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เยีย่มชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถกูใจ” เพจของเรา! 
 

ของประทานแหง่พระคณุ 
โดย เลยีน เกรนท ์
 

 “และเราทกุคนมขีองประทานทีต่า่งกนั ตามพระคณุทีไ่ดป้ระทานใหแ้กเ่รา” (โรม 12:6) 
 

พวกเราทกุคนไดรั้บของประทานในการรับใชใ้นแผน่ดนิของพระเจา้ และลกูๆ 

ของเราก็ไดรั้บของประทานของพวกเขาเชน่กนั จากขอ้พระคัมภรีข์า้งตน้ 
ของประทานเหลา่นีเ้ป็นตามแตพ่ระคณุของพระเจา้จะทรงประทานใหแ้กพ่วกเราแตล่ะคน 

พระคณุในบรบิททีก่ลา่วถงึนีห้มายความวา่อย่างไร 
 

ค าวา่ “charis” ในภาษากรกี ปรากฏในพระคมัภรีใ์หมก่วา่ 150 ครัง้ดว้ยกนั 
และอาจมคีวามหมายไดห้ลายอยา่ง ความหมายทีน่่าจะเป็นของขอ้นี้คอื “อทิธพิลของพระเจา้ตอ่ใจ 

และการสะทอ้นของอทิธพิลนัน้ในชวีติ” พระเจา้ทรงประทานของประทานบางอยา่งแกเ่รา 

และทรงประสงคท์ีจ่ะใหเ้ราใช ้(สะทอ้น) ของประทานเหลา่นัน้ในชวีติประจ าวนัของเรา  
 

เมือ่เราอธษิฐานเผือ่ลกูๆ ของเรา พระเจา้จะทรงส าแดงใหเ้ราเห็นวา่เราจะรับใชพ้วกเขาอย่างไร 
ดว้ยการอธษิฐาน เราสมัผัสกบัพระคณุของพระเจา้ทีจ่ะชว่ยใหเ้ราสะทอ้นพระคณุนัน้กับลกูๆ ของเรา 

 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts
http://www.ladiesministries.org/


เรารับใชผู้ท้ ีใ่กลช้ดิกับเราทีส่ดุกอ่น รวมทัง้ลกูๆ ของเราดว้ย จากนัน้จงึรับใชค้นอืน่ๆ 
ตามทีพ่ระเจา้ทรงเปิดโอกาสใหก้บัเรา 

 
ใน 1โครนิธิ ์15:10 เปาโลใชค้ าวา่ “พระคณุ” (“charis”) 3 ครัง้ และมคีวามหมายเดยีวกนักับขา้งตน้นี ้

“แตว่า่ขา้พเจา้เป็นอยูอ่ยา่งทีเ่ป็นอยูน่ี ้ก็เนือ่งดว้ยพระคณุของพระเจา้ 

และพระคณุของพระองคซ์ึง่ไดท้รงประทานแกข่า้พเจา้นัน้ มไิดไ้รป้ระโยชน ์ตรงกนัขา้ม 
ขา้พเจา้กลบัท างานมากกวา่พวกเขาเสยีอกี มใิชต่วัขา้พเจา้เองท า 

พระคณุของพระเจา้ซึง่ด ารงอยู่กบัขา้พเจา้ตา่งหากทีท่ า” 
 

องคป์ระกอบ 2 ประการของพระคณุ (ซึง่คอื อทิธพิลของพระเจา้และการสะทอ้นในชวีติ) 
ปรากฏอยูใ่นตวัอย่างเหลา่นี้ 

พระคณุของพระเจา้ท าใหเ้ปาโลพัฒนาตนเองในการรับใชไ้ปถงึจดุทีเ่ขาเป็นอยูใ่นเวลานัน้ และคนอืน่ๆ 

ก็ไดรั้บการอวยพรจากพระคณุนัน้ พระคณุทีพ่ระเจา้ทรงประทานใหไ้มไ่รป้ระโยชน ์เพราะท าใหเ้ปาโลท างาน 
ใหเ้ขารับใชผู้อ้ ืน่อย่างกระตอืรอืรน้ และพระคณุของพระเจา้ก็ด ารงอยู่กบัเขา 

ไมใ่ชเ่ป็นประสบการณ์เพยีงครัง้เดยีว แตเ่ป็นสิง่ทีเ่ปาโลมอียู่ 
 

องคป์ระกอบ 2 ประการของพระคณุนัน้เป็นสิง่ทีแ่ยกจากกนัไม่ได ้เหมอืนเชน่ ความเชือ่และการกระท า 

เราไดรั้บพระคณุและเราสะทอ้นพระคณุกลับไปยังคนทัง้หลายรอบๆ ตวัเรา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ลกูๆ ของเรา 
พระเจา้ทรงมพีระคณุกับเรามากมายแมเ้มือ่เรารูส้กึวา่เราไมส่มควรไดรั้บพระคณุนัน้ 

และโดยอทิธพิลของพระเจา้ เราจงึสามารถอธษิฐานดว้ยพระคณุเผือ่ลกูๆ ของเรา 
โดยเชือ่วา่พระเจา้จะทรงใหข้องประทานในการรับใชใ้นพวกเขาไดท้ างานเชน่เดยีวกนั 

 
“เหตฉุะนัน้เมือ่ทา่นมพีรอ้มบรบิรูณ์ทกุสิง่ คอืความเชือ่ ฝีปาก ความรู ้ความกระตอืรอืรน้ และความรักตอ่เรา 

ทา่นทัง้หลายก็จงประกอบการกศุลนี้อยา่งบรบิรูณ์เหมอืนกนัเถดิ” (2โครนิธ ์8:7) 

ขอใหเ้ราทัง้หลายมชีวีติอยูใ่นพระคณุของพระองคเ์สมอ 
 

 
หมายเหต:ุ เลยีน เกรนท ์เป็นนักแปลองักฤษ/ฝรั่งเศสทีผ่า่นการรับรอง และเป็นเจา้ของงานเขยีน Order My Steps และ Schedule 
Your Dream เลยีนและสกอ๊ตต ์สาม ีเป็นผูก้อ่ตัง้ครสิตจักรในเมอืงมอนทรอีอล ควิเบค ภายใตโ้ครงการ UPCI Metro Missions  
เลยีนเป็นประธานคณะสตรขีองควเิบค และเป็นผูก้อ่ตัง้และเป็นผูจั้ดการของ The King's Translators 
กลุม่อาสาสมคัรทีอ่ทุศิตวัเพือ่แปลเนือ้หาตา่งๆ เกีย่วกบัพระเจา้เป็นภาษาฝรั่งเศส 

  

คน้หาพระคณุในถงุเทา้ทีเ่หม็น 
โดย แรนดา้ แชนซ ์
 

“...ผูใ้ดไดรั้บมาก จะตอ้งเรยีกเอาจากผูนั้น้มาก” (ลกูา 17:36) 

   
ทกุคนืดฉัินจะเดนิไปทีห่อ้งนอนของลกูๆ ตอนทีพ่วกเขาเขา้นอน 

ดฉัินจะเกาหลงัใหล้กูขณะทีเ่ดวอนเลา่วา่วนันัน้ท าอะไรมาบา้ง ดฉัินจะกอดลกูแน่นๆ 
และจูบลกู แลว้เราจะอธษิฐานดว้ยกนั เมือ่ดฉัินเดนิไปทีห่อ้งของลกูชาย 

ดฉัินจะเห็นเงาผมหยกิๆ บนหัวของเกจขณะทีเ่ขาเทา้คางพงิกับหนา้ตา่ง 
เราจะอธษิฐานกนัและจบูราตรสีวัสดิ ์จากนัน้ดฉัินจะรอ้งเพลงกลอ่มลกูๆ ตาพวกเขาจะหนักและเริม่งว่ง 

เมือ่ดฉัินก าลงัจะเดนิออกจากหอ้ง ดฉัินไดย้นิเสยีงเบนจามนิตะโกนขึน้มา และเกจจะงัวเงยีบอกใหเ้ขาเงยีบ 

บทสนทนามักจะเป็นแบบนี.้.. 
   

“ราตรสีวสัดิค์รับแม ่รักแมน่ะครับ ผมรักแม”่ 
   

 

 



“ราตรสีวสัดิจ์ะ้ลกูรัก แมรั่กลกูนะเบนจามนิ” 
   

“รักแมน่ะครับ ผมรักแม่” 
   

“แมก็่รักลกูจะ้ เบนจามนิ” 

   
ดฉัินเดนิย่องตอ่ไป 3-4 กา้ว ก็จะไดย้นิเสยีงดงัขึน้มาในความมดื 

   
“แมค่รับ” 

   
“จะ้ ลกูรัก” 

   

“รูไ้หมครับท าไมผมถงึบอกวา่ ‘ผมรักแม’่ เยอะ” 
   

“ท าไมละ่” 
   

“เพราะผมอยากไดย้นิแมพู่ดตอบกลับมากอ่นผมจะนอนวา่แม่รักผม ผมรักแมน่ะครับ” 

   
“แมก็่รักลกูจะ้ เบนจามนิ” 

   
บา้นเงยีบสงัด ดฉัินยนืนิง่อยูใ่นความสงบและซมึซบัเอาถอ้ยค าของลกูอาย ุ8 ขวบเขา้ไป 

   
ลกูตอ้งการรูส้กึวา่ไดรั้บความรัก ตอ้งการไดย้นิถอ้ยค าเหลา่นัน้ แมห้ลงัจากทีด่ฉัินพบถงุเทา้เหม็นๆ 

ทีล่กูทิง้ไวใ้นกระเป๋าถอืของดฉัิน ลกูยังคงตอ้งการใหด้ฉัินโอบกอดเขา 

พระเจา้ทรงเรยีกใหด้ฉัินเลีย้งดสูรา้งวนัิยใหล้กู ไมใ่ชใ่หเ้หยยีบย า่วญิญาณของลกู 
แมห้ลงัจากทีเ่ขาเลยีแขนพีส่าวและท าใหพ้ีต่กใจ 

หรอืใชป้ากกาสรา้งสรรคง์านศลิปะไวบ้นเฟอรน์เิจอรใ์นหอ้งรับแขก 
   

หลงัจากทีล่กูไดรั้บการตักเตอืนลงโทษ เขายังคงตอ้งการใหม้อืของดฉัินลบูบนศรีษะของเขา 

เมือ่เขาพยายามท าตวัดแีลว้ แตย่ังพลาด 
ดวงตาสฟ้ีาทีเ่ต็มไปดว้ยน ้าตาจ าเป็นตอ้งเห็นความจรงิบนใบหนา้ของดฉัินขณะทีจั่บคางเขาและบอกเขาวา่ 

“ลกูเป็นลกูทีน่่ารักมาก” เมือ่ลกูวิง่เขา้มาหาดฉัินและเอาหนา้ซกุกบัทอ้งของดฉัิน 
เขาตอ้งรูว้า่ดฉัินจะไมม่วีนัหันหนไีปจากเขา 

   

ลกูตอ้งไดรั้บพระคณุในชวีติประจ าของเขา 
ลกูชายทีซ่นคนนีต้อ้งการทีจ่ะเลน่ปล ้าและท าเสยีงดงัในทีส่าธารณะ แตว่นัหนึง่ไมน่าน 

เขาจะโตขึน้เป็นผูใ้หญ่ทีม่คีวามรับผดิชอบ เขาจะตอ้งรูว้า่จะอธษิฐานอยา่งไร รักและมคีวามเมตตากับลกูๆ 
ของเขาอยา่งไร ดฉัินไดรั้บของประทานแหง่วนันี ้

และดฉัินมหีนา้ทีท่ีจ่ะแสดงใหล้กูเห็นวา่จะท าอยา่งไรกับของประทานนัน้ 
   

   
หมายเหต:ุ แรนดา้ แชนซ ์มาจากเมอืงซาน อนัโตนโิอ รัฐเทก็ซสั สมรสกบัศาสนาจารย ์เชน แชนซ ์มลีกูสามคนคอื เดวอน เกจ 
และเบนจามนิ แรนดา้เป็นนักรอ้ง นักพดู นักเขยีน และก าลงัเรยีนปรญิญาโทสาขาการใหก้ารปรกึษาดา้นสขุภาพจติ 
เธอรักครอบครัวมากและมเีรือ่งใหห้วัเราะรว่มกบัสามแีละลกูๆ เสมอ 

 

 

มชีวีติอยูใ่นพระคณุของพระองค ์
โดย โอลเิวยี เอ็ม ฟรานซสิ 



 

 

หลงัจากเราไดรั้บพระคณุของพระเจา้ ซึง่คอืความโปรดปรานทีเ่ราไม่สมควรไดรั้บ 
เราตอ้งมุง่หนา้ไปในการมชีวีติอยูใ่นพระคณุของพระองค ์เป็นการเดนิไปกับพระเจา้ทกุวนั 

การเดนิทีเ่ต็มไปดว้ยการตัดสนิใจ สถานการณ์ทีไ่มค่าดคดิ 
สิง่ทีท่ าใหต้อ้งประหลาดใจทัง้ทีด่แีละไมด่ ีความเจ็บปวดใจ ความชืน่ชมยนิด ีความพอใจ 

และอารมณ์อืน่ๆ อกีมากมาย ในเวลาเพยีงหนึง่วนั  

  
ในฐานะแม ่ดฉัินคดิถงึแตค่วามเป็นอยูข่องลกูๆ ไมว่า่ดฉัินจะก าลงัท าอะไรอยูห่รอืมงีาน “ดว่น” 

แคไ่หนในครสิตจักรหรอืภาคของเรา เป็นเรือ่งน่าแปลกใจเหลอืเกนิทีแ่มว้า่เราจะสนใจในสิง่เหลา่นี ้แตล่กูๆ 
ของเรามักจะอยูส่ว่นส าคญัในใจเสมอ ดฉัินเชือ่วา่ นีค่อืการมใีจของแม ่

เราตอ่สูก้บัความรูส้กึผดิและการกลา่วโทษ พยายามทีจ่ะเป็นทกุสิง่ส าหรับทกุคนตลอดเวลา 

แตด่ฉัินขอเตอืนวา่ เราก าลงัมชีวีติอยูใ่นพระคณุของพระองค ์พระวจนะของพระองคก์ลา่ววา่... 
  

2โครนิธ ์12:9 แตพ่ระองคต์รัสกบัขา้พเจา้วา่ “การทีม่คีณุของเราก็พอแกเ่จา้แลว้ เพราะความออ่นแอมทีีไ่หน 
เดชของเราก็มฤีทธิข์ ึน้เต็มขนาดทีน่ั่น”  

  
ดฉัินไดย้นิค าเทศนาและค าสอนมากมายเกีย่วกับ “การเตบิโตในพระคณุของพระเจา้” 

การเตบิโตหมายถงึการพัฒนา เป็นผูใ้หญ ่เบกิบาน ขยาย และโตขึน้ 

ชา่งเป็นค าทีม่คีวามหมายในทางบวกเหลอืเกนิ 
แตก่ารมชีวีติอยูใ่นพระคณุของพระเจา้มคีวามหมายมากกวา่นัน้ หลงัจากทีเ่ราเตบิโตขึน้ 

เราจ าเป็นตอ้งอาศยัอยู ่เราตอ้งอยูใ่นพระคณุของพระเจา้ นี่แหละคอืการมชีวีติอยูใ่นพระคณุของพระองค ์
  

1เปโตร 5:10 และพระเจา้แหง่บรรดาพระคณุทัง้ปวง 

ผูไ้ดท้รงเรยีกใหเ้ราทัง้หลายเขา้ในสงา่ราศนีรัินดรข์องพระองคโ์ดยพระเยซคูรสิต ์
ครัน้ทา่นทัง้หลายทนทกุขอ์ยูห่น่อยหนึง่แลว้ พระองคเ์องจะทรงโปรดใหท้า่นทัง้หลายถงึทีส่ าเร็จ ใหต้ัง้มั่นคง 

ใหท้า่นมกี าลงัมากขึน้ และทรงใหท้า่นมพีืน้ฐานมั่นคง (ฉบบั KJV)  
  

ลองดผูลลพัธข์อง 1เปโตร 5:10 อย่างแรกคอืทนทกุข ์แลว้พระเจา้จงึโปรดใหเ้ราส าเร็จ 
จากนัน้เราจงึตัง้มั่นคง มกี าลงัมากขึน้ และมพีืน้ฐานมั่นคง ดฉัินเชือ่วา่เมือ่เราไปถงึจดุทีเ่รามพีืน้ฐานมั่นคง 

เราก าลงัมชีวีติอยูใ่นพระคณุ เมือ่เรามชีวีติอยูใ่นพระคณุ ก็จะสง่ผลตอ่คนอืน่ๆ รอบตัวเรา 

โดยเฉพาะครอบครัวของเรา การมชีวีติทีช่อบธรรมตอ่หนา้ลกูๆ 
ของเราเป็นสิง่ทีส่ าคัญทีส่ดุอย่างหนึง่ทีเ่ราสามารถท าได ้

การแสดงใหพ้วกเขาเห็นผา่นทางค าพูดและการกระท าของเราวา่พระคณุของพระเจา้เพยีงพอนัน้เป็นเครือ่งมื
อทีท่รงพลงั 

  

พระคณุของพระเจา้เป็นสิง่ทีท่ว่มทน้ เพราะทรงมองขา้มความผดิ การท าผดิพลาดของเรา 
และปกคลมุเราไวด้ว้ยพระประสงคข์องพระองค ์เราตอ้งมชีวีติอยูใ่นพระคณุของพระเจา้ 

อยูใ่นความโปรดปรานของพระองค ์และท าตามพระประสงคข์องพระองค ์
  

  
  
หมายเหต:ุ โอลฟีเป็นภรรยาของลรีอย ฟรานซสิ ศษิยาภบิาลอาวโุสของครสิตจักร Life Tabernacle London 
และประธานองคก์ารสหครสิตจักรเพ็นเทคอสตแ์หง่เกรทบรเิทน และไอรแ์ลนด ์โอลฟีรกัการงานของพระเจา้และชอบอเมรกินัฟตุบอล 

 

 

 

 

  

 



 
 

สารจากบรรณาธกิาร 

พระเจา้ทรงก าลงัท าสิง่ทีย่ ิง่ใหญ!่ 
พระเจา้ทรงเปิดประตมูากมาย คณุสามารถอา่นจดหมายขา่วนีไ้ดใ้นภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส 

เยอรมัน เนเธอรแ์ลนด ์โปรตเุกส รัสเซยี กรกี อาหรับ ฟารซ์ ีเชค/สโลวัค จนี สวาฮลิ ีฮังการ ีตากาล็อก 
อนิโดนเีซยี โรมาเนยี อติาล ีนอรเ์วย ์โปแลนด ์ฮนิด ีจอรเ์จยี ญีปุ่่ น สวเีดน เวยีดนาม เบงกาล ีไทย 
และเกาหล ีโปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหม้นัีกแปลภาษาเซอรเ์บยี บัลแกเรยี และภาษาฮบีรดูว้ย 

 

 
หากตอ้งการรับจดหมายขา่วในภาษาหนึง่ภาษาใดขา้งตน้ โปรดเขยีนอเีมลไปที ่

LadiesPrayerInternational@aol.com  
เรายนิดเีป็นอย่างยิง่ทีจ่ะเพิม่ชือ่ของคณุในรายชือ่ผูรั้บจดหมายขา่วของเรา!  

เยีย่มชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถกูใจ” เพจของเรา 
 

 

 

  

 
 
เชญิผูน้ าทมีอธษิฐานทกุทา่น เยีย่มชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด 
“ถกูใจ” เพจของเรา!    Facebook Ladies Prayer International Link 
 
เชญิชวนใหส้มาชกิกลุม่สมคัรรับจดหมายขา่วไดฟ้รทีี ่ http://www.ladiesministries.com/progra

ms/ladies-prayer-intl  
หรอืสง่ค าขอไปทีอ่เีมล  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
รว่มแบง่ปันขอ้มลูนีก้บัครสิตจักร เพือ่นๆ และครอบครัวของคณุ ขอขอบคณุทีร่ว่มรับใชใ้นการอธษิฐาน 
และชว่ยบอกเลา่เกีย่วกบัจดหมายขา่วและเพจ Facebook ของเรา! 

 

 

 

ลงิคอ์ ืน่ๆ 
 

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 

  

  

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational


เราคือใคร . . . ตั ้งแต่ ปี  1999 เป็นตน้มา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปดว้ยสตรีจากทั่ วโลก 
ซึ่งพบปะกันทุกวันจันทร์แรกของเดือนเพื่อร่วมกันอธิษฐานใหก้ับลูกหลานของตนเอง และเด็กๆ 

ในครสิตจักรและชมุชน 

พันธกิจของเรา . . . เรามุ่งมั่นที่จะรักษาคนในยุคสมัยนี้ใหอ้ยู่ในทางฝ่ายวิญญาณและเติบโตขึ้น 
และใหค้นรุน่กอ่นๆ ไดก้ลบัมาอยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณ 

เราตอ้งการ . . . หญงิผูมุ้ง่มัน่ทีจ่ะรว่มกนัอธษิฐานทกุๆ วนัจันทรแ์รกของเดอืน เผือ่ลกูๆ หลานๆ เป็นพเิศษ  

การอธษิฐานมุง่เนน้ที ่3 ประการนี ้คอื...  
  

•    ความรอดของลกูๆ หลานๆ (อสิยาห ์49:25, สดดุ ี144:12, อสิยาห ์43:5-6) 

•     เด็กๆ จะมคีวามเชือ่เป็นของตนเองเมือ่ถงึอายทุีเ่หมาะสม (1ยอหน์ 2:25-28, ยากอบ 1:25) 

•     เด็กๆ จะมสีว่นในการรับใชเ้พือ่การเก็บเกีย่วขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (มทัธวิ 9:38) 

 

  

เราสนบัสนุนการรบัใชต้อ่ไปนี.้.. 
 

TUPELO CHILDREN'S MANSION เพื่อเด็กจะไดอ้าศัยอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่มีโอกาสเติบโตทางฝ่ายวิญญาณ ร่างกาย 

และอารมณ์ 

NEW BEGINNINGS ดู แ ล แ ม่ ที่ ตั ้ ง ค ร ร ภ์ ที่ ค ิ ด จ ะ ใ ห ้ ลู ก กั บ ผู ้ อื่ น เ พื่ อ รั บ เ ป็ น บุ ต ร บุ ญ ธ ร ร ม 

และหาบตุรบญุธรรมใหก้บัคูส่ามภีรรยาทีต่อ้งการรับเด็กเป็นบตุรบญุธรรม 

HAVEN OF HOPE โครงการส าหรับเด็กสาวอาย ุ13-16 ปีทีม่ปัีญหาดา้นพฤตกิรรมและอารมณ์ 

LIGHTHOUSE RANCH โครงการส าหรับเด็กชายทีม่ปัีญหาในวยัรุน่ 

  

 

คณุสมคัรสมาชกินติยสาร Reflections แลว้หรอืยงั 

   
นติยสารรายสองเดอืนนีจ้ะเป็นพรและสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัคณุ 
บทความเกีย่วขอ้งกบัพระคมัภรีแ์ละสตรที ีเ่ชือ่พระเจา้ในปจัจบุนั 

คณุสามารถสมคัรสมาชกิใหต้วัเอง เพือ่น หรอืส ัง่ซือ้จ านวนมากใหก้บัครสิตจกัรของคณุ 
  

  
 

สมคัรทางออนไลน!์ 
  

  
 

 

 

ดคูวามเคลือ่นไหวของเราไดจ้าก... 

http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp


      

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895| LadiesMinistries.org 
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