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มรดกของยา่/ยายผูอ้ธษิฐาน 
โดย สเตซี< แกดดี?  
 

ยายของดฉัิน (ทุกคนเรยีกท่านว่า “คณุยาย”) เป็นหญงิที<สัตยซ์ื<อในการอธษิฐาน 
ท่านจุดเทยีนและท่องคําอธษิฐานประจําวันอย่างสัตยซ์ื<อทุกวัน ดฉัินมักจะไดย้นิท่านท่องบทภาวนา 
“วันทามารอีา” ขณะเดยีวกันก็จับสรอ้ยประคําของท่านไปดว้ย คุณยายรูจั้กแต่เพยีงบทสวดนั?น 
ดฉัินรูจั้กการอธษิฐานครั?งแรกในชวีติกค็อืการอธษิฐานแบบนั?น 
ดฉัินรูส้กึขอบพระคุณพระเจา้ที<ตอนนี?ลูกชายและลูกสาวของดฉัินมมีรดกแห่งพระพร 
เพราะมย่ีาและยายที<เชื<อพระเจา้ตามแบบอัครสาวก ผูซ้ ึ<งรูว้ธิกีารแสดงหาพระพักตรข์องพระเจา้ 
ท่านทั?งสองนี?มผีลตอ่ชวีติของลูกๆ ของดฉัินเป็นอย่างมาก 
 

ดฉัินนกึถงึยายคนหนึ<งในพระคัมภรีท์ี<สง่ผลอย่างมากต่อชวีติของหลานชาย ชื<อของเธอคอื โลอสิ และแมว่้าหนังสอื 2 ทโิมธ ี1:5 
จะเขยีนถงึลักษณะเพยีงอย่างเดยีวของเธอ แต่ก็เป็นลักษณะที<มอีํานาจมาก “ขา้พเจา้ระลกึถงึความเชื<ออย่างจรงิใจของท่าน 
อันเป็นความเชื<อซึ<งเมื<อกอ่นไดม้อียู่ในโลอสิยายของท่าน และในยูนสีมารดาของท่าน...” 
 
โลอสิเป็นหญงิที<มคีวามเชื<ออย่างจรงิใจ เธอไม่ไดทํ้าตัวแบบหนึ<งที<โบสถ ์และทําตัวอกีแบบเมื<อกลับบา้น 
แต่ความเชื<อในพระเจา้ของเธอนั?นสมํ<าเสมอ เธอเป็นแบบอย่างใหก้ับครอบครัว แต่ไม่ใชเ่ท่านั?น 
เธอยังตั ?งใจสอนครอบครัวของเธอของเธอดว้ย (2ทโิมธ ี3:14-15) 
เปาโลกล่าวชื<นชมทโิมธเีป็นอย่างสงูเมื<อพูดว่าท่านระลกึถงึความเชื<อของทโิมธเีหมอืนเชน่ความเชื<อในยายของเขา 
 
ในทติัส 2:3 กล่าวว่า ใหผู้ห้ญงิที<สงูอายุสอนสิ<งที<ดงีาม ขอ้พระคัมภรีน์ี?แสดงใหเ้ห็นถงึคณุค่าของหญงิสงูอายุที<มสีตปัิญญา 
ความเขา้ใจในชวีติ และประสบการณ์ชวีติมากมายหลายปี เดก็ๆ ในทุกวันนี?อยู่ในโลกที<แตกต่างจากปู่ย่าตายาย 
หรอืพ่อแม่ของตัวเอง สงัคมของเราเห็นแกห่ลักการแห่งความชอบธรรมนอ้ยลงไปทุกทีๆ  ดังนั?น 
ของขวัญที<ดทีี<สดุที<ลูกหลานจะไดรั้บคอืการอธษิฐานเผื<อพวกเขา 
 
มรดกของโลอสิในเรื<องความเชื<อสง่ผลตอ่คนหลายพนัคนอย่างไม่ตอ้งสงสัยเลย 
โดยผ่านทางทโิมธเีมื<อเขาเดนิทางและเทศนาพระกติตคิณุ คําว่า “ยาย” มพีูดถงึเพยีงครั?งเดยีวในพระคัมภรี ์คอืเมื<อพูดถงึโลอสิ 
ชื<อของโลอสิ หมายถงึ “เป็นที<ปรารถนามากยิ<งกว่า” โลอสิเป็นตัวแทนของย่า/ยายที<เชื<อพระเจา้อย่างแทจ้รงิทุกแห่งทั<วโลก 
พวกท่านเป็นที<ปรารถนามากยิ<งกว่าสิ<งใดๆ ของโลกนี? 
 
เดอืนนี?เราเฉลมิฉลองปู่ย่าตายาย เราใหเ้กยีรตแิละขอบพระคณุย่า/ยายทุกท่านที<ยังคงชี?ทางไปสูค่วามจรงิ 
และอธษิฐานอย่างสัตยซ์ื<อเผื<อครอบครัวของพวกท่าน คุณย่า คุณยายผูช้อบธรรมชา่งมผีลอย่างมากต่อแผ่นดนิของพระเจา้! 
 
 
หมายเหตุ: สเตซี< แกดดี? อาศัยอยู๋ในเมอืงคาโบท รัฐอารคั์นซอ เธอร่วมงานกับทมิ สาม ีที<ครสิตจักร New Life ซึ<งทั ?งสองก่อตั?งขึ?นในปี 1999 

 

 



สามขีองสเตซี<เป็นเจา้อธกิารภาคอารคั์นซอ และเธอทํางานรับใชห้ลายอย่าง สเตซี<ชอบสอน/เทศนาสตรีและเดนิทาง ลูกๆ 
ของเธอกําลังจะโตและยา้ยออกจากบา้นกันทุกคน 

  

คําอธษิฐานไมม่วีนัตาย 
โดย ดร. ร็อบบี? ครอว์ฟอรด์ 
 

เมื<อตอนที<เราเผชญิกับการทดลองที<ยากลําบากในการเป็นศษิยาภบิาล ผูรั้บใชค้นหนึ<งบอกกับดฉัินว่า 
“คําอธษิฐานของปู่ย่า/ตายายของคณุเป็นสิ<งที<รักษาคุณไวต้อนนี?” 
ปู่ย่า/ตายายที<เชื<อพระเจา้ของดฉัินเสยีชวีติไปนานหลายปีแลว้ 
แต่ดฉัินก็เชื<อว่าคําอธษิฐานของพวกท่านคงอยู่ และตอนนี?ก็คงอยู๋ในลูกๆ ของดฉัิน 
  
ลูกสาวของดฉัินเขา้ร่วมในประชมุเมื<อเร็วๆ นี? และบอกกับดฉัินว่ามคีนพยากรณเ์กี<ยวกับเธอ 
“เขาบอกว่าคําอธษิฐานของแม่จะเป็นจรงิ หนูรอแทบไม่ไหวที<จะโทรหาแม่ว่าแม่อธษิฐานอะไรเผื<อหนู 

ดฉัินไม่แน่ใจว่าลูกคาดหวังอะไร แตค่ําอธษิฐานของดฉัินที<อธษิฐานเผื<อลูกๆ ไม่ใชเ่พื<อที<จะทรัพยส์ิ<งของ ตําแหนง่หนา้ที< 
หรอืเกยีรตยิศ คําอธษิฐานขอของดฉัินประกอบไปดว้ยขอ้พระคัมภรี ์18 ขอ้ ที<มคีณุค่าหลกัพื?นฐานที<พอ่แม่ 
และปู่ย่า/ตายายของดฉัินไดป้ลูกฝังเอาไวใ้นตัวของดฉัิน และดฉัินก็หวังว่าจะสง่ต่อคุณค่าเหล่านี?ใหก้ับคนรุ่นต่อไป 
  
คําอธษิฐานของดฉัิน ที<อธษิฐานเผื<อลูกๆ และหวังว่าจะสง่ต่อไปใหก้ับพวกเขา จะเป็นอะไรประมาณนี? คอื 
  
พระบดิาผูท้รงสถติใินสวรรค ์เรารักพระนามของพระองค ์
  
ขอใหแ้ผน่ดนิของพระองคป์รากฏแจง้ในลูกๆ ของขา้พระองค ์และใหนํ้?าพระทัยของพระองคส์ําเร็จในชวีติของพวกเขา  
ขอทรงชว่ยพวกเขาใหม้คีวามจรงิใจ รูจั้กความจรงิ รักความจรงิ และขอใหค้วามจรงินั?นทําใหพ้วกเขาไดเ้ป็นอสิระ 
  
พระเยซเูจา้ขอทรงจัดเตรยีมใหก้ับพวกเขา 
  
ขอทรงใหอ้ภัยพวกเขาเหมอืนเชน่ที<พวกเขาในอภัยผูอ้ื<น 
ขอทรงชว่ยพวกเขาใหรั้ก และเคารพผูอ้ื<น แมใ้นเวลาที<คนเหลา่นั?นไม่สมควรไดรั้บ อย่าใหพ้วกเขาโกรธจนอาทติยต์กดนิ 
ขอทรงชว่ยใหพ้วกเขามอบศัตรูของพวกเขาไวใ้นพระหัตถข์องพระองค ์ขอใหพ้วกเขาละทิ?งความขุน่เคอืงหรอืความเจ็บปวด 
  
ขออย่าใหก้ารทดลองเกดิกับพวกเขา ขอพระองคช์ว่ยเขาใหร้อดพน้จากสิ<งชั<วรา้ย 
ขอทรงเจมิลูกๆ ของขา้พระองค ์ขอทรงชว่ยพวกเขาหลกีเลี<ยงสิ<งชั<ว มคีวามคดิที<ชัดเจนและ ซื<อตรง ตดัสนิใจอย่างถกูตอ้ง 
  
รัก 
ขอทรงใหค้วามรักของพระองคล์อ้มรอบ แผซ่า่น อบอวล และโอบกอดลูกๆ ของขา้พระองค ์
  
ความเป็นผูใ้หญ่ทางอารมณ ์
ขอทรงชว่ยพวกเขาใหเ้ตบิโตในพระองค ์และยนืหยัดในพระองค ์ขอทรงชว่ยพวกเขาใหเ้ป็นตัวอย่าง 
และไม่ยอมแพใ้นวันยากลําบาก ขอทรงประทานความชื<นชมยนิดใีหพ้วกเขา ขอทรงชว่ยพวกเขาใหม้สีันตสิขุและชา้ในการโกรธ 
ขอทรงชว่ยพวกเขาใหพ้ดูไพเราะและผูค้นเขา้หาพวกเขา 
  
ไม่มคีวามกลัว 
ขา้พระองคข์อใหลู้กๆ ดําเนนิอยู่ในฤทธิsเดช ความกลา้หาญ ความเชื<อมั<น และอํานาจของพระองค ์
ขอทรงชว่ยพวกเราไม่ใหก้ลัวสิ<งชั<วใดๆ 
  
วนัิยในตัวเอง 
ขอทรงสอนลูกของขา้พระองค ์ใหอ้ธษิฐานและศกึษาพระวจนะของพระองค ์ขอทรงปกป้องใจของพวกเขา 
ขอทรงป้องกนัสิ<งที<จะเขา้มาในความคดิของพวกเขา โดยเฉพาะสิ<งที<ออกจากปากของเรา สิ<งที<เป็นมลทนิ 
ขอทรงชว่ยพวกเขาจากอทิธพิลของโลก ขอใหพ้วกเขาเตบิโตขึ?นในสภาพแวดลอ้มที<ดแีละมคีวามชอบธรรม 
  
ความเชื<อ 
ขอใหลู้กๆ ของขา้พระองคม์คีวามเชื<อที<ยิ<งใหญ่จนไม่มสีิ<งใดเป็นไปไม่ไดส้ําหรับพวกเขา 
  
ความถ่อมใจ 
ขอใหลู้กๆ มคีวามยุตธิรรม ความเมตตา และถ่อมใจต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
  

 

 



ความกตัญt ู
ขอทรงชว่ยลกูๆ ของขา้พระองคใ์หม้คีวามขอบคุณในความรอดของพวกเขา มรดกทางฝ่ายวญิญาณ 
และประเพณใีนอดตีและสัญญาในอนาคตเสมอ 
  
ขอแผ่นดนิ อํานาจ และพระสริเิป็นของพระองคเ์สมอไปเป็นนติย ์
ครอบครัวของเราจะรับใชอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  
 
 
หมายเหตุ:  ดร. ร็อบบี? ครอวฟ์อร์ด เป็นครู ผูบ้ริหารดา้นการศกึษา ผูรั้บใชท้ี<มใีบประกาศ และผูช้ว่ยศษิยาภบิาลมาเป็นเวลากว่า 25 ปี 
เธอไดรั้บปริญญาเอกดา้นการศกึษาจากมหาวทิยาลัย University of Missouri-St. Louis เป็นสมาชกิชมรมนักเรียนเกยีรตนิิยม 4 ชมรมดว้ยกัน ปัจจุบัน 
เธอดํารงตําแหน่งผูอ้ํานวยการโรงเรียน New Life Preschool ในเมอืงเซนตห์ลุยส์ รัฐมิสซูรี และเป็นศษิยาภบิาลเด็ก และผูอ้ํานวยการโรงเรียนรว ี  
 

  

บา้นทีAสรา้งขึhนจากคําอธษิฐาน 
โดย แอนนิตา้ ฮาร์ดดิ?ง 
 

“ถา้พระจา้มไิดท้รงสรา้งบา้น บรรดาผูท้ี<สรา้งก็เหนื<อยเปล่า” (สดุด ี127:1) 
  
ดฉัินจํานํ?าตาที<ไหลอาบอยู่บนใบหนา้ของดฉัินเมื<อพระวญิญาณของพระเจา้เต็มอยู่ในหอ้งนั?นได ้
วันนั?นเป็นวันที<ดฉัินไดรั้บ “พร” จากยายของดฉัิน และเป็นวันที<ดฉัินไดก้อดยายเป็นครั?งสดุทา้ยดว้ย 
หลายปีผ่านไป ดฉัินยังคงจําความอบอุ่นของกอดนั?นได ้
  
ความทรงจําที<มยีายดงึดฉัินเขา้ไปใกลเ้พื<ออธษิฐานขอพรใหด้ฉัินจะอยู่ในใจของดฉัินตลอดไป 
ยายมองตาดฉัินแลว้บอกว่า “พระเจา้ทรงประสงคใ์หห้นูเก็บหบีเพลงของยาย 

และการทรงเจมิที<อยู่กับหบีเพลงนั?นดว้ย” ดฉัินรูส้กึตื<นตนักับของขวัญแสนพเิศษนี? 
  
ดฉัินจําไดว่้าเวลาที<เรานัดรวมญาตกินั ยายจะเล่นหบีเพลง และตาจะเลน่ไวโอลนิเสมอ 
เราจะรอ้งเพลงพระกติตคิุณและอธษิฐานร่วมกนัหลายชั<วโมงที<หอ้งรับแขกที<บา้นตายาย พระพรนี?เชื<อมดฉัินกับอดตี 
และชว่ยใหด้ฉัินเห็นอนาคต เมื<อดฉัินไดย้นิลูกๆ หลานๆ นมัสการพระเจา้ ดฉัินมักจะมองขึ?นไปที<สวรรคแ์ละพูดว่า “ยาย 
ฟังอยู่หรอืเปล่า” 
  
ยายของดฉัินยังอวยพรดฉัินกับสามดีว้ยพรที<พเิศษอกีอย่างหนึ<ง ท่านจับมอืของเราทั?งสองและบอกว่า 
“หลานจะสรา้งบา้นที<ตากับยายเริ<มสรา้งนั?นจนเสร็จ” 
  
เวลาผ่านไป เราไดเ้ขา้ใจถงึคณุค่าของพรนั?น จนถงึวันนี? เรามุ่งมั<นที<จะสรา้งบา้นที<ตาและยายไดเ้ริ<มสรา้งขึ?น 
ดฉัินขอบพระคุณที<เราเลอืกสรา้งครอบครัวของเราบนคําอธษิฐาน การนมัสการ และพระวจนะของพระเจา้ 
เราชื<นชมยนิดแีละขอบพระคุณพระเจา้ที<ทุกวันนี? ลูกๆ และหลานๆ ของเราทุกคนรับใชพ้ระเจา้ 
  
เมื<อครสิตมาสที<แลว้ ดฉัินใหพ้ระคัมภรีท์ี<สามใีหเ้ป็นของขวัญวันครบรอบแต่งงานปีแรกของเรากับหลานชายคนโต 
หลานชายเริ<มรอ้งไหใ้นการเจมิเมื<อเขาเปิดของขวัญขึ?นมา ดฉัินมนํี?าตาแห่งความชื<นชมยนิด ี
ไดบ้อกกับเขาว่าเขาจะตอ้งสรา้งบา้นตอ่ไปอย่างไร ดฉัินเชื<อว่าเขาเขา้ใจ วันนั?นเป็นวันที<ครอบครัวของเราจะไม่มวัีนลมืเลย 
  
“แต่จงสํ<าสมทรัพยส์มบัตไิวใ้นสวรรค.์..” (มัทธวิ 6:20) 
  
สิ<งที<สําคญัที<สดุอย่างหนึ<งที<ดฉัินทําไดค้อื การอธษิฐานขอพระเจา้อวยพรครอบครัว และสง่ต่อ “ของขวัญนรัินดร”์ ใหก้ับพวกเขา 
ไม่มสีิ<งใดทําใหด้ฉัินชื<นชมยนิดไีปมากกว่าการอธษิฐานเผื<อครอบครัว คําอธษิฐานนของดฉัินเชื<อมดฉัินกับอดตี 
และจะคงอยู่ตอ่ไปอกีนานหลังจากที<ดฉัินไดก้ลับบา้นบนสวรรคแ์ลว้ ขออย่าใหเ้ราทั?งหลายเหนื<อยลา้ในการสรา้งบา้น 
เพื<อเป็นมรดกทางฝ่ายวญิญาณของเรา 
  
  
หมายเหตุ: แอนนิตา้ ฮารด์ดิ?ง รับใชพ้ระเจา้เต็มเวลาร่วมกับสามขีองเธอ ตั?งแต่ปี 1976 เธอมีลูก 2 คน และหลาน 7 คน เธอเกษียณจากการเป็นครูอนุบาล 
แต่ยังคงสอนโดยการใหคํ้าปรกึษา ปัจจุบันเธอดํารงตําแหน่งเลขานุการของกลุ่มสตรีภาคตะวันตก เธอรักและอุทศิตัวแด่พระเจา้ ครอบครัว และเพื<อนๆ 
 

 

 

  



คําอธษิฐานของยา่คนหนึAง 
โดย จิล แพตเตอรสั์น 
 

คําอธษิฐาน เป็นของขวัญของดฉัิน! 
  
ปู่ย่าตายายมอืใหม่มักจะซื?อของขวัญมากมายใหก้ับหลาน เป็นเรื<องปกตธิรรมดา เสื?อผา้ตัวเลก็ๆ น่ารัก 
ปู่ย่าตายายอยากใหห้ลานๆ มสีิ<งที<ดทีี<สดุ ถา้มเีงนิสักหน่อย กซ็ื?อเตยีงนอนเด็ก เกา้อี?กนิขา้ว ผา้ปูเปล และอื<นๆ 
อกีมากมาย 
  
ดฉัินเป็นมชิชันนาร ีตอ้งอยู่ไกลจากหลานๆ ดฉัินไม่ไดม้โีอกาสเจอพวกเขาทุกวัน ทุกสัปดาห ์หรอืทุกเดอืน 
ดฉัินไม่สามารถเดนิทางไปหาพวกเขาไดโ้ดยรถยนต ์และหลานๆ เองก็ไม่อาจมาหาดฉัินไดง้่ายๆ 
ดฉัินจงึไม่อาจให ้“ตัวเองเป็นของขวัญ” เหมอืนกับปู่ย่าตายายคนอื<นๆ ที<สามารถชว่ยเลี?ยงหลาน 

ชวนหลานมานอนคา้งคนื ทําอาหารมื?อพเิศษให ้ใหห้ลานมาคา้งชว่งวันหยุดยาว และอื<นๆ แตด่ฉัินให ้“ของขวัญแห่งการกงัวล” 
ได ้ใชไ่หมล่ะ แต่อย่างไรก็ด ีเรารูว่้าความกังวลไม่ใชส่ิ<งที<มาจากพระเจา้ ถา้อย่างนั?นแลว้ จะใหอ้ะไรกับพวกเขาละ่ 
  
ดฉัินอา้งเอาคําอธษิฐานเป็นของขวัญของดฉัินใหก้ับหลานๆ คาํอธษิฐานไดไ้กล ดฉัินเรยีกพวกเขาว่าเป็น “ลูกๆ” 
ต่อหนา้พระบัลลงักข์องพระองค ์พระเจา้ทรงเป็นผูป้ระทานชวีติ พระองคท์รงประทานหลานๆ ใหก้ับเรา 
แลว้เราก็ประทานพวกเขากลับใหก้ับพระองค ์ครสิตจักรหลายแห่งมกีารอุทศิเดก็ทารกใหก้ับพระเจา้ 
เป็นการประชมุเชงิสัญลักษณ์ที<บรรดาพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย เพื<อนๆ และครอบครัวครสิตจักรมอบลกูของตนแดพ่ระเจา้ อย่างไรก็ตาม 
ดฉัินไดห้มายถงึพธิเีชงิสญัลักษณ์เพยีงครั?งเดยีวนั?น แต่ดฉัินกาํลังพูดถงึการใหซ้ํ?าๆ (หรอืละ) 
เด็กคนหนึ<งไวใ้นการดูแลของพระบดิาในสวรรคโ์ดยผ่านทางการอธษิฐาน คําอธษิฐานของย่าใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ดูแลหลานๆ 
ที<บา้น ครสิตจักร โรงเรยีน และสนามเด็กเล่น ใหพ้ระองคอ์ยู่ในชวีติ จติใจ ความคดิและวญิญาณของพวกเขา 
ใหพ้ระองคท์รงปกป้องพวกเขา และใหทู้ตสวรรคค์อยดูแลพวกเขา นั<นแหละของขวัญล่ะ 
  
ยากอบ 1:17 สะทอ้นใหเ้ห็นคุณค่าของของขวัญจากสวรรค ์“ของประทานอนัดทุีกอย่าง 
และของประทานอนัเลศิทุกอย่างย่อมมาจากเบื?องบน และสง่ลงมาจากพระบดิาแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระบดิาไม่มกีารแปรปรวน 
หรอืไม่มเีงาอันเนื<องจากการเปลี<ยนแปลง” เปาโลพูดถงึมรดกของยายคนหนึ<งใน 2 ทโิมธ ี1:5 
“ขา้พเจา้ระลกึถงึความเชื<ออย่างจรงิใจของท่าน อนัเป็นความเชื<อซึ<งเมื<อกอ่นไดม้อียู่ในโลอสียายของท่าน 
และในยูนสีมารดาของท่าน และบัดนี?ขา้พเจา้เชื<อว่ามอียู่ในท่าน” ใหเ้ราทั?งหลายสง่ต่อของขวัญที<ดจีากสวรรคไ์ปยังหลานๆ 
ของเรากนัเถอะ  
  
  
หมายเหตุ: วาลติา้ จลิ แพตเตอรส์ัน อยู่ในยุโรปตะวันออก ทํางานและรับใชใ้นโรมาเนีย บัลแกเรยี และฮงัการ ี
เธอและสามเีป็นมชิชันมารมีา 28 ปี 
 

 

 

  

สารจากบรรณาธกิาร 
พระเจา้ทรงกระทําการทีAย ิAงใหญ!่ 

พระเจา้ทรงเปิดประตูมากมาย คุณสามารถอ่านจดหมายข่าวนี?ไดใ้นภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั<งเศส เยอรมัน ดัตช ์โปรตุเกส 
รัสเซยี กรกี อาหรับ ฟารซ์ ีเชค/สโลวัค จนี สวาฮลิ ีฮงัการ ีตากาล็อก อนิโดนีเซยี โรมาเนีย อติาล ีนอรเ์วย ์โปแลนด ์ฮนิด ี

จอรเ์จยี ญี<ปุ่ น สวเีดน เวยีดนาม เบงกาล ีไทย และเกาหล ี 
โปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหม้นัีกแปลภาษาเซอรเ์บยี บัลแกเรยี และภาษาฮบีรูดว้ย 

 
 

หากตอ้งการรับจดหมายข่าวในภาษาหนึ<งภาษาใดขา้งตน้ โปรดเขยีนอเีมลไปที< LadiesPrayerInternational@aol.com  
เรายนิดเีป็นอย่างยิ<งที<จะเพิ<มชื<อของคุณในรายชื<อผูรั้บจดหมายข่าวของเรา!    

เยี<ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถูกใจ” เพจของเรา! 

 

 

  



 
 
เชญิผูนํ้าทมีอธษิฐานทุกท่าน เยี<ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถูกใจ” 
เพจของเรา!    Facebook Ladies Prayer International Link 
 
เชญิชวนใหส้มาชกิกลุ่มสมัครรับจดหมายข่าวไดฟ้รีที<:  http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  

หรือส่งคําขอไปที<อเีมล:  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
ร่วมแบ่งปันขอ้มูลนี?กับครสิตจักร เพื<อนๆ และครอบครัวของคุณ ขอขอบคุณที<ร่วมรับใชใ้นการอธษิฐาน และชว่ยบอกเล่าเกี<ยวกับจดหมายข่าวและเพจ 
Facebook ของเรา! 
 

 

 

 

ลงิกอ์ ืAนๆ 
 

Ladies Prayer International 
UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 
Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 
UPCI 

My Hope Radio 
Multicultural Ministries 

Ladies Prayer International on Facebook 

  

เ ร า คื อ ใ ค ร  . . . ตั ? ง แ ต่ ปี  1999 เ ป็ น ต ้ น ม า : Ladies Prayer Intl. ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ้ ว ย ส ต รี จ า ก ทั< ว โ ล ก 
ซึ<งพบปะกันทุกวันจันทรแ์รกของเดอืนเพื<อร่วมกันอธษิฐานใหก้ับลูกหลานของตนเอง และเด็กๆ ในครสิตจักรและชมุชน 

พันธกิจของเรา . . . เรามุ่ งมั< นที< จะ รักษ าคนในยุคสมัย นี?ใหอ้ ยู่ในทางฝ่ายวิญญาณและเติบโตขึ?น  และใหค้นรุ่นก่อนๆ 
ไดก้ลับมาอยู่ในทางฝ่ายวญิญาณ 

เราตอ้งการ . . . หญงิผูมุ้่งมั<นที<จะร่วมกันอธษิฐานทุกๆ วันจันทรแ์รกของเดอืน เผื<อลูกๆ หลานๆ เป็นพเิศษ  

การอธษิฐานมุ่งเนน้ที< 3 ประการนี? คอื...  
  

•    ความรอดของลูกๆ หลานๆ (อสิยาห ์49:25, สดุด ี144:12, อสิยาห ์43:5-6) 
•     เด็กๆ จะมคีวามเชื<อเป็นของตนเองเมื<อถงึอายุที<เหมาะสม (1ยอหน์ 2:25-28, ยากอบ 1:25) 
•     เด็กๆ จะมส่ีวนในการรับใชเ้พื<อการเก็บเกี<ยวขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ (มัทธวิ 9:38)  

 

 

 

 


