ� ง

ตอนน่้ ขอใหอธิษฐานเผ่�อกันและกัน

และจงหมื่ั�นเพ่ยรรักษาสายสัมื่พันธฝายจิตวิญญาณท่�สําคุัญ

ของคุุณไว

ในชวงเวลาแหงการแยกจากและหางไกลกัน
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ควิามโกริธ

ฉนัรู้ิสึกโกริธอยูห่่รืิอเปล่า คุณคิดวิา่ยงัไงล่ะ 

พิวิกเริาทาํไม่ได ้แมแ้ต่จิะตอบัสนองควิามตอ้งการิขั�นพิื�นฐานที�สุด และฉนัไม่

ไดรั้ิบัควิามช่่วิยเห่ลือจิากที�ไห่นเลย เห่มือนวิา่ไม่มีใคริใส่ใจิเลย 

ใช่่ ฉนัรู้ิสึกโกริธ โมโห่มากกบััทุกสิ�ง!

เป็นเรืิ�องน่าห่งุดห่งิดใจิ เมื�อเริาแทบัจิะควิบัคุมชี่วิติของตวัิเองไม่ไดเ้ลย ขณะ

ปริะสบักบััการิริะบัาดให่ญ่ของ COVID-19 เรืิ�องจิาํเป็นต่างๆ กท็าํไม่ได ้ซึ� ง

เริาไม่สามาริถ ห่รืิอไม่รู้ิวิา่จิะแกปั้ญห่ายงัไงแลว้ินั�น ควิามรู้ิสึกไม่มั�นคงและ

ควิามกลวัิของเริากเ็พิิ�มขึ�น สภาพิเช่่นนี� เองเป็นเชื่�อเพิลิงควิามโกริธ ให่ส้ะสม

ขึ�นเรืิ�อยๆ ภายในตวัิเริา จินกริะทั�ง อาจิกลายเป็นจุิดริะเบิัดได ้

คุวามื่โกรธไมื่ผิด 

แมแ้ต่พิริะเจิา้กรู้็ิสึกโกริธ แต่ควิามโกริธของพิริะองคน์ั�นแตกต่างจิากเริา 

และพิริะเจิา้ทริงตอ้งการิให่เ้ริาเรีิยนรู้ิจิากพิริะองค ์

พิริะยาห์่เวิห์่ทริงพิริะกรุิณาและมีพิริะคุณ

กริิ�วิช่า้และอุดมดว้ิยควิามรัิกมั�นคง

พิริะองคจ์ิะไม่ทริงตาํห่นิเสมอ

ห่รืิอทริงเก็บัควิามกริิ�วิไวิเ้ป็นนิตย์

พิริะองคมิ์ไดท้ริงทาํแก่เริาตามบัาปของเริา

และมิไดท้ริงตอบัสนองเริาตามควิามช่ั�วิของเริา

สดุดี 103:8–10

พีิ�นอ้งที�รัิกของขา้พิเจิา้ จิงเขา้ใจิในเรืิ�องนี�  คือให่้ทุกคนไวิในการิ

ฟัง ช่า้ในการิพิูด ช่า้ในการิโกริธ เพิริาะวิ่าควิามโกริธของมนุษย์

ไม่ก่อให่้เกิดควิามช่อบัธริริมของพิริะเจิา้

ยากอบ 1:19–20

“จิะโกริธก็โกริธได ้แต่อยา่ทาํบัาป” … จิงเอาควิามขมขื�น ควิาม

ฉุนเฉียวิ ควิามโกริธ การิทุ่มเถียง การิพิูดจิาดูห่มิ�น ริวิมทั�งการิ

ร้ิายทุกอยา่งออกไปจิากพิวิกท่าน ��แต่จิงมีใจิกรุิณา ใจิสงสาริ

 และใจิให่้อภยัแก่กนัและกนั เห่มือนอยา่งที�พิริะเจิา้ทริงให่้อภยั

พิวิกท่านในพิริะคริิสต์

เอเฟซัส 4:26, 31–32

พิริะเจิา้ทริงรู้ิควิามเจิบ็ัปวิด ควิามห่งุดห่งิด และควิามโกริธของเริา เริาไม่

ตอ้งซ่อนควิามรู้ิสึกเห่ล่านี�จิากพิริะองค ์แต่พิริะเจิา้กข็อให่เ้ริายบััย ั�งควิาม

โกริธไวิ ้เพิื�อไม่ริะบัายอาริมณ์ออกมาและทาํร้ิายผูอื้�น และทาํสิ�งตริงขา้มกบัั

ควิามปริาริถนาของพิริะเจิา้ที�มีต่อเริา

แบงปนคุวามื่โกรธของคุุณใหกับพระเจาและขอ

พระองคุใหชวย เพ่�อคุุณจะเดินดวยคุวามื่สัตยซ่�อในทุก

สถานการณ
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ไม่มีสายสมัพินัธ์กบััพิริะเจิา้?

ฉนัรู้ิสึกริาวิกบััวิา่พิริะเจิา้อยูห่่่างไกล เยน็ช่า และไร้ิควิามรู้ิสึก พิริะองคไ์ม่

สนใจิฉนัห่รืิอ 

พิริะองคย์ุง่เกินไปกบััสิ�งอื�นๆ ห่รืิอ พิริะองคย์งัทริงห่่วิงใยห่รืิอเปล่า 

ฉนัรู้ิสึกโดดเดี�ยวิเห่ลือเกิน คงจิะดี ถา้ฉนัรู้ิวิา่พิริะเจิา้ไม่ไดท้อดทิ�งในยามที�ฉนั

ตอ้งการิ

ตั�งแต่ตน้จินจิบั พิริะคมัภีร์ิเป็นเรืิ�องริาวิของควิามรัิกของพิริะเจิา้ต่อมวิล

มนุษยช่าติ พิริะคมัภีร์ิไบัเบิัลรัิบัริองกบััเริาวิา่ พิริะเจิา้ปริาริถนาจิะอยูก่บัั

ปริะช่ากริพิริะองค ์และมีชี่วิติโดยผา่นทางปริะช่ากริของพิริะองคด์ว้ิย

คุวามื่ปรารถนาของพระเจาท่�จะอยูกับเราไปตลอดช่วิตนั้น ไมื่เปล่�ยนแปลง 

ไมื่วา สถานการณของเราจะเปนเชนไร หร่อเรารูสึกอยางไร

เมื�อพิริะเจิา้ทริงปลดปล่อยช่าวิอิสริาเอลออกจิากอียปิต ์และนาํพิวิกเขา

ไปยงัดินแดนที�พิริะองคส์ญัญาไวิน้ั�น พิวิกเขาเผชิ่ญกบััศตัรูิที�น่ากลวัิ 

พิริะเจิา้ทริงรู้ิวิา่พิวิกเขาจิะรู้ิสึกโดดเดี�ยวิ ถูกทอดทิ�ง และห่วิาดกลวัิ ดงั

นั�นโมเสสจึิงส่งขอ้ควิามสาํคญัจิากพิริะเจิา้ให่แ้ก่ช่าวิอิสริาเอล:

“พิริะยาห์่เวิห์่พิริะเจิา้ของท่านจิะทริงขา้มไปขา้งห่นา้ท่านเอง 

พิริะองคจ์ิะทริงทาํลายปริะช่าช่าติเห่ล่านี� ให่้พิน้ห่นา้ท่าน 

เพืิ�อท่านจิะขบััไล่เขาไป ...จิงเขม้แขง็และกลา้ห่าญเถิด อยา่

กลวัิห่รืิอครัิ�นคร้ิามเขาเลย เพิริาะวิ่าผูที้�ไปกบััท่านคือพิริะ

ยาห์่เวิห์่พิริะเจิา้ของท่าน พิริะองคจ์ิะไม่ทริงปล่อยท่านให่้

ลม้เห่ลวิห่รืิอทอดทิ�งท่าน...ผูที้�เสด็จิไปขา้งห่นา้ท่านคือพิริะ

ยาห์่เวิห์่ พิริะองคส์ถิตอยูก่บััท่าน พิริะองคจ์ิะไม่ทริงปล่อย

ให่้ท่านลม้เห่ลวิ ห่รืิอทอดทิ�งท่าน อยา่กลวัิและอยา่ขยาดเลย”

เฉลยธรรมบัญญัติ 31:3, 6, 8

ควิามปริาริถนาของพิริะเจิา้ที�จิะอยูก่บััเริานั�นไม่เคยลดลง เมื�อพิริะเยซู

เสดจ็ิมาสู่โลกพิริะองคไ์ดรั้ิบัชื่�อเรีิยกวิา่ อิมมานูเอล ซึ� งแปลวิา่ พิริะเจิา้

อยูก่บััเริา และเมื�อพิริะเยซูเสดจ็ิออกจิากโลกนี�  เพิื�อกลบััไปอยูก่บััพิริะ

บิัดาในสวิริริค ์พิริะองคไ์ดส้ญัญาวิา่ พิริะวิญิญาณของพิริะองค ์จิะสถิต

อยูท่่ามกลางทุกคนที�ติดตามพิริะองค ์เพิริาะพิริะเจิา้จิะทริงสถิตต่อไป

ในห่มู่พิวิกเขา พิริะเยซูทริงห่นุนใจิผูติ้ดตามของพิริะองค ์โดยตรัิสวิา่

“เริามอบัสันติสุขไวิก้บััพิวิกท่าน สันติสุขของเริาที�ให่้กบัั

ท่านนั�น เริาไม่ไดใ้ห่้อยา่งที�โลกให่้ อยา่ให่้ใจิของท่านเป็น

ทุกข ์อยา่กลวัิเลย”

ยอหน 14:27

แมื่เมื่่�อเรารูสึกเจ็บปวดและเด่ยวดาย พระเจามื่ิไดอยู

หางไกลเลย 

เขาไปใกลพระองคุ เพราะพระองคุทรงอยูใกลคุุณ
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แยกออกจิากกนัมิได!้

ดูเห่มือนวิา่ ภาวิะแทริกซอ้นของการิริะบัาดให่ญ่ครัิ� งนี�  ยิ�งอยูเ่ห่นือ

การิควิบัคุมมากขึ�นเรืิ�อยๆ ทนัทีที�เริาปรัิบัตวัิไดก้บััสิ�งห่นึ�ง กต็อ้ง

ปรัิบัตวัิกบััอีกสิ�ง 

การิเปลี�ยนแปลงแต่ละครัิ� ง ทาํให่เ้ริาห่่างกนัออกไป และยิ�งแยก

เริาจิากกนัมากขึ�นอีก มนัดูเห่มือนเป็นสิ�งที�เห่มาะสมกบััเริา แต่ฉนั

รู้ิสึกวิา่ถูกแยก จินเริิ�มรู้ิสึกวิา่ขาดการิเชื่�อมต่อในดา้นจิิตวิญิญาณ

ไปดว้ิย!

ภัยพิบัติทุกชนิดสามื่ารถทําลายคุวามื่สัมื่พันธของเราได – ไมื่

เพ่ยงแคุกับคุรอบคุรัวและเพ่�อนๆ เทานั้น แตคุวามื่สัมื่พันธของเรา

กับพระเจาก็ดวยเชนกัน 

ควิามเห่นื�อยลา้จิากควิามเครีิยดที�มีภาริะรัิบัผดิช่อบัเพิิ�มขึ�น ควิามเศร้ิาโศก

จิากการิสูญเสีย และควิามกลวัิอนัเนื�องจิากควิามไม่แน่นอนที�ริออยูเ่บืั�อง

ห่นา้ สามาริถทาํให่เ้ริารู้ิสึกห่่างเหิ่นและโดดเดี�ยวิได ้แน่นอนวิา่ควิามรู้ิสึก

ต่างๆ นี�ยิ�งมีมากขึ�น เมื�อตอ้งมีการิเวิน้ริะยะห่่างทางสงัคม ซึ�งจิาํเป็นตอ้ง

ทาํเพิื�อช่ะลอการิริะบัาดให่ญ่ของ COVID-19 เริาอาจิสงสยัวิา่ แลว้ิควิาม

สมัพินัธ์ของเริากบััพิริะเจิา้นั�นมั�นคงอยา่งที�เริาเคยคิดห่รืิอไม่

แมเ้ริาจิะรู้ิสึกโดดเดี�ยวิในฝ่ายจิิตวิญิญาณ ห่รืิอไม่แน่ใจิในควิามรัิก และการิ

สถิตอยูด่ว้ิยของพิริะเจิา้ ในช่่วิงเวิลาที�ตึงเครีิยดนี�  พิริะเจิา้กป็ริะทานข่าวิดี

ให่เ้ริาวิา่ ไม่มีสิ�งใดแยกเริาจิากควิามรัิกของพิริะองคไ์ด ้

แลว้ิใคริจิะให่้เริาขาดจิากควิามรัิกของพิริะคริิสตไ์ด?้ จิะเป็น

ควิามทุกข ์ห่รืิอควิามยากลาํบัาก ห่รืิอการิเคี�ยวิเขญ็ ห่รืิอการิ

กนัดาริอาห่าริ ห่รืิอการิเปลือยกาย ห่รืิอการิถูกโพิยภยั ห่รืิอ

การิถูกคมดาบัห่รืิอ ...แต่วิ่าในเห่ตุการิณ์ทั�งห่มดนี�  เริามีช่ยัเห่ลือ

ลน้โดยพิริะองคผ์ูท้ริงรัิกเริาทั�งห่ลาย เพิริาะขา้พิเจิา้แน่ใจิวิ่า แม้

ควิามตาย ห่รืิอชี่วิิต ห่รืิอบัริริดาทูตสวิริริค ์ห่รืิอเทพิเจิา้ ห่รืิอสิ�ง

ซึ� งมีอยูใ่นปัจิจุิบันันี�  ห่รืิอสิ�งซึ� งจิะมีในภายห่นา้ ห่รืิอฤทธิ� เดช่ทั�ง

ห่ลาย ห่รืิอซึ� งสูง ห่รืิอซึ� งลึก ห่รืิอสิ�งใดๆ อื�นที�ไดท้ริงสร้ิางแลว้ิ

นั�น จิะไม่สามาริถทาํให่้เริาขาดจิากควิามรัิกของพิริะเจิา้ ซึ� งมีอยู่

ในพิริะเยซูคริิสตอ์งคพ์ิริะผูเ้ป็นเจิา้ของเริาได้

โริม �:��, ��–��

เป็นริายการิอุปสริริคยาวิทีเดียวิ แต่ทั�งห่มดนั�นกไ็ร้ิพิลงัจิะแยกเริาออกจิาก

ควิามรัิกของพิริะเจิา้! นอกจิากนี�  การิสอนเรืิ�องควิามรัิกของเปาโลย ํ�าเตือน

เริาวิา่ ควิามรัิกไม่เคยพิา่ยแพิ ้ควิามรัิกของพิริะเจิา้ในพิริะเยซูคริิสตอ์ยูเ่คียง

ขา้งเริาเสมอ แมใ้นเวิลาที�เริากาํลงัพิยายามที�จิะสมัผสัถึงควิามรัิกนั�นกต็าม 

พูดคุุยกับพระเจาเก่�ยวกับสิ�งท่�อาจเปนอุปสรรคุ ขัดขวาง

ไมื่ใหไดรับคุวามื่รักท่�พระเจามื่่ใหกับคุุณ
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กลา้ห่วิงั! 

เมื�อวิกิฤตครัิ� งนี� ยงัดาํเนินต่อไป บัางครัิ� งกรู้็ิสึกสิ�นห่วิงัและไร้ิ

ห่นทางจิะไปต่อ 

สิ�งที�ฉนัเคยคาดห่วิงักไ็ม่มีอีกต่อไปแลว้ิ และฉนัไม่รู้ิวิา่จิะห่วิงั

อะไริไดอี้กในอนาคต 

ฉนันึกถึงคาํพิดูเดิมๆ วิา่: ชี่วิตินั�นยากลาํบัากและแลว้ิคุณกต็าย แต่

ตอนนี�  ฉนัมีควิามคิดต่างออกไป คุณทาํอะไริ เวิลาที�ชี่วิตินั�นยาก

ลาํบัาก และคุณกย็งัมีชี่วิติอยู?่

การสูญเส่ย คุวามื่ผิดหวัง และการทดลองตางๆ ในช่วิตนั้น 

สามื่ารถปลนเอาคุวามื่หวังของเราไปได 

แมว้ิา่เริาพิยายามยื�อไวิจ้ินสุดกาํลงั พิริะเจิา้ทริงรู้ิจิกัควิามอ่อนแอ

ของเริา พิริะองคไ์ดย้นิเสียงร้ิองของโยบั ท่ามกลางบัททดสอบัที�

ยิ�งให่ญ่ของเขา

ถา้ขา้จิะมองแดนคนตายให่้เป็นบัา้นของขา้

ถา้ขา้จิะกางที�นอนออกในควิามมืด...

แลว้ิควิามห่วิงัของขา้อยูที่�ไห่นเล่า?

ผูใ้ดจิะเห็่นควิามห่วิงัของขา้?

โยบ 17:13–15

พิริะเจิา้ทริงยนิดี เมื�อผูรั้ิบัใช่ข้องพิริะองค ์คือ ดาวิดินั�น ไดพ้ิบัควิามชื่�นช่มยนิดีและกาํลงั 

ในควิามห่วิงัต่อองคพ์ิริะผูเ้ป็นเจิา้ ขา้แต่พิริะเจิา้ เพิริาะพิริะองคท์ริงสดบััคาํปฏิญาณของ

ขา้พิริะองค ์และพิริะองคป์ริะทานมริดกของบัริริดาผูที้�เกริงกลวัิพิริะนามของพิริะองคแ์ก่

ขา้พิริะองค์

พิริะองคจ์ิะทริงยืดพิริะช่นมข์องกษตัริิย ์ให่้ปีเดือนของท่านยืนนานไปห่ลาย

ช่ั�วิอายุ

สดุดี 62:5–6

พิริะเจิา้ทริงรู้ิวิา่ การิมีควิามห่วิงัที�ไม่มีทางพิา่ยแพิน้ั�น สาํคญักบััเริาเพิียงใด ในควิามรัิก

อนัยิ�งให่ญ่ของพิริะเจิา้ พิริะองคท์ริงห่ยบิัยื�นควิามห่วิงัเช่่นนั�นแก่เริา  

พิริะยาห์่เวิห์่ทริงเป็นพิริะเจิา้เนืองนิตย์

เป็นผูส้ร้ิางที�สุดปลายแผ่นดินโลก

พิริะองคไ์ม่ทริงอ่อนเปลี�ยห่รืิอเห่น็ดเห่นื�อย

ควิามเขา้ใจิของพิริะองคก์็เห่ลือจิะห่ยั�งรู้ิได้

พิริะองคป์ริะทานกาํลงัแก่คนอ่อนเปลี�ย

และผูไ้ม่มีพิลงันั�นพิริะองคท์ริงให่้มีเรีิ�ยวิแริงมาก

แมค้นห่นุ่มๆ จิะอ่อนเปลี�ยและเห่น็ดเห่นื�อย

และช่ายฉกริริจิจ์ิะลม้ลงทีเดียวิ

แต่เขาทั�งห่ลายผูร้ิอคอยพิริะยาห์่เวิห์่จิะไดรั้ิบักาํลงัให่ม่

เขาจิะบิันขึ�นดว้ิยปีกเห่มือนนกอินทรีิ

เขาจิะวิิ�งและไม่อ่อนเปลี�ย

เขาจิะเดินและไม่เห่น็ดเห่นื�อย  

อิสยาห 40:28–31

คุุณแสวงหาคุวามื่หวังจากท่�ใด ลองกลาจะมื่องใหไกลเกินกวาปญหา

ท่�มื่่ในวันน่้ และเช่�อในคุวามื่หวังของคุวามื่รักท่�พระเจามื่่ใหคุุณ
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รู้ิสึกติดกบัั

ฉนัคิดถึงทุกสิ�งที�เกิดขึ�นอยูต่ลอดตั�งแต่มีคนเริิ�มป่วิย ควิามเศร้ิาสลด

ของคริอบัครัิวิที�เสียคนที�รัิกไป การิเสียสละของบุัคลากริทางการิ

แพิทยแ์ละคนที�พิยายามช่่วิยชี่วิติผูอื้�น คนที�ตกงานและไม่มีเงินซื�อ

อาห่าริ ห่รืิอจ่ิายค่าบัา้น 

ฉันอยากชวยแตฉันรูสึกเหมื่่อนตัวเองติดอยูในฝนราย

ควิามเจิบ็ัปวิดและการิสูญเสียที�เกิดจิาก COVID-19 นั�นเป็นเรืิ�องจิริิง

 และจิะมีผลกริะทบัอยา่งมากต่อเริาทุกคน การิเสียใจิกบััควิามสูญเสีย

 และห่่วิงใยเรืิ�องควิามทุกขแ์ละควิามตอ้งการิของผูค้นริอบัตวัิเริานั�น 

เป็นเรืิ�องดี แต่ถา้เริายอมให่ค้วิามรู้ิสึกสูญเสียและวิติกกงัวิลในปัจิจุิบันั

คริอบังาํ เริากอ็าจิรู้ิสึกวิา่ติดกบััและเครีิยด กงัวิล และเลิกห่วิงัวิา่พิรุ่ิงนี�

จิะดีกวิา่เมื�อวิาน

พิริะเยซูทริงเสนออีกทางเลือกห่นึ�ง พิริะองคท์ริงสอนเห่ล่าสาวิกวิา่ จิะอยูโ่ดย

ปริาศจิากควิามกงัวิลไดอ้ยา่งไริ เมื�อตกอยูใ่นสถานการิณ์ยากลาํบัาก และจิะเพิง่

ควิามรู้ิสึกนึกคิดไปในทิศทางบัวิกไดอ้ยา่งไริ

เห่ตุฉะนั�นอยา่กริะวินกริะวิายและกล่าวิวิ่าจิะเอาอะไริกิน? ห่รืิอจิะ

เอาอะไริดื�ม? ห่รืิอจิะเอาอะไรินุ่งห่่ม? เพิริาะวิ่าบัริริดาคนต่างช่าติ

แสวิงห่าสิ�งทั�งปวิงนี�  แต่วิ่าพิริะบิัดาของพิวิกท่านผูส้ถิตในสวิริริค์

ทริงทริาบัแลว้ิวิ่าท่านตอ้งการิสิ�งทั�งปวิงนี�  แต่พิวิกท่านจิงแสวิงห่า

แผ่นดินของพิริะเจิา้ และควิามช่อบัธริริมของพิริะองคก่์อน แลว้ิ

พิริะองคจ์ิะทริงเพิิ�มเติมสิ�งทั�งปวิงนี� ให่้

มัทธิว 6:31–33

จิากมุมมองเช่่นนี�  พิริะเยซูทริงสอนวิธีิการิอธิษฐานในการิใช่ชี้่วิติ ขณะที�

แสวิงห่าอาณาจิกัริของพิริะเจิา้ไปพิร้ิอมกนั

เพิริาะฉะนั�นพิวิกท่านจิงอธิษฐานเช่่นนี� วิ่า

‘ขา้แต่พิริะบิัดาของขา้พิริะองคท์ั�งห่ลาย ผูส้ถิตในสวิริริค์

ขอให่้พิริะนามของพิริะองคเ์ป็นที�เคาริพิสักการิะ

ขอให่้แผ่นดินของพิริะองคม์าตั�งอยู่

ขอให่้เป็นไปตามพิริะทยัของพิริะองค์

ในสวิริริคเ์ป็นอยา่งไริก็ให่้เป็นไปอยา่งนั�นในแผ่นดินโลก

ขอปริะทานอาห่าริปริะจิาํวินัแก่พิวิกขา้พิริะองคใ์นวินันี�

และขอทริงยกบัาปผิดของพิวิกขา้พิริะองค์

เห่มือนพิวิกขา้พิริะองคย์กโทษบัริริดาคนที�ทาํผิดต่อขา้พิริะองค์

และขออยา่ทริงนาํพิวิกขา้พิริะองคเ์ขา้ไปในการิทดลอง

แต่ขอให่้พิวิกขา้พิริะองคพ์ิน้จิากควิามช่ั�วิร้ิาย ’

มัทธิว 6:9–13

ไม่วิา่สถานการิณ์ของเริาจิะเลวิร้ิายเพิียงใด พิริะเจิา้ตอ้งการิให่เ้ริาเป็นผูช่้่วิยเพิื�อ

ทาํให่พ้ิริะปริะสงคข์องพิริะองคส์าํเร็ิจิในโลกนี�  

วันน่้ ใหเพงคุวามื่คุิดเก่�ยวกับแคุหนึ�งสิ�งท่�จะชวยใหคุุณเปล่�ยน

จากอัมื่พาตทางคุวามื่คุิด ไปสูการมื่่ช่วิตอยูในคุวามื่รัก คุวามื่ด่ 

และคุวามื่หวังในแผนดินของพระเจาบนโลกน่้
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รัิบัปริะกนั-ควิามไม่แน่นอน

ไม่มีอะไริเห่มือนเดิมอีกแลว้ิ 

เกิดควิามเปลี�ยนแปลงขึ�นมากมาย ทั� วิธีิที�เริาทาํงาน วิธีิซื�ออาห่าริ

 ควิามรู้ิสึกวิา่นี�เป็นที�ของเริา วิธีิที�เริามีส่วินร่ิวิมกบััชุ่มช่น และ

แมก้ริะทั�งการิอยูร่่ิวิมกบััคริอบัครัิวิของเริาเอง ฉนัไม่รู้ิวิา่จิะไวิใ้จิ

อะไริไดอี้กต่อไปแลว้ิ

นี�เป็นควิามจิริิงวิา่ ชี่วิติจิะเปลี�ยนไปอีกสกัริะยะห่นึ�ง ขณะที�เริาฟื� น

ตวัิจิากผลกริะทบัของการิริะบัาดให่ญ่ครัิ� งนี�  และบัางสิ�งกจ็ิะไม่

เห่มือนเดิม แต่การิเปลี�ยนแปลง การิสูญเสียอนัเจิบ็ัปวิด และควิาม

ยากลาํบัากต่างๆ ไม่ใช่่จุิดจิบั การิอยูใ่นสถานการิณ์อนัยากลาํบัาก 

ไมื่ไดหมื่ายคุวามื่วา พระเจาทอดทิ้งเราหร่อ ช่วิตจะไมื่ด่ขึ้นอ่ก

คุรั้งหนึ�ง

พิริะคมัภีร์ิไบัเบิัลเล่าเรืิ�องริาวิของโยเซฟ เขาเป็นลูกช่ายคนโปริดของ

พิอ่ และพิวิกพิี�นอ้งของเขาอิจิฉา โยเซฟ ตอ้งเผชิ่ญสถานการิณ์ยาก

ลาํบัาก เมื�อถูกพิี�นอ้งของตวัิเอง ขายไปเป็นทาส! 

แมจ้ิะถูกห่กัห่ลงั โยเซฟกไ็ดก้ลายเป็นทาสที�ดี ในบัา้นของเจิา้ห่นา้ที�คน

สาํคญั เจิา้ห่นา้ที�ผูนี้� ให่ร้ิางวิลัดว้ิยการิให่โ้ยเซฟดูแลเรืิ�องต่างๆ ภายใน

บัา้น แต่ต่อมาโยเซฟติดคุกเป็นเวิลาห่ลายปี เพิริาะโดนขอ้กล่าวิห่าเทจ็ิ

 แต่สถานการิณ์เลวิร้ิายไม่ไดห้่ยดุย ั�งพิริะเจิา้ ในการิทาํงานของพิริะองค์

ให่ส้าํเร็ิจิ พิริะเจิา้สอนและเตรีิยมโยเซฟ เพิื�อให่เ้ป็นผูน้าํที�ฉลาดดว้ิยวิธีิ

ของพิริะองค ์ในที�สุด โยเซฟเป็นผูน้าํให่อี้ยปิตใ์นการิเตรีิยมตวัิ และเอา

ชี่วิติริอดจิากภาวิะกนัดาริอาห่าริ แมแ้ต่คริอบัครัิวิของเขากม็าที�อียปิต์

เพิื�อจิะรัิบัอาห่าริ! 

คุณคิดวิา่ ตอนนั�นโยเซฟมองเห่ตุการิณ์ต่างๆ ที�ไม่คาดฝันอยา่งไริ 

สงัเกตคาํตอบัที�เขาตอบัพิวิกพิี�นอ้ง ที�ต่างคิดวิา่เขาจิะแกแ้คน้พิวิกตน

พิวิกพีิ�ช่ายก็พิากนัมาคอ้มตวัิลงต่อห่นา้โยเซฟแลว้ิวิ่า “

ขา้พิเจิา้ทั�งห่ลายเป็นพิวิกผูรั้ิบัใช่ข้องท่าน” โยเซฟจึิงบัอก

พิวิกเขาวิ่า “อยา่กลวัิเลย เริาเป็นดงัพิริะเจิา้ห่รืิอ? พิวิกท่าน

คิดร้ิายต่อเริาก็จิริิง แต่ฝ่ายพิริะเจิา้ทริงดาํริิให่้เกิดผลดีดงัที�

เป็นอยูว่ินันี�  คือช่่วิยชี่วิิตคนเป็นอนัมาก ดงันั�นเวิลานี�พิวิกพีิ�

อยา่กลวัิเลย เริาจิะบัาํรุิงเลี�ยงพิวิกพีิ�ทั�งพิวิกลูกๆ ของพิวิกพีิ�

ดว้ิย” โยเซฟพิูดปลอบัโยนพิวิกพีิ�และพิูดให่้พิวิกเขาอุ่นใจิ

ปฐมกาล 50:18–21

อนาคตไม่แน่นอนเสมอ ห่ลงัจิากทุกสิ�งที�ไดเ้กิดขึ�นกบััเขา โยเซฟก็

ตริะห่นกัวิา่ พิริะเจิา้ทริงทาํตามแผน และทาํให่ง้านของพิริะองคส์าํเร็ิจิ

เสมอ

เมื่่�อคุุณเผชิญกับคุวามื่ไมื่แนนอนของช่วิตอยูนั้น 

คุวามื่ด่งามื่ท่�เท่�ยงแทของพระเจาทําใหคุุณมื่่ คุวามื่

หวังเพิ�มื่ขึ้นหร่อไมื่
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เบิักบัานขึ�น

ฉนัยงัคงมีควิามกลวัิและการิสูญเสียต่างๆ ของโริคริะบัาด

ให่ญ่นี�อยู ่แต่บัางวินั ฉนัรู้ิสึกเบิักบัานขึ�น เริิ�มกลบััมามีควิาม

สุขเลก็ๆ นอ้ยๆ ในชี่วิติอีกครัิ� ง 

ฉนัริอช่มควิามงดงามเวิลาพิริะอาทิตยขึ์�น ห่รืิอเวิลา

พิริะอาทิตยต์ก 

ฉนัออกไปขา้งนอก เพิื�อสูดอากาศสดชื่�นของสายฝนห่ลงัพิาย ุ

ฉนัดีใจิเมื�อไดคุ้ยโทริศพัิทก์บััเพิื�อนฝงู และห่วัิเริาะกบััลูกๆ 

ฉันกําลังคุิดวิธ่การท่�ปลอดภัย เพ่�อชวยเหล่อเพ่�อนบานท่�

ตองการคุวามื่ชวยเหล่อ

เริาจิะรู้ิสึกถึงผลที�ตามมาของ COVID-19 ไปสกัพิกั ชี่วิติบันโลกจิะไม่

สมบูัริณ์แบับั ห่รืิอปริาศจิากควิามเจิบ็ัปวิด เริาจิะไม่ตื�นขึ�นมาวินัห่นึ�ง

แลว้ิ จู่ิๆ ชี่วิติกเ็ห่มือนเดิมก่อนเกิดโริคริะบัาดให่ญ่ เริาอาจิเสียใจิกบัั

ควิามสูญเสียอีกเป็นเวิลานาน แต่เริากอ็าจิมีกาํลงัใจิขึ�น เมื�อเริารัิบัรู้ิถึง

สญัญาณของการิฟื� นตวัิเลก็ๆ นอ้ยๆ และยอมเปิดใจิรัิบัเมื�อการิเยยีวิยา

มาถึงกาํลงัใจินั�นจิะเพิิ�มขึ�น เมื�อเริาใช่เ้วิลาขอบัคุณพิริะเจิา้สาํห่รัิบัการิ

จิดัเตรีิยม ควิามสตัยซื์�อและควิามรัิกที�มีต่อเริา 

บัางที บัทเพิลงสดุดี ซึ� งเขียนขึ�นเพิื�อขอบัคุณพิริะเจิา้สาํห่รัิบัการิจิดั

เตรีิยมของพิริะองค ์ในช่่วิงเวิลาที�ยากลาํบัาก อาจิสะทอ้นควิามรู้ิสึก

ขอบัคุณ และควิามห่วิงัในอนาคตของคุณได้

ขา้พิเจิา้รัิกพิริะยาห์่เวิห์่ เพิริาะพิริะองคท์ริงฟังเสียงและคาํ

วิิงวิอนของขา้พิเจิา้

พิริะองคเ์งี�ยพิริะกริริณฟังขา้พิเจิา้

เพิริาะฉะนั�นขา้พิเจิา้จิะทูลพิริะองคต์ริาบัที�ขา้พิเจิา้มีชี่วิิตอยู่

พิริะยาห์่เวิห์่ทริงมีพิริะคุณและทริงช่อบัธริริม

พิริะเจิา้ของเริาทั�งห่ลายทริงพิริะกรุิณา

พิริะยาห์่เวิห์่ทริงปกป้องคนรู้ินอ้ยไวิ้

เมื�อขา้พิเจิา้ตกตํ�า พิริะองคท์ริงช่่วิยขา้พิเจิา้ให่้ริอด

จิิตใจิของขา้เอ๋ย กลบััไปสู่ที�พิกัของเจิา้เถิด

เพิริาะพิริะยาห์่เวิห์่ทริงดีต่อเจิา้แลว้ิ

เพิริาะพิริะองคท์ริงช่่วิยขา้พิริะองคจ์ิากควิามตาย

ช่่วิยนยัน์ตาขา้พิริะองคจ์ิากนํ� าตา

ช่่วิยเทา้ขา้พิริะองคจ์ิากการิสะดุด

ขา้พิเจิา้ดาํเนินอยูเ่ฉพิาะพิริะพิกัตร์ิของพิริะยาห์่เวิห์่

ในดินแดนของคนเป็น

สดุดี 116:1–2, 5–9

เมื่่�อคุุณกําลังหา มืุ่มื่มื่องใหมื่ๆ เก่�ยวกับบททดสอบ

ของตัวเองในชวงน่้ และรอคุวามื่หวังเพ่�อกาวตอไปใน

ช่วิตอยูน่้ คุุณมื่่สิ�งใดจะขอบคุุณพระเจาบาง และจะ

แสดงคุวามื่ขอบคุุณอยางไร?
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ไม่ใช่่คนเดิม

ฉนัไม่ไดค้าดห่วิงัวิา่สิ�งต่างๆ จิะแตกต่างไปขนาดนี�  ควิามเคยชิ่น

กบัั “ควิามปกติให่ม่” โดยไม่มีทรัิพิยากริและโอกาสที�เริาเคยมี 

เป็นเรืิ�องทา้ทายสาํห่รัิบัฉนั

เริากาํลงัคิดวิา่ สิ�งไห่นสาํคญัและตดัสินใจิในเรืิ�องต่างๆ ที�ไม่เคย

ตอ้งคิดมาก่อน ฉนัรู้ิวิา่ฉนัเปลี�ยนไป ฉนัมองสิ�งต่างๆ ไม่มีเห่มือน

อยา่งที�เคย 

ฉันไมื่ใชคุนเดิมื่ท่�เคุยเปน

เมื�อสถานการิณ์ในชี่วิติของเริา กิจิวิตัริปริะจิาํวินัและลาํดบััควิาม

สาํคญั ควิามสมัพินัธ์ทางสงัคม ห่รืิอวิธีิที�เริามองโลกเปลี�ยนแปลง 

เริามกัเริิ�มสนใจิวิา่ ตอนนี� เริาเป็นคนเช่่นไริ ให่คุ้ณค่ากบััอะไริ และ

กาํลงัมุ่งห่นา้ไปทางไห่น ควิามไม่แน่นอนและการิเปลี�ยนแปลง

ต่างๆ ที�เกิดขึ�นจิากวิกิฤติ ห่รืิอภยัพิิบัติัอาจิกลายเป็นตวัิเร่ิงให่ชี้่วิติ

เปลี�ยนไปอยา่งสิ�นเชิ่ง เริาอาจิมีควิามสนใจิให่ม่ในการิคน้ห่าวิา่ 

อะไริที�มีค่าพิอให่ต่้อสูแ้ละเกบ็ัไวิจ้ิริิงๆ ในโลกที�กาํลงัเปลี�ยนไป

นี�คืออะไริ

พิริะเจิา้ผูท้ริงสร้ิางรัิกเริา อยากให่เ้ริามีพิริะองคเ์ป็นริากฐานมั�นคงใน

ชี่วิติ และไดรั้ิบัปริะสบัการิณ์เปลี�ยนชี่วิติที�แทจ้ิริิง ซึ� งให่ท้ั�งกาํลงั ควิาม

ห่วิงั และจุิดปริะสงคใ์นชี่วิติ พิริะคมัภีร์ิไบัเบิัล เตม็ไปดว้ิยเรืิ�องริาวิ

เกี�ยวิกบััควิามรัิกของพิริะเจิา้ ที�เปลี�ยนชี่วิติของผูค้นซึ�งเคยมีปริะสบัการ์ิ

อนัเจิบ็ัปวิด ห่รืิอการิเปลี�ยนแปลงที�เขาไม่ตอ้งการิ ลองพิิจิาริณาสิ�งที�มี

คนเคยพิดูวิา่ เขาไวิว้ิางใจิให่พ้ิริะเจิา้เป็นริากฐานที�มั�นคงในชี่วิติ:

จิิตใจิของขา้พิเจิา้สงบัคอยพิริะเจิา้เท่านั�น

เพิริาะควิามห่วิงัของขา้พิเจิา้มาจิากพิริะองค์

พิริะองคเ์ท่านั�นทริงเป็นศิลาและควิามริอดของขา้พิเจิา้

ทริงเป็นป้อมปริาการิของขา้พิเจิา้ ขา้พิเจิา้จิะไม่ห่วิั�นไห่วิ

สวิสัดิภาพิและเกียริติของขา้พิเจิา้อยูที่�พิริะเจิา้

ศิลาแขง็แกร่ิงและที�ลี�ภยัของขา้พิเจิา้คือพิริะเจิา้

สดุดี 62:5–7

ฉะนั�นเริาจึิงไม่ยอ่ทอ้ ถึงแมว้ิ่าสภาพิภายนอกของเริากาํลงั

ทรุิดโทริมไป แต่สภาพิภายในนั�นก็ไดรั้ิบัการิเปลี�ยนให่ม่

ทุกๆ วินั เพิริาะวิ่าควิามยากลาํบัากช่ั�วิคริาวิและเลก็นอ้ยของ

เริา จิะทาํให่้เริามีศกัดิ� ศรีินิรัินดร์ิมากมายอยา่งไม่มีที�เปรีิยบั 

เริาไม่ไดเ้อาใจิใส่ในสิ�งที�มองเห็่น แต่เอาใจิใส่ในสิ�งที�มอง

ไม่เห็่น เพิริาะวิ่าสิ�งที�มองเห็่นนั�นไม่ย ั�งยืน แต่สิ�งที�มองไม่

เห็่นนั�นถาวิรินิรัินดร์ิ

2 โครินธ 4:16–18

คุุณจะไววางใจใหพระเจาเปนรากฐานอันมื่ั�นคุงใน

ช่วิตและผูเปล่�ยนแปลงช่วิตหร่อไมื่
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มองห่าควิามชื่�นช่มยนิดี

ทาํไมฉนัจึิงไดมี้ชี่วิติอยูข่ณะที�คนอื�นเสียชี่วิติไป 

โริคริะบัาดให่ญ่นี�คาดเดาไม่ไดเ้ลย 

ไม่มีใคริคาดการิณ์ไดเ้ลยวิา่ คนไห่นจิะป่วิยและคนไห่นจิะริอด 

ไม่มีใคริคาดวิา่ กลุ่มคนที�ดูอ่อนแอจิะริอด ในขณะที�คนห่นุ่มสาวิ

ผูมี้สุขภาพิแขง็แริงดีเสียชี่วิติ ตอนนี�  ชี่วิติช่่างเปริาะบัางเห่ลือเกิน

เราอาจอยากใหมื่ันแตกตางไปจากน่้ แตช่วิตก็เปราะบาง ไมื่มื่่อะไร

การันต่คุวามื่สุข หร่อช่วิตอันย่นยาวได 

ในขณะที�พิริะคมัภีร์ิไบัเบิัลยนืยนัวิา่ ชี่วิติของเริาบันโลกนี� เปริาะ

บัางแค่ไห่น แต่พิริะคมัภีร์ิกส็ญัญาดว้ิยวิา่มีสิ�งอื�นที�ดีกวิา่

ส่วินมนุษยน์ั�น วินัเวิลาของเขาเห่มือนห่ญา้

เขาเจิริิญขึ�นเห่มือนดอกไมใ้นทุ่งนา

เมื�อลมพิดัผ่าน มนัก็ห่ายไป

และสถานที�ของมนัไม่รู้ิจิกัมนัอีก

แต่ควิามรัิกมั�นคงของพิริะยาห์่เวิห์่นั�นดาํริงอยู ่

ตั�งแต่นิรัินดร์ิกาลถึงนิรัินดร์ิกาลต่อผูที้�ยาํเกริงพิริะองค์

และควิามช่อบัธริริมของพิริะองคต่์อห่ลานเห่ลน

สดุดี 103:15–17

แต่ให่้ทุกคนที�ลี�ภยัอยูใ่นพิริะองคย์ินดี

ให่้พิวิกเขาร้ิองเพิลงดว้ิยควิามยินดีเป็นนิตย์

และขอทริงป้องกนัพิวิกเขาไวิ ้เพืิ�อคนที�รัิกพิริะนามของพิริะองคจ์ิะปรีิดา

ปริาโมทยใ์นพิริะองค์

สดุดี 5:11

เนื�องจิากควิามรัิกอนัยิ�งให่ญ่ของพิริะเจิา้ที�มีต่อเริา เริาจึิงไม่จิาํเป็นตอ้งห่นีปัญห่า 

เริาพิบัควิามชื่�นช่มยนิดีที�ย ั�งยนืในชี่วิติได ้เมื�อเริาแสวิงห่าที�ลี�ภยัในการิให่อ้ภยัของ

พิริะเจิา้ และอุทิศตนเพิื�อดาํเนินชี่วิติที�พิริะองคพ์ิอใจิ

เพืิ�อพิวิกท่านจิะดาํเนินชี่วิิตอยา่งสมควิริต่อองคพ์ิริะผูเ้ป็นเจิา้ และจิะเป็น

ที�ช่อบัพิริะทยัของพิริะองคทุ์กปริะการิ คือให่้ท่านเกิดผลในการิดีทุกอยา่ง 

และเจิริิญขึ�นในควิามรู้ิถึงเรืิ�องพิริะเจิา้ ให่้พิวิกท่านมีกาํลงัดว้ิยฤทธานุ

ภาพิทั�งสิ�นตามอานุภาพิแห่่งพิริะสิริิของพิริะองค ์เพืิ�อให่้ท่านมีควิาม

ทริห่ดอดทน และมีควิามอดทนในทุกสิ�ง พิร้ิอมทั�งมีควิามยินดี และให่้ท่า

นขอบัพิริะคุณพิริะบิัดาผูท้ริงทาํให่้พิวิกท่านสามาริถมีส่วินในมริดกของ

ธริริมิกช่นในควิามสวิ่าง พิริะองคท์ริงช่่วิยเริาให่้พิน้จิากอาํนาจิของควิาม

มืด และทริงยา้ยเริาเขา้มาไวิใ้นอาณาจิกัริของพิริะบุัตริที�รัิกของพิริะองค ์

ในพิริะบุัตรินั�นเริาไดรั้ิบัการิไถ่ คือการิยกโทษจิากบัาปทั�งห่ลาย

โคโลสี 1:10–14

ขอบัคุณพิริะเจิา้สาํห่รัิบัของขวิญัแห่่งการิให่อ้ภยัและชี่วิติ! 

เมื่่�อคุุณผานช่วิตแตละวัน ขอใหมื่องหาชวงเวลาแหงจุดประสงคุ 

คุวามื่หมื่ายและคุวามื่ช่�นชมื่ยินด่ท่�เฉพาะเจาะจงตางๆ และ

ขอบคุุณพระเจาสําหรับช่วิตนิรันดร 
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กา้วิต่อไป

ฉนัรู้ิสึกวิา่ สามาริถกา้วิต่อไปขา้งห่นา้ได ้

เริิ�มรู้ิสึกวิา่สถานการิณ์ที�ยากลาํบัากเห่ล่านี�จิะสิ�นสุดลงในไม่ช่า้ 

ฉนัอยากจิะฉลองและมุ่งคิดเรืิ�องอนาคต แต่ฉนักรู้็ิสึกผดิ และรู้ิสึก

เห่มือนทริยศผูค้นที�เสียชี่วิติ 

ช่วิตมื่่ฤดูกาล มื่่วัฎจักรและจังหวะของตัวเอง 

ชี่วิติไม่ห่ยดุช่ะงกันานนกั เมื�อควิามโกลาห่ลของการิริะบัาดให่ญ่ครัิ� งนี�ผา่นไป

 บัทกวิจีิากพิริะคมัภีร์ิไบัเบิัล จิะเตือนเริาวิา่ มีเวิลาสาํห่รัิบัการิไวิทุ้กข ์การิรัิกษา 

การิจิดจิาํและในที�สุด กถึ็งเวิลากา้วิต่อไปสู่อนาคต

มีฤดูกาลสาํห่รัิบัทุกสิ�ง และมีวิาริะสาํห่รัิบัเรืิ�องริาวิทุกอยา่งภายใตฟ้้า

สวิริริค์

มีวิาริะให่้กาํเนิด และวิาริะตาย

มีวิาริะเพิาะปลูก และวิาริะถอนสิ�งที�ปลูกทิ�ง

มีวิาริะฆ่า และวิาริะรัิกษาให่้ห่าย

มีวิาริะรืิ� อทลายลง และวิาริะก่อสร้ิางขึ�น

มีวิาริะร้ิองไห่้ และวิาริะห่วัิเริาะ

มีวิาริะไวิทุ้กข ์และวิาริะเตน้รํิา

มีวิาริะโยนหิ่นทิ�ง และวิาริะเก็บัริวิบัริวิมหิ่น

มีวิาริะสวิมกอด และวิาริะงดเวิน้การิสวิมกอด

มีวิาริะแสวิงห่า และวิาริะทาํห่าย

มีวิาริะเก็บัรัิกษาไวิ ้และวิาริะโยนทิ�งไป

มีวิาริะฉีกขาด และวิาริะเยบ็ั

มีวิาริะนิ�งเงียบั และวิาริะพิูด

มีวิาริะรัิก และวิาริะเกลียด

มีวิาริะสงคริาม และวิาริะสันติ

ปญญาจารย 3:1–8

ห่ากควิามรู้ิสึกผดิ ห่รืิอควิามรู้ิสึกทริยศ ทาํให่คุ้ณกา้วิต่อไปขา้งห่นา้ไม่ได ้

การิสร้ิางอนุสริณ์กอ็าจิช่่วิยให่คุ้ณกา้วิต่อไปได ้พิริะเจิา้ทริงจิดัให่มี้การิสร้ิาง

อนุสริณ์สาํห่รัิบัช่าวิอิสริาเอลโบัริาณ พิริะองคท์ริงบัญัช่าให่ช้่าวิอิสริาเอลสร้ิาง

อนุสริณ์หิ่นเพิื�อเป็นวิธีิให่พ้ิวิกเขาริะลึกถึงวิา่ พิริะองคท์ริงช่่วิยให่เ้ขาขา้มแม่นํ�า

จิอร์ิแดนไปยงัดินแดนที�พิริะองคไ์ดส้ญัญาไวิอ้ยา่งไริ 

วิธ่การท่�มื่่คุวามื่หมื่ายสําหรับคุุณ ในการรําลึกถึง ชวงเวลาท่�

ยากลําบากในช่วิต หร่อเฉลิมื่ฉลองคุวามื่ทรงจําตางๆ ของผูท่�

คุุณสูญเส่ยไป คุ่อ อะไร
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ควิามรู้ิสึกพิึงพิอใจิ

ฉนัพิบัวิา่ตวัิเองอยูใ่นสถานการิณ์ต่าง ๆ มากมายในช่่วิงที�ผา่นมา

 ฉนันึกภาพิแต่ละช่ั�วิขณะ ยอ้นกลบััไปกลบััมา ฉนัไดย้นิเสียง เห็่น

ภาพิและยงัจิาํใบัห่นา้คนต่างๆ ได ้ไม่ใช่่วิา่ฉนัอยากจิะลืมทุกสิ�งที�

เกิดขึ�น แต่วิา่ฉนัอยากมีสนัติสุขจิากควิามคิดที�ถาโถมเขา้มา และ

อยากมีมุมมองให่ม่ในเรืิ�องนี�

เมื�อเริารัิบัใช่ผู้อื้�นในช่่วิงวิกิฤติ เช่่น ในช่่วิงการิริะบัาดของ

 COVID-19 เริาอาจิจิะควิบัคุมสถานการิณ์ของเริาไดไ้ม่มาก อาจิ

ตอ้งทาํงานเป็นเวิลานานโดยไม่ไดพ้ิกั อาจิไม่มีทางเลือกวิา่อยาก

ทานอะไริในเมนู (ถา้ยงัไดเ้ห็่นเมนูนะ) เริาอาจิตอ้งทาํงานโดยมี

อุปกริณ์ ห่รืิอการิป้องกนัต่างๆ ที�ไม่เพิียงพิอ เริาอาจิเป็นที�ตอ้งการิ

ของคนจิาํนวินมากเกินไป 

สถานการณเหลาน่้ อาจเปนบอเกิดคุวามื่ไมื่พอใจตางๆ ได

ควิามพิึงพิอใจิในทุกสถานการิณ์ เริิ�มตน้ดว้ิยทศันคติของควิามเชื่�อใจิ และ

เชื่�อมั�นในการิทริงนาํที�สตัยซื์�อ และควิามรัิกของพิริะเจิา้ 

ควิามพิึงพิอใจินั�นเพิิ�มขึ�นไดจ้ิากคนที�เริาใช่เ้วิลาดว้ิย เพิื�อนสกัคน 

อาจินาํเสนอมุมมองให่ม่ๆ สนบััสนุน ห่รืิอรัิบัฟังคุณในเวิลาที�ตอ้งการิได ้

ห่ากเริาเริิ�มรู้ิสึกทอ้แทห้่รืิอเริิ�มบ่ัน 

เพิื�อนสกัคนกอ็าจิช่่วิยให่เ้ริามองสถานการิณ์นั�นแบับัให่ม่ได ้

เปาโลเขียนสิ�งที�เขาเรีิยนรู้ิเกี�ยวิกบััควิามพิึงพิอใจิในห่ลายสถานการิณ์วิา่

ขา้พิเจิา้ไม่ไดพ้ิูดเนื�องจิากควิามขดัสน เพิริาะขา้พิเจิา้เรีิยนรู้ิที�จิะ

พิอใจิในสภาพิที�เป็นอยู ่ขา้พิเจิา้รู้ิจิกัควิามขาดแคลนและรู้ิจิกั

ควิามอุดมสมบูัริณ์ ไม่วิ่าในกริณีใดห่รืิอในทุกกริณี ขา้พิเจิา้

ไดเ้รีิยนรู้ิเคลด็ลบััในการิเผชิ่ญควิามอิ�มทอ้งและควิามอดอยาก

 ควิามอุดมสมบูัริณ์และควิามขดัสนแลว้ิ ขา้พิเจิา้เผชิ่ญไดทุ้ก

อยา่งโดยพิริะองคผ์ูท้ริงเสริิมกาํลงัขา้พิเจิา้ อยา่งไริก็ตาม ก็ยงัเป็น

ควิามกรุิณาของท่านที�มีส่วินในควิามยากลาํบัากของขา้พิเจิา้ 

ฟลิปป 4:11–14

“แตมื่ันก็ด่มื่ากเลย ท่�คุุณมื่าแบงเบาปญหาของฉัน” การ

แบงเบาปญหาของกันและกันนั้นเปนเร่�องพิเศษ คุุณจะใช

เวลาเพ่�อฟงปญหาของคุนอ่�นไหมื่ 

คุุณคุิดวาจะไดเร่ยนรูอะไร เก่�ยวกับคุวามื่พึงพอใจจากการ

มื่่ปฏิสัมื่พันธกับคุนอ่�น
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รัิกดว้ิยใจิเอื�อเฟื� อ

ฉนัคิดมาตลอดวิา่ตวัิเองเป็นคนเอื�อเฟื� อเผื�อแผ ่

แต่กมี็เรืิ�องแปลกๆ เกิดขึ�นเมื�อฉนัออกไปซื�อของใช่ ้มีสินคา้ที�เริา

ตอ้งการิจิาํนวินจิาํกดั และปฎิกิริิยาแริกของฉนักคื็อ ห่ยบิัให่ม้ากที�สุด

เท่าที�จิะทาํได!้ ถึงแมว้ิา่เริาตอ้งใช่แ้ค่ชิ่�นเดียวิ แต่ฉนักห็่ยบิัมาสองชิ่�น

 เพิียงเพิริาะวิา่ทาํได ้แลว้ิจิากนั�น กรู้็ิสึกละอายใจิ ถา้ห่ากวิา่มีคนที�

จิาํเป็นตอ้งใช่ข้องนั�นจิริิงๆ แต่ห่าซื�อไม่ไดล่้ะ

การรักษาไวซึ�งคุวามื่คุิดท่�ด่ มื่่ใจเอ่้อเฟอ และแสดงคุวามื่รัก ในชวง

เวลาวิกฤตเปนเร่�องท่�ยากในชวงเวลาวิกฤตน่้เปนเร่�องท่�ยาก โดยเฉพาะ

อยางยิ�ง เมื่่�อคุุณเองไมื่รูวา มื่่สิ�งจําเปนตางๆ พอใหตัวเองอยูรอดได

หร่อเปลา 

แต่ควิามเอื�ออาทริที�คุณมี จิะช่่วิยแสดงถึงควิามรัิกของพิริะเจิา้ และควิาม

ยติุธริริมของพิริะองคใ์นโลกนี�ได ้และพิริะเจิา้จิะทริงอวิยพิริคุณ

คนที�เมตตาคนอื�นและให่้ยืม ก็อยูเ่ยน็เป็นสุข คือผูที้�ดาํเนินกิจิการิ

ของเขาดว้ิยควิามยติุธริริม

สดุดี 112:5

พิริะคมัภีร์ิยงับัอกเริาดว้ิยวิา่ควิามกรุิณาของเริาจิะส่งผลในการิขอบัพิริะคุณ

พิริะเจิา้!

แต่ละคนจิงให่้ตามที�เขาคิดห่มายไวิใ้นใจิ ไม่ใช่่ให่้ดว้ิยควิาม

เสียดาย ไม่ใช่่ให่้ดว้ิยควิามจิาํใจิ เพิริาะวิ่าพิริะเจิา้ทริงรัิกคนที�ให่้

ดว้ิยใจิยินดี และพิริะเจิา้สามาริถปริะทานพิริทุกอยา่งแก่ท่านทั�ง

ห่ลายอยา่งเห่ลือลน้ เพืิ�อวิ่าเมื�อมีทุกอยา่งเพีิยงพิออยูเ่สมอ ท่านยงั

จิะมีเห่ลือลน้สาํห่รัิบัการิดีทุกอยา่งดว้ิย ตามที�เขียนไวิว้ิ่า

“เขาแจิกจ่ิาย เขาให่้แก่บัริริดาคนยากจิน ควิามช่อบัธริริมของเขา

ดาํริงอยูเ่ป็นนิตย”์ 

โดยทริงให่้ท่านทั�งห่ลายมั�งคั�งขึ�นในทุกสิ�ง เพืิ�อบัริิจิาคดว้ิยใจิ

กวิา้งขวิางอยูเ่สมอ และจิะทาํให่้เกิดการิขอบัพิริะคุณพิริะเจิา้ผ่าน

เริา เพิริาะการิปรินนิบัติัในงานรัิบัใช่นี้�  ไม่เพีิยงเป็นการิจิดัห่า

ให่้กบััธริริมิกช่นที�ขดัสนเท่านั�น แต่ยงัทาํให่้มีการิขอบัพิริะคุณ

พิริะเจิา้อยา่งมากมายเห่ลือลน้ดว้ิย โดยผลของการิปรินนิบัติันี�

 พิวิกเขาจิะสริริเสริิญพิริะเจิา้ในเรืิ�องที�ท่านทั�งห่ลายยอมเชื่�อฟัง

สมกบััที�กล่าวิยอมรัิบัข่าวิปริะเสริิฐของพิริะคริิสต ์และในเรืิ�องที�

ท่านแบ่ังปันกบััพิวิกเขาและทุกคนดว้ิยใจิกวิา้งขวิาง 

2 โครินธ 9:7–9, 11–13 

การแสดงใหเห็นถึงคุวามื่รักของพระเจา ดวยการเปนผูให

ท่�มื่่ใจเอ่้อเฟอและดวยใจยินด่สําคุัญกับคุุณแคุไหน และจะ

มื่่วิธ่ทําไดอยางไร
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แบ่ังปันคาํปลอบัโยน

ตอนที�เริิ�มมีไข ้ฉนักต็อ้งกกัตวัิเองเป็นเวิลา �� วินั สาํห่รัิบัคนที�

ช่อบับัริริลุเป้าห่มายแลว้ินั�น ช่่วิงเวิลาที�ตอ้งอยูค่นเดียวินี�ทริมาน 

ฉนัเห่นื�อยห่น่ายจินไม่อยากกินอะไริ 

รู้ิสึกเห่งาและกลวัิวิา่อาการิจิะแยล่ง แต่กลบัักลายเป็นวิา่ ฉนัไม่

ไดติ้ดเชื่�อ COVID-19 ตอนนี� เมื�อห่ายดี ฉนักรู้็ิสึกวิา่เสียเวิลาเปล่า

ในช่่วิงกกัตวัิ ควิามทุกขท์ริมานและวิติกกงัวิลทั�งห่มดนั�นกเ็ปล่า

ปริะโยช่น!์

ชวงเวลาทุกขทรมื่าน คุนเรามื่ักรูสึกโดดเด่�ยว 

เริาอาจิไม่มีใคริมาปลอบัใจิ อาจิรู้ิสึกวิา่ ไม่มีใคริเขา้ใจิควิามทุกข์

ของเริา 

ในแง่ห่นึ�ง ควิามทุกขข์องคนเริาไม่เห่มือนกนั และไม่มีใคริรู้ิวิา่

เริารู้ิสึกอยา่งไริ แต่ในอีกแง่ห่นึ�ง ควิามทุกขก์เ็ป็นสิ�งที�เริาทุกคนมี

เห่มือนกนั เมื�อเริาเองไดรั้ิบัการิปลอบัปริะโลมของพิริะเจิา้ในเวิลา

ที�เริาทุกขใ์จิ เริากส็ามาริถปันคาํปลอบัโยนเช่่นนั�นเมื�อผูอื้�นเจิบ็ั

ปวิดและอา้งวิา้งได้

อคัริสาวิกเปาโล ปริะสบักบััควิามทุกขท์ริมานมากมายในชี่วิติและ

ในช่่วิงที�ทาํพินัธกิจิ มากเสียจินเขาพิดูวิา่ รู้ิสึกสิ�นห่วิงักบััชี่วิติ! แต่

เมื�อเขียนเกี�ยวิกบััปัญห่าเห่ล่านั�น เขากเ็ขียนวิา่ ปัญห่านั�นเห่มือน

ของขวิญัที�เขาแบ่ังคนอื�นได้

สาธุการิแด่พิริะเจิา้ พิริะบิัดาของพิริะเยซูคริิสตอ์งคพ์ิริะ

ผูเ้ป็นเจิา้ของเริา พิริะบิัดาผูท้ริงพิริะเมตตากรุิณา พิริะเจิา้

แห่่งการิห่นุนใจิทุกอยา่ง พิริะองคผ์ูท้ริงห่นุนใจิเริาใน

ควิามยากลาํบัากทั�งห่มดของเริา เพืิ�อเริาจิะสามาริถห่นุน

ใจิคนทั�งห่ลาย ที�มีควิามยากลาํบัากอยา่งใดอยา่งห่นึ� งได้

ดว้ิยการิห่นุนใจิ ซึ� งเริาเองไดรั้ิบัจิากพิริะเจิา้ เพิริาะควิาม

รัิกของพิริะคริิสตม์ากท่วิมทน้เริาอยา่งไริ การิห่นุนใจิ

ของพิริะคริิสตก์็มากท่วิมทน้เริาอยา่งนั�น ที�เริาทนควิาม

ยากลาํบัากนั�น ก็เพืิ�อให่้พิวิกท่านไดรั้ิบัการิห่นุนใจิและ

ไดรั้ิบัควิามริอด และที�เริาไดรั้ิบัการิห่นุนใจิ ก็เพืิ�อให่้

พิวิกท่านไดรั้ิบัการิห่นุนใจิดว้ิย ซึ� งท่านจิะไดรั้ิบัเมื�อสู้

ทนควิามทุกขเ์ช่่นเดียวิกบััที�เริาทนอยูน่ั�น และเริาก็มี

ควิามห่วิงัแน่นอนในท่านทั�งห่ลาย เพิริาะรู้ิวิ่าพิวิกท่านมี

ส่วินในควิามทุกขข์องเริาอยา่งไริ ท่านก็จิะมีส่วินในการิ

ห่นุนใจิของเริาอยา่งนั�น

2 โครินธ 1:3–7

เริาอาจิคิดวิา่ช่่วิงเวิลาแห่่งควิามทุกขย์ากและการิสูญเสียนั�นเสีย

เวิลาและไร้ิปริะโยช่นแ์ต่จิากมุมมองของพิริะเจิา้ ช่่วิงเวิลาเห่ล่านั�น

เป็นโอกาสทองที�เริาจิะแบ่ังเบัาควิามทุกขข์องผูอื้�นได้

การปลอบประโลมื่จากพระเจาท่�คุุณไดรับและจะ

แบงปนใหผูอ่�นไดนั้น คุ่ออะไร
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ของขวิญัแห่่งการิช่่วิยเห่ลือ

ค่าแริงของฉนัถูกลดในช่่วิงการิริะบัาดให่ญ่ครัิ� งนี�  และห่ลงัจิากที�จ่ิาย

ค่าเช่่าแลว้ิ เริากเ็ห่ลือเงินนอ้ยมากเพิื�อซื�ออาห่าริ เริาถ่อมใจิยอมรัิบั

ควิามช่่วิยเห่ลือ เพิริาะปกติแลว้ิเริาสามาริถดูแลตวัิเองได ้

เราไมื่ไดตองการคุวามื่สงสารแตก็รูสึกขอบคุุณสําหรับคุวามื่ชวยเหล่อ

การิช่่วิยเห่ลือผูอื้�นในช่่วิงวิกิฤต ดูเห่มือนเป็นเรืิ�องง่าย แต่การิช่่วิย

เห่ลือกมี็ควิามห่มาย และส่งผลแตกต่างกนั ขึ�นอยูก่บััวิธีิการิช่่วิยเห่ลือ 

และคนไดรั้ิบันั�นเป็นใคริ 

สาํห่รัิบับัางคนแลว้ิ การิช่่วิยเห่ลือเป็นเพิียงการินาํของใช่ ้ห่รืิอบัริิการิ

ต่างๆ ไปให่ก้บััผูที้�ขาดแคลน แต่สาํห่รัิบับัางคน เป็นการิแสดงควิาม

รัิกและห่่วิงใยชี่วิติควิามเป็นอยูข่องผูอื้�น 

การิเสนอควิามช่่วิยเห่ลืออาจิเป็นเพิริาะควิามมีนํ�าใจิเอื�อเฟื� อ ห่รืิออาจิ

เป็นเพิริาะควิามสงสาริปนกบััควิามรู้ิสึกผดิกไ็ด ้คนที�ตอ้งการิควิามช่่วิย

เห่ลืออาจิรู้ิสึกวิา่ตนอ่อนแอ ห่รืิอลม้เห่ลวิ ส่วินการิยอมรัิบัควิามช่่วิย

เห่ลืออาจิชู่ใจิให่เ้กิดควิามบัริริเทา ควิามซาบัซึ� งใจิและควิามห่วิงั

การิช่่วิยเห่ลือผูที้�กาํลงัขดัสนนั�น เมื�อช่่วิยดว้ิยควิามควิามเขา้ใจิ ควิาม

เมตตาและควิามรัิกอยา่งจิริิงใจิแลว้ิ กจ็ิะเกิดผลอยา่งย ั�งยนื การิช่่วิย

เห่ลือผูอื้�น อาจิแสดงให่เ้ห็่นวิา่พิริะเจิา้ของเริาเป็นอยา่งไริ และพิริะองค์

รัิกพิวิกเขาเห่ล่านั�นมากแค่ไห่น  ลองพิิจิาริณาเรืิ�องริาวิการิช่่วิยเห่ลือใน

ชี่วิติและพินัธกิจิของพิริะเยซู 

พิริะเยซูจึิงทริงดาํเนินไปตามเมืองและห่มู่บัา้นโดยริอบั ทริง

สั�งสอนในธริริมศาลาของเขาทั�งห่ลาย ทริงปริะกาศข่าวิ

ปริะเสริิฐเรืิ�องแผ่นดินของพิริะเจิา้ ทริงรัิกษาโริคและควิาม

เจิ็บัป่วิยทุกอยา่งให่้ห่าย และเมื�อพิริะองคท์อดพิริะเนตริฝูง

ช่นก็ทริงสงสาริเขาทั�งห่ลาย เพิริาะพิวิกเขาถูกรัิงควิานและ

ไร้ิที�พึิ�งเห่มือนฝูงแกะไม่มีผูเ้ลี�ยง

มห่าช่นมาเฝ้าพิริะองค ์และพิาคนง่อย คนแขนขาพิิการิ คน

ตาบัอด คนใบั ้และคนเจิ็บัอื�นๆ ห่ลายๆ คน มาวิางแทบั

พิริะบัาทของพิริะเยซู แลว้ิพิริะองคท์ริงรัิกษาพิวิกเขาให่้ห่าย 

��ฝูงช่นก็ปริะห่ลาดใจิ เมื�อเห็่นคนใบัพ้ิูดได ้คนแขนขา

พิิการิห่ายเป็นปกติ คนง่อยเดินได ้คนตาบัอดกลบััเห็่น แลว้ิ

พิวิกเขาก็สริริเสริิญพิริะเจิา้ของช่นช่าติอิสริาเอล

มัทธิว 9:35–36; 15:30–31

เมื�อไริกต็ามที�คุณช่่วิยใคริสกัคน ขอให่นึ้กถึง ควิามห่มายและผลกริะ

ทบัที�อาจิเกิดขึ�นจิากสิ�งที�คุณทาํ อธิษฐานขอพิริะเจิา้เพิื�อช่่วิยให่เ้ขา้ใจิ 

และตอบัรัิบัผูที้�กาํลงัขดัสน เห่มือนกบััพิริะเยซูไดท้ริงทาํ 

ขอใหพระเจาอวยพรของขวัญในการรับใชของคุุณ 

เพ่�อผูอ่�นจะจดจําคุวามื่รักของพระเจา และสรรเสริญ

พระองคุในคุวามื่ด่งามื่นั้น
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รัิกซึ�งกนัและกนั

ฉนัเป็นผูใ้ห่ญ่คนห่นึ�ง ที�อาศยัอยูต่ามลาํพิงั ไม่มีคริอบัครัิวิอยูใ่กล้ๆ

 และมนักแ็ปลกๆ เมื�อชุ่มช่นที�ฉนัอาศยัอยูต่อ้งปิดพิื�นที�มาเกือบัห่นึ�ง

เดือนแลว้ิ! 

ฉนัคิดถึงเพิื�อนร่ิวิมงาน การิพิบัปะเพืิ�อนฝงู และกิจิกริริมตามปกติของ

ตวัิเอง บัางครัิ� ง การิเวิน้ริะยะทางสงัคม กท็าํให่ฉ้นัรู้ิสึกวิา่ฉนัเขา้กบัั

ใคริไม่ไดแ้ละกไ็ม่ไดมี้ควิามห่มายอะไริกบััใคริจิริิงๆ

ไม่วิา่เริาจิะอาศยัอยูที่�ไห่น การิริะบัาดให่ญ่ของ COVID-19 กมี็ผลกบัั

เริา การิแยกตวัิเพิื�อป้องกนั เช่่น การิกกัตวัิ การิปิดพิื�นที� ริวิมถึงการิ

ทาํงาน ห่รืิอเรีิยนรู้ิทางไกล มีผลทางจิิตวิทิยาเชิ่งลบัต่อเริา 

เราถูกสรางขึ้นเพ่�อใหมื่่คุวามื่สัมื่พันธกับพระเจา และกับคุนอ่�นๆ ดัง

นั้น การแยกคุนออกจากกัน จึงสงผลท่�ไมื่พึงประสงคุตางๆ 

เมื�อคุณรู้ิสึกเห่งาและรู้ิสึกไม่มั�นคง ช่่วิงที�ถูกปิดพิื�นที� อยา่ลืมวิา่ 

ผูค้นทั�วิโลกกก็าํลงัทนทุกขค์ลา้ยๆ กนั เริาติดต่อคริอบัครัิวิและ

เพิื�อนฝงูได ้ดว้ิยการิส่งขอ้ควิาม โทริศพัิท ์ห่รืิออีเมลห์่ากนั เพิื�อ

แสดงควิามรัิกและควิามห่่วิงใยต่อกนั 

ในฐานะผูเ้ชื่�อ เริามีสิทธิพิิเศษและควิามห่วิงัในการิร่ิวิมใจิและ

อธิษฐานเผื�อกนั

แลว้ิจิงสวิมควิามรัิกทบััสิ�งเห่ล่านี�ทั�งห่มด ควิามรัิก

ผูกพินัทุกสิ�งไวิอ้ยา่งสมบูัริณ์ และจิงให่้สันติสุขของพิริะ

คริิสตน์าํพิาจิิตใจิของท่านทั�งห่ลาย พิริะเจิา้ทริงเรีิยก

ท่านให่้มาเป็นกายเดียวิกนัก็เพืิ�อสันติสุขนี�  และจิงมีใจิ

ขอบัพิริะคุณ จิงให่้พิริะวิจินะของพิริะคริิสตอ์ยูใ่นพิวิก

ท่านอยา่งบัริิบูัริณ์ จิงสั�งสอนและเตือนสติกนัดว้ิยปัญญา

ทั�งสิ�น จิงร้ิองเพิลงสดุดี เพิลงนมสัการิ และเพิลงฝ่าย

จิิตวิิญญาณดว้ิยการิขอบัพิริะคุณพิริะเจิา้ในใจิของท่าน 

และเมื�อท่านทั�งห่ลายทาํสิ�งใดไม่วิ่าจิะดว้ิยวิาจิาห่รืิอดว้ิย

การิปริะพิฤติ จิงทาํทุกสิ�งในพิริะนามของพิริะเยซูองค์

พิริะผูเ้ป็นเจิา้ และขอบัพิริะคุณพิริะเจิา้พิริะบิัดาโดยทาง

พิริะองค์

โคโลสี 3:14–17

พิริะเจิา้ไม่มีเจิตนาให่ม้นุษยพ์ิยายามมีชี่วิติอยูไ่ดต้ามลาํพิงั เมื�อเริา

อยูใ่นสายสมัพินัธ์แห่่งควิามเชื่�อเดียวิกนั กช่็่วิยเห่ลือและห่นุนใจิ

กนัไดด้ว้ิยการิอธิษฐาน 

คุุณมื่่คุนท่�อธิษฐานรวมื่กันกับคุุณ เผ่�อชุมื่ชน เผ่�อ

คุนทุกคุนท่�กําลังทุกขในโลก และหนุนใจในคุวามื่

เช่�อของคุุณหร่อไมื่
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เลือกให่อ้ภยั

ฉนัสงสยัอยูต่ลอดวิา่ ควิามวิุน่วิายทั�งห่มดนี� เป็นควิามผดิของใคริ 

ทุกสิ�งโกลาห่ลไปห่มด ใคริที�ตดัสินใจิถูก และใคริที�ทาํให่แ้ยล่ง 

ถารูวาเราคุวรโทษใคุร ใจฉันก็คุงสงบลงไดมื่ากท่เด่ยว

เมื�อสิ�งต่างๆ อยูน่อกเห่นือการิควิบัคุมของเริา เมื�อตอ้งอดทนต่อ

สถานการิณ์ที�ยากลาํบัาก เมื�อปริะสบักบััควิามสูญเสีย คนเริามกัคิดวิา่ การิ

ไดค้าํตอบั และรู้ิวิา่ใคริผดิ กจ็ิะทาํให่เ้ริารู้ิสึกดีขึ�น จึิงเป็นเห่ตุผลวิา่ ทฤษฎี

การิสมคบัคิด มกัเกิดขึ�นเวิลาที�มีวิกิฤต 

คาํตอบัต่างๆ นี�อาจิช่่วิยลดแริงกดดนัของควิามไม่แน่นอนและควิาม

สบััสนลงไดแ้ค่ช่่วิงเวิลาสั�นๆ แต่ขอ้กล่าวิห่าและคาํตาํห่นิ ไม่ไดเ้ปลี�ยน

อะไริให่ดี้ขึ�น ทั�งสถานการิณ์ ทศันคติและควิามสามาริถของเริา ในการิ

รัิบัมือสิ�งที�เกิดขึ�น

ควิามจิริิง กคื็อ การิจิดัการิกบััการิริะบัาดให่ญ่ที�เกิดทั�วิโลกเป็นเรืิ�องยาก

และซบััซอ้น เริาไม่มีคาํตอบัในทุกเรืิ�อง สิ�งที�ไม่คาดคิดต่างๆ เกิดขึ�น 

การิตดัสินใจิที�ฉลาดในวินันี�  อาจิดูไม่ฉลาดในวินัพิรุ่ิงนี�กไ็ด ้เวิลาที�เริา

เครีิยด เริากอ็าจิตดัสินคนอื�นอยา่งรุินแริงมากเกินไป

เมื�อเขา้ใจิปัญห่าในภายห่ลงั เริาทุกคนจิะเสียใจิกบััสิ�งที�ทาํลงไป เริาจิะ

ตริะห่นกัไดว้ิา่จิริิงๆ แลว้ิ เริาจิดัการิบัางเรืิ�องไดดี้กวิา่นี�  เริาตดัสินใจิ

ริอบัคอบักวิา่นี�ไดโ้ดยไม่มวัิแต่ห่าคนผดิ การิให่อ้ภยัในควิามผดิพิลาด

และลม้เห่ลวิของตนเองและผูอื้�น อาจิเป็นเรืิ�องยาก แต่เป็นขั�นตอนที�

จิาํเป็น เพิื�อให่เ้ริาไดเ้ยยีวิยาจิิตใจิ เติบัโต และกา้วิต่อไปในอนาคตอยา่ง

มีควิามห่วิงั

จิงอดทนต่อกนัและกนั และถา้ใคริมีเรืิ�องริาวิต่อกนั ก็จิงให่้

อภยักนั องคพ์ิริะผูเ้ป็นเจิา้ทริงให่้อภยัพิวิกท่านอยา่งไริ ท่าน

ก็จิงทาํอยา่งนั�นดว้ิย

โคโลสี 3:13

แตจงมีใจกรุณา ใจสงสาร และใจใหอภัยแกกันและกัน 

เหมือนอยางที่พระเจาทรงใหอภัยพวกทานในพระคริสต  

เอเฟซัส 4:32

พิริะเจิา้ให่อ้ภยัในควิามผดิบัาปของเริาทุกคน เริาเองกท็าํเช่่นนั�นให่ก้บัั

คนอื�นได ้มีใคริที�คุณเคยโทษเขาอยา่งไม่ยติุธริริมไห่ม มีควิามผดิอะไริ

ของผูอื้�นบัา้ง ที�คุณยงัจิดจิาํ และทาํให่ต้วัิเองยงัติดอยูก่บััอดีต 

คุุณจะมื่อบของขวัญแหงการอภัย เหมื่่อนท่�ไดรับจาก

พระเจาฟร่ๆ ใหกับใคุร 
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ชี่วิติที�บัริิบูัริณ์

ฉนัคิดถึงชี่วิติเดิมของตวัิเอง ห่วิงัวิา่ทุกสิ�งจิะกลบััมาปกติไดอี้กครัิ� ง 

ฉันรูวาคุวามื่ยากลําบากและคุวามื่กลัวในวันน่้จะผานพนไป 

ฉันเห็นสัญญาณของการเริ�มื่ตนช่วิตใหมื่ท่ละนอย 

บัางธุริกิจิดูเห่มือนกาํลงัเกบ็ักวิาดและพิร้ิอมที�จิะเปิด แต่ฉนักไ็ม่คิดวิา่ชี่วิติ

จิะเห่มือนเดิมอีกต่อไป

เมื�อถึงเวิลากลบััมาใช่ชี้่วิติตามปกติห่ลงัจิากริอดพิน้จิากช่่วิงวิกิฤติ เริามกั

มีควิามคาดห่วิงัสูง แต่เมื�อพิบัควิามจิริิงที�ไม่เห่มือนเดิมในชี่วิติปริะจิาํวินั

 ควิามผดิห่วิงัและควิามทา้ทายต่างๆ อาจิทาํให่รู้้ิสึกทอ้ แต่กไ็ดใ้ห่โ้อกาสที�

เริาจิะดาํเนินชี่วิติต่อไปในแบับัที�เริาไม่เคยจิินตนาการิมาก่อน

คุณเปิดรัิบัควิามคิดของการิใช่ชี้่วิติในรูิปแบับัให่ม่ ห่รืิอเปล่า ควิาม

เปลี�ยนแปลงเปิดโอกาสให่เ้ริาไดเ้ริิ�มตน้ให่ม่และสร้ิางชี่วิติที�ดีขึ�น เริา

จิดัลาํดบััควิามสาํคญัและเป้าห่มายให่ม่ได ้ เริาใช่มุ้มมองเกี�ยวิกบััชี่วิติ

ให่ม่ๆ ไปทาํให่เ้กิดผลได ้ เริาสามาริถรัิกษาควิามสมัพินัธ์เก่าที�มีอยู ่

พิฒันานิสยัที�ดีต่อสุขภาพิได ้และเริากย็งัสามาริถคิดพิิจิาริณาถึงสิ�งที�เริา

เชื่�อเกี�ยวิกบััพิริะเจิ ้าและการิที�พิริะองคมี์ส่วินในชี่วิติเริาไดด้ว้ิย

ในช่่วิงเวิลาที�พิริะองคอ์ยูบ่ันโลกนี�  พิริะเยซูไดท้าํและสอนผูค้นเกี�ยวิกบัั

ชี่วิติบัริิบูัริณ์ในพิริะเจิา้บัางคนปฏิเสธพิริะองค ์แต่บัางคนพิบัควิามห่วิงั

ในคาํสอนนั�น และเปิดรัิบัสิ�งที�พิริะองคป์ริะสงค ์พิริะเยซูตรัิสวิา่:

ขโมยนั�นยอ่มมาเพืิ�อจิะลกั ฆ่า และทาํลาย เริามาเพืิ�อพิวิกเขา

จิะไดชี้่วิิตและจิะไดอ้ยา่งคริบับัริิบูัริณ์

ยอหน 10:10

อคัริสาวิกเปาโล อา้งถึงคาํพิดูของอิสยาห์่ ผูเ้ผยพิริะวิจินะ เมื�อเขา

บัริริยายถึงชี่วิติบัริิบูัริณ์ของพิริะเจิา้:

ดงัที�มีเขียนไวิว้ิ่า

“สิ�งที�ตาไม่เห็่น หู่ไม่ไดย้ิน

และสิ�งที�ใจิมนุษยคิ์ดไม่ถึง

คือสิ�งที�พิริะเจิา้ทริงจิดัเตรีิยมไวิส้าํห่รัิบัคนทั�งห่ลายที�รัิก

พิริะองค”์

พิริะเจิา้ไดท้ริงสาํแดงสิ�งเห่ล่านี� กบััเริาทางพิริะวิิญญาณ 

เพิริาะวิ่าพิริะวิิญญาณทริงห่ยั�งรู้ิทุกสิ�งแมเ้ป็นควิามลํ�าลึกของ

พิริะเจิา้

1 โครินธ 2:9–10

พิริะเจิา้มอบัโอกาสให่เ้ริาแต่ละคนมีชี่วิติให่ม่ ที�เป็นชี่วิติที�บัริิบูัริณ์และ

เป็นนิรัินดร์ิอยา่งที�ไม่มีสิ�งใดในโลกนี�จิะขโมย ห่รืิอทาํลายลงไดเ้ลย 

ช่วิตบริบูรณท่�พระเจามื่อบใหน่้อยูท่�ไหนในแผนของ

คุุณ
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ควิามห่วิงัที�ห่วินคืน

บัางทีชี่วิติกโ็ห่ดร้ิาย 

วินัห่นึ�งคุณมีสุขภาพิดีและชี่วิติที�ปกติสุข แลว้ิจู่ิๆ โดยไม่มี

สญัญาณเตือนและไม่ไดท้าํอะไริต่างไป คุณกล็ม้ป่วิยดว้ิยเชื่�อ

ไวิรัิสที�มองไม่เห็่นซึ�งเป็นอนัตริายถึงชี่วิติ สาํห่รัิบัฉนั 

มนัยากที�จิะยอมรัิบัวิา่ชี่วิติมนักเ็ป็นแบับันี�  

ดูเหมื่่อนวาช่วิตไมื่ด่เชนแตกอน ฉันตั้งคุําถามื่วาทั้งหมื่ดน่้คุ่อ

อะไร

เมื�อพิริะเจิา้ทริงสร้ิางจิกัริวิาล มนักส็มบูัริณ์แบับัในทุกดา้น ทุกสิ�งที�

พิริะเจิา้ทริงทาํสะทอ้นถึงพิริะฉายา นั�นคือ ลกัษณะนิสยั ควิามเชื่�อและ

วิตัถุปริะสงคข์องพิริะองค ์ทุกอยา่งสวิยงาม และทาํงานร่ิวิมกนัอยา่ง

พิริะองคต์อ้งการิ แต่การิกบัฏและควิามบัาปของมนุษยที์�มีต่อพิริะเจิา้ 

กท็าํให่โ้ลกอนัสมบูัริณ์แบับันั�นแตกสลาย ควิามโกลาห่ลเขา้มาแทนที�

สนัติสุข และโลกมนุษยก์ห่็่างไกลจิากควิามสมัพินัธ์โดยช่อบัธริริมกบัั

พิริะเจิา้นบััแต่นั�นมา 

แน่นอนวิา่ โลกในวินันี�ไม่ดีเห่มือนกบััตอนที�พิริะเจิา้ทริงสร้ิาง ควิามเจิบ็ั

ปวิด โศกเศร้ิา สบััสนและควิามวิติกกงัวิลต่างๆ ที�เริารู้ิสึกต่อการิริะบัาด

ให่ญ่ครัิ� งนี� คือ ควิามรู้ิสึกเมื�อควิามสมัพินัธ์ของเริากบััพิริะผูส้ร้ิางของเริา

แตกสลายลง แต่เริากไ็ม่จิาํเป็นตอ้งทนอยูใ่นควิามเจิบ็ัปวิดและสิ�นห่วิงั

 เพิริาะพิริะเจิา้ไดส่้งพิริะบุัตริของพิริะองคม์าเพิื�อฟื� นฟูสายสมัพินัธ์ของเริา

กบััพิริะเจิา้ ให่เ้ริาเชื่�อมต่อกบััพิริะองคไ์ดอี้กครัิ� ง ทั�งสญัญาไวิว้ิา่ วินัห่นึ�ง

สริริพิสิ�งทั�งปวิง จิะกลบััคืนสู่ควิามสมบูัริณ์เช่่นเดิม

พิริะเจิา้ทริงรัิกโลกดงันี�  คือไดป้ริะทานพิริะบุัตริองคเ์ดียวิของ

พิริะองค ์เพืิ�อทุกคนที�วิางใจิในพิริะบุัตรินั�นจิะไม่พิินาศ แต่มีชี่วิิต

นิรัินดร์ิ เพิริาะวิ่าพิริะเจิา้ทริงให่้พิริะบุัตริเขา้มาในโลก ไม่ใช่่เพืิ�อ

พิิพิากษาโลก แต่เพืิ�อช่่วิยกูโ้ลกให่้ริอดโดยพิริะบุัตรินั�น 

ยอหน 3:16–17

ขอพิริะเจิา้แห่่งควิามห่วิงัโปริดให่้ท่านบัริิบูัริณ์ดว้ิยควิามชื่�นช่ม

ยินดี และสันติสุขในควิามเชื่�อ เพืิ�อท่านจิะไดเ้ปี� ยมดว้ิยควิามห่วิงั

โดยฤทธิ� เดช่แห่่งพิริะวิิญญาณบัริิสุทธิ�

โรม 15:13

เมื�อบัาปของเริาไดรั้ิบัการิอภยัและไดรั้ิบัควิามสมัพินัธ์กบััพิริะเจิา้คืนมา เริา

กจ็ิะไดรั้ิบัสนัติสุขและควิามห่วิงั มีวิตุัปริะสงคใ์ห่ม่ในชี่วิติเพิื�อจิะรู้ิจิกั ไวิ้

วิางใจิ และรัิบัใช่พ้ิริะเจิา้ไดอ้ยา่งสุดกาํลงั

คุวามื่ไววางใจในพระเจา ไดเปล่�ยนมืุ่มื่มื่องของเวลาท่�ยาก

ลําบากในช่วิตคุุณอยางไร
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ชี่วิติที�มีควิามสุข

มนัเป็นเรืิ�องยากที�ชี่วิติจิะสุขสบัายในช่่วิงของการิริะบัาด 

COVID-19 แมแ้ต่การิใช่ชี้่วิติปริะจิาํวินักไ็ม่เห่มือนเดิม  

พิอฉนัคิดวิา่ตวัิเองเริิ�มจิะเขา้ใจิ ทุกอยา่งกเ็ปลี�ยนอีก ฉนัเคยยื�นมือ

ช่่วิยเห่ลือผูอื้�นไดต้ลอดมา แต่ตอนนี�  ไม่รู้ิเลยวิา่ คนกาํลงัตอ้งการิ

อะไริบัา้ง ห่รืิอฉนัจิะช่่วิยไดย้งัไง

พระเจาทรงสรางเราใหเปนผูชวยในการแสดงคุวามื่รักของ

พระเจา ชวยเหล่อผูท่�ขัดสน 

จึิงไม่ใช่่เรืิ�องแปลกเลยที�เริาจิะรู้ิสึกอิ�มใจิ เวิลามีส่วินช่่วิยให่ชี้่วิติควิามเป็น

อยูข่องผูอื้�นดีขึ�น พิริะเจิา้ทริงสร้ิางเริามาเพืิ�อการินี�

พิริะยาห์่เวิห์่ทริงอยูใ่กลผู้ที้�ใจิแตกสลาย

และทริงช่่วิยผูสิ้�นห่วิงั

สดุดี 34:18

เมื�อพิริะเยซูลงมายงัโลกมนุษย ์พิริะองคท์ริงมีจิิตใจิเมตตา กรุิณา และ

ปลอบัปริะโลมผูค้นมากมาย ดว้ิยการิดูแลห่่วิงใยผูอื้�น พิริะองคแ์สดงให่้

เห็่นวิา่ การิมีชี่วิติที�มีสุขกด็ว้ิยการิรัิกซึ�งกนัและกนั

พิริะวิิญญาณของพิริะยาห์่เวิห์่ องคเ์จิา้นายทริงอยูเ่ห่นือขา้พิเจิา้

เพิริาะวิ่าพิริะยาห์่เวิห์่ทริงเจิิมขา้พิเจิา้ไวิ้

เพืิ�อนาํข่าวิดีมายงัคนที�ทุกขใ์จิ

พิริะองคท์ริงส่งขา้พิเจิา้ไปเพืิ�อปลอบัโยนคนช่อกช่ํ� าใจิ

และเพืิ�อปริะกาศอิสริภาพิแก่บัริริดาเช่ลย

ทั�งปริะกาศการิเปิดเรืิอนจิาํแก่ผูที้�ถูกจิาํจิอง

เพืิ�อปริะกาศปีแห่่งควิามโปริดปริานของพิริะยาห์่เวิห์่

และปริะกาศวินัแห่่งการิแกแ้คน้ของพิริะเจิา้ของพิวิกเริา

เพืิ�อชู่ใจิทุกคนที�ไวิทุ้กข์

เพืิ�อจิดัเตรีิยมให่้กบััพิวิกที�ไวิทุ้กขใ์นศิโยน

คือให่้มงกุฎแทนขี� เถา้แก่พิวิกเขา

และให่้นํ� ามนัแห่่งควิามยินดีแทนการิไวิทุ้กข์

เสื�อคลุมแห่่งการิสริริเสริิญแทนจิิตวิิญญาณที�ทอ้แท้

แลว้ิคนจิะเรีิยกพิวิกเขาวิ่าตน้โอ๊กแห่่งควิามช่อบัธริริม

ที�พิริะยาห์่เวิห์่ทริงปลูกไวิเ้พืิ�อสาํแดงพิริะสิริิของพิริะองค์

อิสยาห 61:1–3

คุุณไดรับการเย่ยวยา คุวามื่เมื่ตตาและการปลอบประโลมื่

จากพระเจาอยางไร

คุุณจะแบงปนคุวามื่รักและคุวามื่หวงใยเชนนั้นกับผูอ่�นได

อยางไร วันท่� 29 ••



กาํลงัสาํห่รัิบัวินัพิรุ่ิงนี�

สาํห่รัิบัฉนั การิจิดัการิกบัั COVID-19 นี�ยาก แต่มนัเป็นควิามเจิบ็ัปวิด

อยา่งมากสาํห่รัิบัผูที้�สูญเสียบุัคคลอนัเป็นที�รัิก และยงัสร้ิางควิามเสีย

ห่ายทางการิเงินอื�นๆ 

เริาทุกคนริอคอยให่ค้วิามเจิบ็ัป่วิยครัิ� งนี� สิ�นสุดลง แต่ฉนักลวัิวิา่ เริาอาจิ

ตอ้งรัิบัมือกบััมนัไปอีกนาน 

ฉันหวังวาเราจะมื่่กําลังพรอมื่สําหรับอนาคุตขางหนา

การิริะบัาดให่ญ่อยา่ง COVID-19 ไม่สิ�นสุดภายในเพิียงขา้มคืน การิ

เริิ�มและสร้ิางชี่วิติให่ม่อีกครัิ� ง ตอ้งใช่เ้วิลา ห่ากไร้ิวิธีิการิที�สามาริถ

รัิกษาและวิคัซีนที�ป้องกนั COVID-19 โริคนี�จิะเป็นภยัคุกคามกบััเริา

ทุกคน

การิใช่ชี้่วิติอยูก่บััควิามไม่แน่นอนนี�  เป็นสิ�งเตือนวิา่ เริาควิบัคุมสิ�ง

ที�จิะเกิดในวินัพิรุ่ิงนี�แทบัไม่ไดเ้ลย แต่พิริะคมัภีร์ิไบัเบิัลทาํให่เ้ริา

แน่ใจิวิา่ พิริะเจิา้คือควิามห่วิงัและกาํลงัของเริาไม่วิา่จิะเกิดอะไริ

ขึ�น จิงมั�นใจิวิา่ พิริะเจิา้จิะทริงให่อ้าํนาจิคริิสตจิกัริที�จิะบัริริลุเป้า

ห่มายให่พ้ิริะเจิา้ทริงเป็นที�รู้ิจิกั แมท่้ามกลางควิามทุกขใ์ห่ญ่ห่ลวิง 

เปาโลเขียนไวิว้ิา่

ขา้พิเจิา้ทูลขอให่้ปริะทานควิามเขม้แขง็ภายในจิิตใจิดว้ิย

ฤทธานุภาพิที�มาทางพิริะวิิญญาณของพิริะองคแ์ก่พิวิก

ท่าน ตามพิริะสิริิอนัอุดมของพิริะองค ์ให่้พิริะคริิสต์

ปริะทบััในใจิของท่านโดยทางควิามเชื่�อ ให่้ท่านได้

ห่ย ั�งริากและตั�งมั�นอยูใ่นควิามรัิก ขา้พิเจิา้ทูลขอให่้ท่าน

สามาริถเขา้ใจิร่ิวิมกบััธริริมิกช่นทั�งห่มดถึงควิามกวิา้ง 

ควิามยาวิ ควิามสูง และควิามลึก คือให่้ซาบัซึ� งในควิาม

รัิกของพิริะคริิสตซึ์� งเกินควิามรู้ิ เพืิ�อพิวิกท่านจิะไดรั้ิบั

ควิามบัริิบูัริณ์ของพิริะเจิา้อยา่งเต็มเปี� ยม ขอให่้พิริะ

เกียริติมีแด่พิริะองคผ์ูท้ริงสามาริถทาํทุกสิ�งไดม้ากยิ�งกวิ่า

ที�เริาทูลขอห่รืิอคิด โดยฤทธานุภาพิที�ทาํกิจิอยูภ่ายในเริา 

ขอให่้พิริะเกียริติจิงมีแด่พิริะองคใ์นคริิสตจิกัริและใน

พิริะเยซูคริิสตต์ลอดทุกช่ั�วิอายคุนเป็นนิตย ์อาเมน

เอเฟซัส 3:16–21

ไม่มีใคริรู้ิวิา่วินัพิรุ่ิงนี�จิะเป็นเช่่นไริ เริารู้ิวิา่ พิริะเจิา้ทริงรัิกเริา

มากกวิา่ที�เริาจิินตนาการิได ้และฤทธิ� อาํนาจิของพิริะองคเ์ป็นกาํลงั

ให่เ้ริา ไม่วิา่จิะเกิดอะไริขึ�น

คุําสัญญาในกําลังและพระประสงคุของพระเจา 

สงผลตอวิธ่ท่�คุุณเผชิญกับอนาคุตท่�ไมื่แนนอน

อยางไร
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COVID-19 ไดเ้ปลี�ยนโลกของเริาทั�งใบั คุณอาจิเคยปริะสบักบััควิามเจิบ็ัปวิดและควิามสูญเสียมา

ก่อน แต่การิริะบัาดให่ญ่ครัิ� งนี� ไดเ้ปลี�ยนชี่วิติคุณในแบับัที�ลงลึก ควิามเจิบ็ัปวิดและควิามสูญเสีย

 ส่งผลกริะทบัต่อชี่วิติทุกดา้น และการิสูญเสียอาํนาจิจิะควิบัคุมอะไริไดน้ั�นทุกขท์ริมาน แต่เริากรู้็ิ

วิา่ ไม่มีใคริเจิตนาให่ค้วิามวิุน่วิายนี� เกิดขึ�น

เมื�อโลกนี�ไดเ้ริิ�มตน้ขึ�น สิ�งทริงสร้ิางของพิริะเจิา้เป็นสถานที�อนัสงบัสุข ที�ซึ� งมนุษยมี์ควิาม

สมัพินัธ์กลมเกลียวิกบััพิริะเจิา้ และพิวิกเขากดู็แลสิ�งที�พิริะเจิา้ทริงสร้ิาง

ทวิา่ มนุษยก์ต็ดัสินใจิวิา่ วิธีิของพิวิกเขาดีกวิา่วิธีิของพิริะเจิา้ มนุษยเ์ลือกเสน้ทางที�สร้ิางมลทิน

 ดว้ิยบัาปและควิามตาย ให่ส้มัพินัธภาพิของมนุษยก์บััพิริะเจิา้ กบััมนุษยด์ว้ิยกนัและกบััสิ�งที�ทริง

สร้ิาง นบััแต่นั�นมา ควิามเจิบ็ัปวิด การิต่อสูดิ้�นริน การิทาํลายลา้ง และควิามโศกเศร้ิา กท็าํลาย

ควิามสมัพินัธ์ของมนุษย์

แต่พิริะเจิา้ตอ้งการิที�จิะฟื� นฟูสิ�งทริงสร้ิางของพิริะองค ์ดงันั�น พิริะองคจึ์ิงเลือกช่นกลุ่มห่นึ�ง คือ 

ช่าวิอิสริาเอล เพิื�อแสดงควิามรัิกที�พิริะองคมี์ต่อโลก แต่ช่าวิอิสริาเอลพิยายามจิะเป็นส่วินห่นึ�งของ

การิแกปั้ญห่า และปัญห่ายงัคงอยู ่แต่พิริะเจิา้ไม่ไดท้ริงยอมแพิ ้

พิริะองคส่์งพิริะเยซู พิริะบุัตริเพิียงองคเ์ดียวิ เขา้มาในโลกเพืิ�อเป็นพิริะเมสสิยาห์่ ห่รืิอกษตัริิยข์อง

ช่นช่าติอิสริาเอล พิริะเยซูเสดจ็ิมาเพิื�อแสดงให่เ้ห็่นวิา่ มนุษยถู์กสร้ิางขึ�นมาเพิื�ออะไริ และทริงมา

เพิื�อทาํสิ�งที�ช่นช่าติอิสริาเอลไม่ไดท้าํ คือแสดงควิามรัิกของพิริะเจิา้ที�มีต่อมนุษยช่าติทั�งสิ�น และ

พิริะองคม์าเพิื�อจิะเป็นกษตัริิย ์และพิริะผูช่้่วิยให่ร้ิอดของโลกนี�  

แทนที�จิะยอมทาํบัาปและตายเห่มือนกบััมนุษยทุ์กคน พิริะเยซูทริงเผชิ่ญห่นา้

และมีช่ยัช่นะ พิริะองคท์าํไดอ้ยา่งไริ

พิริะเยซูทริงปริะกาศเรืิ�องการิมาของแผน่ดินของพิริะเจิา้ แต่พิวิกกษตัริิยแ์ละผูที้�มีอาํนาจิไม่ช่อบัที�

ถูกข่มอาํนาจิ พิวิกเขารัิกษากฎของตนไวิด้ว้ิยควิามตาย อนัที�จิริิงเพิื�อจิะเอาช่นะ พิวิกเขาใช่อ้าํนาจิ

แห่่งควิามตาย ตรึิงพิริะองคบ์ันไมก้างเขนให่ต้าย 

แต่ห่ลงัจิากสามวินั กห็่มดอาํนาจิ พิริะเยซูทริงเป็นขึ�นมาจิากควิามตาย และแสดงให่เ้ห็่นวิา่ฤทธิ�

อาํนาจิของของพิริะเจิา้ในการิฟื� นขึ�นจิากควิามตาย ยิ�งให่ญ่กวิา่ควิามบัาปและควิามตาย ควิามรัิก

และชี่วิติของพิริะเจิา้มีช่ยัช่นะเห่นืออาํนาจิแห่่งควิามช่ั�วิร้ิาย 

เมื�อเริาเผชิ่ญภยัคุกคามอนัมืดมิดอยา่งเช่่นตอนนี�  พิริะเจิา้ไม่ตอ้งการิให่เ้ริาเพิิกเฉยกบััควิามมืดนั�น 

แต่ทริงให่เ้รืิ�องริาวิแห่่งควิามห่วิงักบััเริา เป็นเรืิ�องริาวิที�เกี�ยวิกบััควิามสวิา่งช่นะควิามมืด

เริาทุกคนเป็นส่วินห่นึ�งของควิามช่ั�วิร้ิาย เริาเลือกทาํตามควิามคิดและควิามปริาริถนาของตวัิเอง

 แทนที�จิะทาํตามพิริะเจิา้ แต่เช่่นเดียวิกบััที�พิริะเจิา้ทริงต่ออายใุห่สิ้�งที�ทริงสร้ิาง พิริะองคต์อ้งการิ

ฟื� นฟูคุณให่เ้ป็นอยา่งที�ทริงตั�งใจิแต่แริก และยกโทษบัาปให่ ้เพิื�อให่คุ้ณใช่ชี้่วิติให่ม่ในโลก

ควิามตั�งใจิของพิริะเจิา้คือ ต่ออายสิุ�งที�พิริะองคท์ริงสร้ิางไวิท้ั�งสิ�น เพิื�อให่โ้ลกไม่ตอ้งทนทุกข์

ทริมานจิากภยัพิิบัติัและควิามเสียห่าย ในการิทริงสร้ิางให่ม่ ที�อยูข่องพิริะเจิา้คือท่ามกลาง

ปริะช่ากริของพิริะองค ์พิริะองคจ์ิะสถิตอยูด่ว้ิยและจิะเป็นพิริะเจิา้ของพิวิกเขา “ ‘จิะเช่็ดนํ�าตาทุก

ห่ยดจิากดวิงตาของพิวิกเขา จิะไม่มีควิามตาย’ ห่รืิอ เสียงคริํ� าคริวิญ ห่รืิอ เสียงริํ� าไห่ ้ห่รืิอ ควิาม

เจิบ็ัปวิด อีกต่อไป เพิริาะสิ�งเก่าไดล่้วิงลบััไปแลว้ิ” (จิากห่นงัสือวิวิิริณ์)

ตอนนี�  พิริะเจิา้อยากพิบัคุณตริงที�คุณอยู ่และปลอบัปริะโลม แต่กอ็ยากให่คุ้ณติดตามพิริะองคอ์อก

มาจิากควิามมืดมิด และกลายเป็นแสงสวิา่งเพิื�อพิริะองคใ์นโลกนี�  ยงัมีควิามเจิบ็ัปวิดมากมายใน

โลก มีคนอีกมากมายที�ตอ้งการิควิามห่วิงันี�  และรู้ิวิา่ พิริะเยซูให่เ้ริามีช่ยัเห่นือควิามช่ั�วิร้ิาย

เริาสิ�งนี� ไม่ไดเ้พิียงลาํพิงั พิริะเจิา้ให่พ้ิริะวิญิญาณบัริิสุทธิ� อยูก่บััเริา ให่พ้ิริะวิจินะเล่าเรืิ�องริาวิให่เ้ริา

ฟัง และให่เ้พิื�อนมนุษยม์าแบ่ังปันชี่วิติกบััเริา  

ฉะนั�น เริาขอห่นุนใจิให่คุ้ณเปิดรัิบัพิริะวิญิญาณ เขา้กลุ่มกบััผูเ้ชื่�อพิริะเยซู

และอ่านพิริะวิจินะดว้ิยกนั

สิ�นสุดการิแพิร่ิ

กริะจิาย เมื�อโลก

ของคุณเปลี�ยน

ไป ฉบับััพิิเศษ 

COVID-19 



Biblica ก่อตั�งขึ�นในปี พิ.ศ. ���� ในนิวิยอร์ิกซิตี�  เพิื�อแปลคมัภีร์ิไบัเบิั�ลและจิดั

โปริแกริมตามพืิ�นฐานในพิริะคมัภีร์ิ เพิื�อส่งเสริิมควิามรู้ิและการิมีส่วินร่ิวิมในพิริะ

คมัภีร์ิที�ลึกซึ� งยิ�งขึ�น เริาช่่วิยให่ผู้ค้นไดรั้ิบัคมัภีร์ิไบัเบิั�ล และเขา้ใจิวิธีินาํไปใช่ก้บััชี่วิติ

ปริะจิาํวินั ตอนนี�  Biblica ทาํงานรัิบัใช่ใ้น �� ปริะเทศทั�วิโลก และให่ผู้ค้นกวิา่ ��� 

ลา้นคน เขา้ถึงพิริะคาํของพิริะเจิา้ทุกปี คาํอธิษฐานของเริา คือ คุณจิะไดส้มัผสักบััพิลงั

แห่่งการิเปลี�ยนแปลงชี่วิติ ที�มีเพิียงพิริะคาํของพิริะเจิา้เท่านั�นที�นาํให่เ้กิดขึ�นได้

เมื่่�อโลกของคุุณเปล่�ยนไปTM ฉบับััพิิเศษ
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ก่อตั�งขึ�นในปี พิ.ศ. ���� Wheaton College’s Humanitarian Disaster Institute (HDI) เป็น

ศูนยว์ิจิิยัดา้นวิชิ่าการิภยัพิิบัติั ที�มีพิื�นฐานของควิามเชื่�อแห่่งแริกของปริะเทศ ภาริกิจิของ

เริา คือ ช่่วิยให่ค้ริิสตจิกัริเพิื�อเตรีิยมพิร้ิอมและดูแลโลกที�เตม็ไปดว้ิยภยัพิิบัติั เริาใช่ง้าน

วิจิิยัเพิื�อผลิตแห่ล่งขอ้มูลและกิจิกริริม ที�มุ่งเนน้ไปที�นกัเรีิยน ผูร้ิอดชี่วิติ ผูช่้่วิยเห่ลือและ

นกัวิจิิยั ในปี พิ.ศ. ���� HDI ไดเ้ปิดตวัิห่ลกัสูตริปริิญญาโทการิเป็นผูน้าํดา้นภยัพิิบัติัและ

มนุษยธริริมที�วิทิยาลยัวิทีตนั เพิื�อเตรีิยมผูเ้ชี่�ยวิช่าญดา้นมนุษยธริริมและดา้นภยัพิิบัติัรุ่ิน

ต่อไป เพิื�อนาํดว้ิยควิามศรัิทธาและควิามอ่อนนอ้มถ่อมตน ปฎิบัติังานตามห่ลกัฐานเชิ่ง

ปริะจิกัษ ์และทาํงานเพืิ�อรัิบัใช่ก้ลุ่มที�มีควิามเปริาะบัางสุดสุด และคริิสตจิกัริสากล




