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วตัถปุระสงคท์ีPชดัเจนขึUนอกีคร ัUง 
โดย แรนดา้ แชนซ ์
  

 
พายฝุนที2ใกลเ้ขา้มาทําใหป้ระสาทสมัผัสรับรูส้ ิ2งตา่งๆ ไดม้ากขึIน 
บรรยากาศสงบนิ2งขณะที2กลิ2นโลหะลอยอบอวลอยูใ่นอากาศ 

หญา้และกิ2งไมท้ี2โนม้เอนเพราะนํIาหนักของใบไมก้ลับมสีเีขยีวเขม้ขึIนเมื2อเทยีบกบัทอ้งฟ้าสเีทาดํา 
สายฟ้าแลบเป็นรอยแยกเมฆ ลมหมนุเป็นวงพัดพาเอาฝุ่ นขึIนมาขณะที2ฝนเม็ดโตเริ2มตกลงบนพืIนดนิ 
ฝนที2ตกลงมาอยา่งหนักราวกบัฟ้ารั2วขณะที2เสยีงฟ้ารอ้งทําใหก้ระจกสั2นสะเทอืน เมฆฝนหายไปทลีะนอ้ย 
และสายฝนก็ซาลงเป็นสายนํIาที2ไหลลงมาเอื2อยๆ ตอ่มาก็เป็นหยด และหยดุไปในที2สดุ 
ทกุสิ2งไดรั้บการชําระจนสะอาดและปกคลมุไปดว้ยแสงสะทอ้นของฝนที2เพิ2งตกลงมา 
 
บางครัIงวญิญาณของดฉัินเองมฝีุ่ นเกาะและแหง้แลง้ หากวา่ดฉัินไมไ่ดใ้ชเ้วลาในทกุๆ 
วันอยา่งสมํ2าเสมอกบัพระองคผ์ูท้รงเป็นที2รักของดฉัินแลว้ ดฉัินก็มองเห็นแตข่อ้จํากดัและมองอะไรก็ไมช่ดัเจน 
ตาที2เพง่ดก็ูจะมองแตต่วัเองและสนใจแตส่ิ2งที2เป็นดา้นลบ 
ดฉัินปลอ่ยใหค้วามตระหนกและกงัวลใจทําใหก้ารมองเห็นของดฉัินพลา่มัว 
บางครัIงความขมขื2นและกลัวอาจคอ่ยๆ ซมึคบืคลานเขา้มายังวญิญาณของดฉัิน และทา้ยสดุ 
ดฉัินก็จะมองไมเ่ห็นวัตถปุระสงคข์องตนเองอกีตอ่ไป หากดฉัินไมอ่ยูต่อ่หนา้พระพักตรพ์ระเจา้เสมอ และ 
“บรสิทุธิYโดยการทรงชําระดว้ยนํIาและพระวจนะ” (เอเฟซสั 5:26) ดฉัินก็จะหมดหวัง ไมม่คีวามสขุ 
และเป็นกงัวลใจอยา่งมาก  
 
แตม่สีถานที2ลับซึ2งดฉัินกม้หนา้ลงที2พืIน และพระวญิญาณของพระองคชํ์าระลา้งดฉัิน “ขา้แตพ่ระเจา้ 
ในเวลาเชา้พระองคท์รงสดบัเสยีงของขา้พระองค ์
ซึ2งขา้พระองคเ์ตรยีมถวายเครื2องสกัการะบชูาแดพ่ระองคแ์ละเฝ้าคอยดอูยู”่ (สดดุ ี5:3) 
และในระหวา่งบทสนทนากบัพระองคใ์นแตล่ะวัน และขณะที2อา่นพระวจนะของพระองคนั์Iน 
ความรักของพระองคก็์หลั2งไหลลงมาเหมอืนพายฝุน ในชว่งเวลาที2ใกลช้ดิกบัพระองค ์
นํIาตาของดฉัินไหลออกมาขณะที2พระองคท์รงชําระวญิญาณของดฉัิน 
และฝุ่ นและรอยเปืIอนของชวีติในแตล่ะวันนัIนก็ไหลทิIงไป 
ไหลท่ี2หนักอึIงเพราะความกงัวลใจก็ยดืตรงขึIนมาอกีครั Iง 
ดวงตาที2เปรอะเปืIอนฝุ่ นแหง่ความวา้วุน่และความกงัวลใจของชวีติกลับชดัเจนขึIนในทันท ี

 

 



และมองเห็นชดัอกีครั Iงเมื2อดฉัินพึ2งพงิพระองค ์เหมอืนเชน่เด็กเล็กๆ 
และพระองคท์รงอุม้ดฉัินขึIนมาเพื2อที2จะมองเห็นจากจดุที2พระองคท์รงมองเห็น  
 
เมื2อเกอืบ 100 ปีมาแลว้ เฮเลน เล็มเมล เขยีนเนืIอเพลงที2ไดรั้บความนยิมเสมอมาที2วา่ “จงหันมองพระเยซ ู
จงมองดพูระพักตรง์ามเลศิของพระองค ์
และสิ2งสารพัดในโลกจะมดืลงอยา่งน่าแปลกเพราะพระสริแิละพระคณุของพระองค”์ 
แมว้า่ตาของดฉัินจะหลับอยูใ่นเวลาอธษิฐาน 
แตด่ฉัินกลับมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนเมื2อดฉัินอยูต่อ่หนา้พระพักตรข์องพระองค ์
และวัตถปุระสงคข์องดฉัินชดัเจนขึIนอกีครั Iง ความกงัวลใจหายไปเมื2อพระองคท์รงโอบอุม้ดฉัินไว ้
พระองคท์รงเป็นของดฉัิน และดฉัินเป็นของพระองค ์
 

หมายเหต:ุ แรนดา้ แชนซ ์จบปรญิญาโท สาขาการใหก้ารปรกึษาดา้นสขุภาพจติ และไดร้ับใบอนุญาต LPC Intern และ LMFT Associate 
เป็นนักพดูและนักเขยีน เธออาศยัอยูท่ี2รัฐเท็กซสักบัเชน สาม ีและลกูๆ สามคคน  

วสิยัทศันท์ ีPชดัเจน 
โดย เบธาน ีสเลดจ ์
 

 
ดฉัินซืIอเสืIอกนัหนาวตวัหนึ2งใหส้าม ีเสืIอตวันัIนเขยีนวา่ “ฉันอธบิายใหเ้ธอฟังได ้
แตฉั่นเขา้ใจแทนเธอไมไ่ด”้ หากวา่ดฉัินไมไ่ดเ้ห็นจากมมุมองของคนอื2นแลว้ 
ดฉัินก็ไมอ่าจเขา้ใจคนๆ นัIนไดเ้ลย เมื2อเราเขา้ใจ “เหตผุล” เราก็จะเขา้ใจสิ2งนัIน 
ในโลกที2ไมแ่น่นอน บอ่ยครัIง 
ดฉัินอธษิฐานโดยที2ตายังคงมดืมดิเพราะสถานการณ์ที2เกดิขึIนอยู ่อยา่งไรก็ตาม 
ดฉัินเป็นลกูของพระเจา้ จงึควรอธษิฐานโดยที2มวีสิยัทัศนข์องพระเจา้ 
และมองดชูวีติของลกูๆ ผา่นสายตาของพระเยซ ู
นี2แหละจะเปลี2ยนการอธษิฐานจากการรอ้งขอดว้ยความกลัว 

กลายเป็นการสนทนาโดยมคีวามคาดหวัง พระเยซทูรงมมีมุมองแบบไหนเมื2อพระองคท์รงอธษิฐาน  
             
ความเชื2อ: “พระเยซทูรงแหงนพระพักตรข์ึIนตรัสวา่ ‘ขา้แตพ่ระบดิา ขา้พระองคข์อบพระคณุพระองค ์
ที2พระองคท์รงโปรดฟังขา้พระองค”์ (ยอหน์ 11:41) คําอธษิฐานที2มพีลังทําใหเ้กดิผลสําหรับลกูๆ 
ของดฉัินเริ2มตน้ขึIนจากความมั2นใจวา่พระเจา้ทรงสดบัฟังคําอธษิฐานของดฉัิน 
ความเชื2อมั2นนีIจะนําความคาดหวังมาสูช่วีติแหง่การอธษิฐานของดฉัิน 
  
การสําแดง: “ในโมงนัIนเอง พระเยซทูรงมคีวามเปรมปรดีิYในพระวญิญาณบรสิทุธิY จงึตรัสวา่ “ขา้แตพ่ระบดิา 
ผูเ้ป็นพระเจา้แหง่ฟ้าสวรรคแ์ละโลก ขา้พระองคส์รรเสรญิพระองค ์
ที2พระองคไ์ดท้รงปิดบังสิ2งเหลา่นีIไวจ้ากผูม้ปัีญญาและผูฉ้ลาด แตไ่ดท้รงสําแดงใหผู้น้อ้ยรู”้ (ลกูา 10:21) 
การทดลองและชยัชนะในชวีติของลกูๆ เป็นทัIงเหตผุลของความชื2นชมยนิดแีละความไวว้างใจ 
เพราะเป็นสิ2งที2กอ่ใหเ้กดิการสําแดงทางฝ่ายวญิญาณ คนหนุ่มสาวชอบการเรยีนรู ้
และเราควรอธษิฐานขอองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เปิดใจของพวกเขาตอ่ความจรงิของพระองค ์
  
ความรัก: “ฝ่ายพระเยซจูงึทรงอธษิฐานวา่ ‘โอพระบดิาเจา้ขา้ ขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะวา่ เขาไมรู่ว้า่ 
เขาทําอะไร’ ” (ลกูา 23:34) 
ความรักและการใหอ้ภัยเป็นแรงกระตุน้พระเยซแูมจ้ะตอ้งเผชญิกบัความเจ็บปวดอนัเลวรา้ย 
ดฉัินขอที2จะเต็มใจอธษิฐานเผื2อลกูๆ เสมอ โดยพึ2งพาความรักอนัไรข้ดีจํากดัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
เพราะความไรป้ระสบการณ์ ลกูๆ จะสะดดุ แตเ่พราะไมก้างเขน 
ความลม้เหลวของพวกเขาจะไมใ่ชจ่ดุจบของเขา 
  
ความจรงิ: “เมื2อพระเยซตูรัสดงันัIนแลว้ พระองคก็์...ตรัสวา่... และนี2แหละคอืชวีตินรัินดร ์คอืที2เขารูจั้กพระองค ์
ผูท้รงเป็นพระเจา้เที2ยงแทอ้งคเ์ดยีว และรูจั้กพระเยซคูรสิตท์ี2พระองคท์รงใชม้า” (ยอหน์ 17:1, 3) 
สิ2งใดก็ตามที2ดฉัินขอเพื2อลกูๆ ก็เพื2อที2พวกเขาจะมคีวามสมัพันธท์ี2แทจ้รงิกบัพระเยซ ู
และตระหนักวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ ดฉัินจะไมข่อสิ2งใดที2จะเอาใจของพวกเขาไปจากพระองค ์ 

 

 



แตด่ฉัินมอบพวกเขาไวใ้นพระหัตถแ์ละนํIาพระทัยของพระองคด์ว้ยความเต็มใจ 
เพราะนั2นเป็นที2ที2ปลอดภัยที2สดุแลว้ 
  
“และขอใหต้าใจของทา่นสวา่งขึIน เพื2อทา่นจะไดรู้”้ (เอเฟซสั 1:18) 
ขอนํIาพระทัยของพระองคทํ์าใหใ้จของดฉัินสวา่งขึIน 
เพื2อที2คําอธษิฐานของดฉัินจะเป็นตามวัตถปุระสงคข์องพระเยซเูพื2อลกูๆ ของดฉัิน 
  
  
หมายเหต:ุ เบธาน ีสเลดจ ์และคารล์ สามขีองเธอ เป็นมชิชนันารปีระจําประเทศเยอรมน ี
เธอเป็นผูป้ระสานงานดา้นการอธษิฐานสําหรับประเทศที2พดูภาษาเยอรมนั (GSN) เธอรักลกูๆ ของเธอ 
และปฏบิตัหินา้ที2เลขานุการของแผนกรวขีอง GSN ดว้ยความเต็มใจ  



 

สายตา 20/20 
โดย แวนดา้ ชาวสิ 
 

 

 

มาระโก 8:22-25: พระองคก์บัสาวกจงึไปยังเมอืงเบธไซดา 
เขาพาคนตาบอดคนหนึ2งมาหาพระองค ์ทลูออ้นวอนขอพระองคใ์หโ้ปรดถกูตอ้งคนนัIน 
พระองคไ์ดท้รงจงูมอืคนตาบอดออกไปนอกหมูบ่า้น เมื2อไดท้รงบว้นนํIาลายลงที2ตาคนนัIน 
และวางพระหัตถบ์นเขาแลว้ พระองคจ์งึตรัสถามวา่ “เจา้เห็นสิ2งใดบา้งหรอืไม”่ 
คนนัIนเงยหนา้ดแูลว้ทลูวา่ “ขา้พระองคแ์ลเห็นคนเหมอืนตน้ไมเ้ดนิไปเดนิมา” 
พระองคจ์งึวางพระหัตถบ์นตาเขาอกี แลว้เขาก็เพง่ด ูและตาก็หายเป็นปกต ิ
แลเห็นสิ2งทั Iงหลายไดช้ดั 

  
คําอธษิฐานประจําวันเพื2อวสิยัทัศนท์ี2ชดัเจนขึIนอกีครั Iง: 
การมองเห็นดว้ยตาเป็นของขวัญที2มคีา่ซึ2งเรามักจะละเลย 
ทกุสิ2งทางฝ่ายเนืIอหนังมคีวามหมายทางฝ่ายวญิญาณ เราดแูลตาของเราโดยการตรวจสายตา 
ตดัแวน่ใชเ้ลนสท์ี2เหมาะสม หรอืแมแ้ตรั่บการผา่ตดั ในทํานองเดยีวกนั 
เราตอ้งตั Iงใจประเมนิการมองเห็นทางฝ่ายวญิญาณของเราอยา่งเป็นประจําดว้ยเชน่กนั  
 
คําอธษิฐานเพื2อวสิยัทัศนท์ี2ชดัเจนอกีครั Iงในชวีติของดฉัิน และในชวีติของคนที2ดฉัินรักเป็นอยา่งนีI 
ดฉัินอธษิฐานขอพระเยซทูรงสมัผัสเรา .... ชว่ยใหเ้รามองเห็นอกีครั Iง ชว่ยใหเ้ราเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
  
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เจา้ขา้ ขา้พระองคก์ลัววา่ครอบครัวและตวัของขา้พระองคจ์ะสายตาสั Iน  
มองสิ2งที2อยูใ่กลเ้ป็นภาพที2ไมช่ดัเจน เพราะสถานการณ์ปัจจบัุนนัIนชา่งยุง่เหยงิ ไมม่ทีศิทาง วัตถปุระสงค ์
หรอืเป้าหมายที2ชดัเจน ชวีติเต็มไปดว้ยสิ2งรบกวนใจ ดรามา่ และสิ2งที2ทําใหผ้ดิหวัง 
ดเูหมอืนวา่จะไมอ่าจคาดหวังสิ2งใดไดเ้ลย พระเจา้ ขอทรงชว่ยใหเ้ราเห็นและเชื2อ 
พระองคท์รงมแีผนการสําหรับอนาคตของเรา และชวีติของเราอยูใ่นพระหัตถข์องพระองค ์
  
ขอทรงรักษาครอบครัวและตัวของขา้พระองคจ์ะสายตายาว 
เรามองปัจจบัุน และสิ2งตา่งๆ ที2อยูใ่กลใ้นชวีตินัIนไมช่ดัเจน เพราะความอดึอดัใจ ความหวัง คาดหวัง 
และรอคอยวันที2ดกีวา่ ขอทรงชว่ยเราใหเ้ขา้ใจดว้ยเถดิ การมองเห็นของเรา “ถกูบดิเบอืน” 
สายตายาวนีIทําใหเ้ราเห็นแตด่า้นลบของ “ปัจจบัุน”  ขอทรงอยา่อนุญาตใหศ้ตัรทํูาใหเ้ราตาบอด 
ขอทรงชว่ยใหเ้รามใีจขอบพระคณุ และอยูก่บัปัจจบัุนในชวีติ และเห็นสิ2งดีๆ  รอบๆ ตวัเรา 
พระองคเ์จา้ขา้ สายตาที2ยาวนีIบางครัIงเกดิจากอายทุี2มากขึIน เมื2อเราอายมุากขึIน 
ความยดืหยุน่ของการมองเห็นของเรา 
ขอทรงชว่ยเราวางแผนการเปลี2ยนแปลงในชวีติและการรับใชข้องเราเมื2อเรามอีายมุากขึIน 
เราไมอ่ยากจะสญูเสยีวสิยัทัศนแ์ละแรงผลักดนั แตเ่ราตอ้งการเป็นผูทํ้าใหเ้กดิผลและเกดิผลทกุๆ 
วันในชวีติของเรา 
  
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขอทรงรักษาสายตาที2เอยีงที2ทําใหค้รอบครัวของขา้พระองคม์องอะไรๆ ไมช่ดัเจน 
สถานการณ์ปัจจบุนัทําใหต้าของเรามองไมเ่ห็นแสงสวา่งของพระองค ์ทกุอยา่งก็บดิเบอืนไปหมด 
ตารางที2ยุง่และปฏทินิที2เต็มไปดว้ยกจิกรรม ทําใหช้วีติของเราไมส่อดคลอ้งกบั “แสงสวา่ง” 
แหง่พระวจนะและพระวญิญาณของพระองค ์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขอทรงใหข้า้พระองคไ์ดม้องเห็นอกีครั Iง 
ในพระนามพระเยซ ู
  
  
หมายเหต:ุ แวนดา้ ชาวสิ เป็นประธานสตรภีาคนอรท์ คารโ์รไลนา (NC District Ladies Ministries) เธอและเจฟ สามขีองเธอ 
เป็นศษิยาภบิาลครสิตจักรในเมอืงสปรงิเลค รัฐนอรท์ คารโ์รไลนา ตั Iงแตปี่ 1981 ปัจจบุนั เธอเป็นเจา้ของธรุกจิ นักเขยีน นักพดู 
และแมข่องลกู เธอกําลงัจะมหีลานคนที2 9 ในเดอืนนีI!  

 

 


