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เยีIยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถูกใจ” เพจของเรา! 
 

หย ัIงรากลกึในการอธษิฐาน 
โดย เด็บบี) เซอซิ 
 

เมื/อเรามรีากหยั/งลกึลงในการอธษิฐาน ไม่ว่าชวีตินี)จะเกดิพายุอะไรขึ)น 
เราก็จะสามารถยนืหยัดอยู่ ยดึมั/นในพระเจา้เพราะการอธษิฐาน ยิ/งรากแขง็แรงมากเท่าใด 
ชวีติของเราก็จะเขม้แขง็ขึ)นเท่านั)น พระเจา้ทรงบอกกับเราว่าหากเราจะขุดรากลกึลงไป 
พระองคจ์ะทรงทําการที/ยิ/งใหญ่ 
“พระองคท์รงปลูกเขาทั)งหลายและเขาทั)งหลายก็หยั/งรากลง 
เขาทั)งหลายงอกงามขึ)นและบังเกดิผล” (เยเรมยี ์12:2) 
 
ดฉัินรูส้กึขอบคุณสําหรับรากที/หยั/งลกึลงในคําสอนถงึความสําคัญของการอธษิฐาน 

ดฉัินไดเ้รยีนรูต้ัวอย่างจากพ่อแม่ผูท้ี/เชื/อในการอธษิฐาน ดฉัินจําไดว่้าตอนเด็กๆ 
พ่อจะบอกใหค้รสิตจักรอธษิฐานและอดอาหารต่อเนื/องเป็นเวลา 60 ชั/วโมง โดยเริ/มอธษิฐานวันจันทรต์อน 7 
โมงเชา้ และสิ)นสดุตอนหนึ/งทุ่ม วันพธุตอนเริ/มการประชมุ  
 
พ่อจะใชเ้วลาทั)งหมดนี)อยู่ที/โบสถ ์แม่จะเลอืกเวลา 4 ทุ่มและพาดฉัินไปอธษิฐานดว้ย 
ดฉัินจะอยู่ในโบสถห์รอืหอ้งอธษิฐานใกล ้ๆ  แม่ แม่สอนใหฉั้นอธษิฐาน ในชว่งปิดเทอม 
ดฉัินจะไปโบสถป์ระชมุอธษิฐาน เวลา 9 โมงเชา้ ทุกวันองัคารจนถงึศุกร ์ดฉัินไม่ไดอ้ธษิฐานทั)งชั/วโมงหรอก 
และบางครั)งอาจจะหลับไปดว้ย แตด่ฉัินไดเ้รยีนรูถ้งึความสําคญัของการอธษิฐาน 
รากหยั/งลกึลงไปในชวีติของดฉัิน 
 
มสีภุาษิตหนึ/งของมาเลยก์ล่าวว่า “ตน้ไมท้ี/มรีากแขง็แรงจะหัวเราะเยาะเยย้พายุ 
ตน้ไมท้ี/มรีากหยั/งลกึลงไปในพื)นดนิจะอยู่รอดเมื/อเกดิพายุและคงเตบิโตตอ่ไป 

 

 



เราจะตอ้งมรีากลกึแบบนี)เหมอืนใน เยเรมยี ์17:7-8: “คนที/วางใจในพระเจา้ย่อมไดรั้บพระพร 
คอืผูท้ี/ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจา้ เขาเป็นเหมอืนตน้ไมท้ี/ปลูกไวร้มินํ)า 
ซึ/งหยั/งรากของมันออกไปขา้งลํานํ)า เมื/อแดดสอ่งมาถงึก็ไม่กลวั เพราะใบของมันคงเขยีวอยู่เสมอ 
และไม่กระวนกระวายในปีที/แหง้แลง้เพราะมันไม่หยุดที/จะออกผล” 
 
ดาวดิบอกเล่าถงึเรื/องราวทั)งที/ดแีละไม่ดใีนชวีติของเขาในหนังสอืสดุด ีเราอ่านในสดุด ี3 ว่า 
เขาถูกปลกูไวข้า้งธารนํ)าของพระเจา้ และรากของเขาก็หยั/งลกึลงไปไม่ว่าจะเกดิอะไรในชวีติ 
“เขาเป็นเชน่ตน้ไมท้ี/ปลูกไวร้มิธารนํ)า ซึ/งเกดิผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี/ยวแหง้ 
การทุกอย่างซึ/งเขากระทําก็จําเรญิขึ)น” (สดุด ี1:3) 
 
 
หมายเหตุ:  เด็บบี) เซอซิ เป็นผูอ้ํานวยการแผนก National Singles ขององคก์าร UPCI ผูอ้ํานวยการแผนก Promotions ของ SoCal UPCI 
Ladies Ministries และเป็นภรรยาของศษิยาภบิาลที/ Bayside Apostolic Center ในเมอืงทอรเ์รนซ์ รัฐแคลฟิอรเ์นีย 
เธอจบการศกึษาระดับปริญญาตรีจากมหาวทิยาลัย University of Louisiana at Monroe และปริญญาโทจากมหาวทิยาลัย Twin-Cities 
University 
 

  

ฉนัเชืIอเรืIองการอศัจรรย ์
โดย เวอรซ์เินีย รีด 
 

“เหตุฉะนั)นเมื/อท่านไดรั้บพระเยซคูรสิตเจา้แลว้ฉันใด จงปฏบัิตพิระองคด์ว้ยฉันนั)น 
จงหยั/งรากและกอ่ร่างสรา้งขึ)นในพระองค ์และมั/นคงอยู่ในความเชื/อ 
ตามที/ท่านไดรั้บคําสั/งสอนมาแลว้ และจงบรบูิรณด์ว้ยการขอบพระคณุ” (โคโลส ี2:6-7)  
  
การปลูกตน้ไมเ้ป็นสิ/งที/เอามาเป็นตัวอย่างเรื/องฝ่ายวญิญาณได ้
พระเยซทูรงใชต้ัวอย่างนี)บ่อยครั)ง  เพราะเด็กๆ ดูดซับขอ้มูลต่างๆ 
ไดง้่ายในระหว่างการทํากจิกรรม 

คําเปรยีบเรื/องการปลูกตน้ไมเ้ป็นตัวอย่างที/ดใีนการแบ่งปันพระวจนะและการอธษิฐาน  
  
ดฉัินเคยอาศัยอยู่ในเมอืงขนาดเลก็ อยู่ในบา้นเกา่หลงัใหญ่และมสีวนหลังบา้นใหญ่มาก ทุกๆ ฤดูใบไมผ้ล ิ
ดฉัินจะปลูกตน้ไมใ้นสวน  แมว่้าดฉัินจะไม่ชอบทํางานที/หนักและรอ้น แตด่ฉัินชอบผลที/ไดจ้ากการทําสวน 
ไดม้มีะเขอืเทศ บร็อกโคล ีหัวหอม และผกัสดอื/นๆ อกีมากมาย  ตอนนี)ดฉัินอาศัยอยู่ในเมอืงใหญ่ 
ในอพารต์เมนทข์นาดกลางที/ไม่มสีวน ดฉัินจงึไม่ไดป้ลูกตน้ไมใ้นสวน แต่ปลูกตน้ไมใ้นกระถาง 
ซึ/งไม่ไดผ้ลที/สามารถนํามากนิไดเ้หมอืนตอนทําสวน แต่ก็มตีน้ไมส้เีขยีวใหไ้ดม้องเห็นเย็นตา 
  
หลายเดอืนกอ่น ดฉัินยา้ยตน้ไมทั้)งหมดไปไวมุ้มเดยีวกัน ทําใหต้น้ไมไ้ม่ไดแ้สงแดดมาก 
และดฉัินมักจะลมืรดนํ)า เชา้นี)ดฉัินเห็นใบไมเ้ป็นสเีหลอืงบา้ง นํ)าตาลบา้ง บางตน้ใบก็แหง้และร่วงไปแลว้ 
ดฉัินจะตอ้งจัดการดูแลโดยเร็ว 
  
ระบบรากที/ด ีแมเ้ราจะมองไม่เห็น แต่ก็จะกระจายออกไปเพื/อหาอากาศและทําใหต้น้ไมเ้ตบิโต 
รากยังชว่ยใหต้น้ไมท้นตอ่ความแหง้แลง้ การไรแ้สงอาทติย ์และทนต่อพายุ 
เราตอ้งการที/จะเป็นผูม้รีากหยั/งลกึในพระเจา้ (เอเฟซัส 3:17) เพื/อที/เราจะสามารถรับ “แสง” 
ของพระองคท์ี/ทําใหเ้ราเตบิโต (ยอหน์ 8:12) และ “นํ)าที/ธํารงชวีติ” (ยอหน์ 7:37-39) เตบิโตขึ)น 
และทนต่อวันเวลาที/ยากลําบากได ้  
  
“เขาเป็นเหมอืนตน้ไมท้ี/ปลูกไวร้มินํ)า ซึ/งหยั/งรากของมันออกไปขา้งลํานํ)า เมื/อแดดสอ่งมาถงึก็ไม่กลัว 
เพราะใบของมันคงเขยีวอยู่เสมอ และไม่กระวนกระวายในปีที/แหง้แลง้ เพราะมันไม่หยุดที/จะออกผล” (เยเรมยี ์
17:8)  อย่างไรกต็าม ตน้ไมท้ี/เลี)ยงในร่มอาจมรีากพนักัน ไม่สามารถขยายรากออกไปได ้
ถา้ไม่ไดย้า้ยไปอยู่ในกระถางที/มขีนาดใหญข่ึ)น เราก็เชน่เดยีวกนั อาจถูกผูกมัดอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

 



จํากัดการรับใชข้องเราหากเราหลกีเลี/ยงโอกาสที/จะขยายไปสูส่ถานการณ์ที/ใหญข่ึ)น   
  
เมื/อเราขยายรากออกไปอย่างเหมาะสม เราจะสามารถเตบิโตและมผีลทางฝ่ายวญิญาณในฤดูกาลของเรา 
“พระองคเ์จา้ขา้ ขอทรงชว่ยเราใหเ้ตบิโตเป็นผูห้นนุใจ พรอ้มที/จะ “มคีําพดูเหมาะสม” 
และสามารถงดเวน้จากการพูดสิ/งที/จะทํารา้ยคนอื/น ขอทรงชว่ยเราดูแลอนุชนในการดูแลของเรา 
โดยดําเนนิชวีติที/สะทอ้นถงึพระองค ์พระองคท์รงเป็นเจา้ของสวนอย่างแทจ้รงิ” 
  
ตอนนี) ดฉัินขอตัวไปดูแลตน้ไมใ้นกระถางของดฉัินกอ่น 
  
 
หมายเหตุ: เวอร์นิเซยี เบลยี์ รีด และแบรด สามี เป็นผูช้ว่ยมชิชันนารี (AIMer) ในสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เป็นศษิยาภบิาลคริสตจักร 
Abundant Life Church เวอร์นิเซยีเคยทํางานเป็นนักแกไ้ขการพูด ในสหรัฐฯ ปัจจุบัน เป็นแม่บา้น ดูแลลูก เจเดน (14 ปี) และเอลอีัส (7 
ปี) รับใชพ้ระเจา้ในการเล่นดนตรี และพยายามอย่างยิ/งในการยอมจํานนต่อการรดิกิ/งทางฝ่ายวิญญาณ เธอชอบกาแฟอร่อยๆ 
และมอีารมณ์ขัน แต่สิ/งสําคัญกว่านั)นคอืการอธษิฐาน 

  

จดหมายจากทางบา้น 
  
จดหมายข่าวฉบับเดอืนกรกฎาคมดมีากเลยค่ะ ขอบคณุมากจรงิๆ ดฉัินอธษิฐานต่อพระเจา้ 
และจดหมายข่าวกส็ง่มาอย่างทันท่วงท ีรักทุกคนและขอบคณุสําหรับงานที/ทุกคนทํานะคะ 
 เด็บบี) แซนเดอรส์ ผูอ้ํานวยการ Today's Christian Girl, UPCI 
 
ขอบคุณค่ะ ดเีหลอืเกนิที/ไดอ้่านเรื/องการอัศจรรยเ์หล่านี) (จดหมายข่าวเดอืนกรกฎาคม) 
พระเจา้ทรงยิ/งใหญ่จรงิๆ  - ซ ูดนี เลขาแผนกสตรขีองรัฐแอรโิซนา 
 

  

สารจาบรรณาธกิาร 
พระเจา้ทรงกระทําการทีIย ิIงใหญ!่ 

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! 

 

  

เราคื อ ใคร . . . ตั )งแ ต่ ปี  1999 เป็ นต ้น ม า: Ladies Prayer Intl. ป ระก อ บ ไป ด ้วยส ต รีจาก ทั/ วโล ก 
ซึ/งพบปะกันทุก วันจันทร์แรกของเดือนเพื/ อ ร่วมกันอธิษ ฐานใหก้ับลูกหลานของตนเอง และเด็กๆ 
ในครสิตจักรและชมุชน 

พันธกิจของเรา . . . เรามุ่ งมั/ นที/ จะ รักษาคนในยุคสมัยนี) ใหอ้ ยู่ ในท างฝ่ายวิญญาณ และเติบโตขึ)น 
และใหค้นรุ่นก่อนๆ ไดก้ลับมาอยู่ในทางฝ่ายวญิญาณ 

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

การอธษิฐานมุ่งเนน้ที/ 3 ประการนี) คอื...  
  

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

 

 

 

 


