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คุณเชืHอเรืHองการอศัจรรยไ์หม 
โดย ซูซาน บีค 
 

 
ตลอดทั1งพระคัมภรี ์เราจะเห็นการอัศจรรยต์่างๆ มากมาย ทั1งการรักษาและการชว่ยกู ้
การฟื1นจากความตาย และการบังเกดิ ในสมัยปัจจุบันนี1 
เราถอืว่าอะไรคอืการอัศจรรยบ์า้งในเมืOอเรามหีมอเกง่ๆ มากมาย 
  
การอัศจรรยค์อืสิOงทีOนอกเหนือจากความสามารถของมนุษย ์
เป็นการสําแดงถงึฝีพระหัตถข์องพระเจา้ (เอเฟซสั 2:10) 

  
ดฉัินเชืOอว่ามกีารอศัจรรยเ์กดิขึ1นท่ามกลางพวกเรา เพืOอใหเ้ราระลกึถงึความยิOงใหญแ่ละพระคุณของพระเจา้ 
ดฉัินไม่ตอ้งไปดูทีOไหนไกล เพราะดฉัินไดเ้ห็นการอัศจรรยท์ีOสวยงามท่ามกลางพวกเราทุกๆ วัน 
การอัศจรรยนั์1นมชีืOอว่า กาเบรยีล  
  
พ่อแม่ของกาเบรยีลมาจากครอบครัวทีOเป็นครสิเตยีน ทั1งคู่พยายามจะมลีูกเป็นเวลาหลายปี 
หมอบอกกับพวกเขาว่า เกอืบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยทีOพวกเขาจะมลีูก 
แต่พวกเขาก็ไม่เคยหมดหวังและเชืOอพระเจา้อยู่เสมอ สดุทา้ย พวกเขาก็ไดรั้บคําตอบสําหรับคําอธษิฐาน 

 

 

 



เมืOอแม่ของกาเบรยีลพบว่าตัวเองกําลงัตั 1งครรภ ์แต่เมืOออายุครรภไ์ดส้องเดอืน 
เธอกลับแทง้ลูกคนหนึOงจากฝาแฝดสองคนทีOกําลงัอยู่ในทอ้ง 
  
ตัวของเธอเองเป็นพยาบาล จงึรูว่้าความเสีOยงในการตั 1งครรภค์รั1งนี1มสีงูมาก เมืOออายุครรภ ์28 สัปดาห ์
เธอก็คลอดกอ่นกําหนด และใหก้ําเนดิเดก็หญงิตัวเล็กๆ ทีOนํ1าหนักไม่ถงึหนึOงกโิลกรัม 
นัOนเป็นการอัศจรรยเ์ล็กๆ ของพวกเขา 
  
เวลาหลังจากนั1นต่อมาหลายสัปดาห ์พวกเขาเกอืบสญูเสยีกาเบรยีลไปหลายครั1ง ครั1งหนึOงเธอหยุดหายใจ 
แต่หมอกส็ามารถชว่ยใหเ้ธอกลับมามชีวีติต่อได ้ 
  
นอกจากนี1 เธอจะตอ้งไดรั้บการเปลีOยนถ่ายเลอืดเพราะมปัีญหาซับซอ้น หมอตรวจพบว่าหัวใจมเีสยีงฟู่  
พวกเขาคดิว่าหัวใจเธอผดิปกต ิและสมองอาจเสยีหายเพราะคลอดกอ่นกําหนด 
ทารกทีOคลอดกอ่นกําหนดอาจมคีวามผดิปกตหิลายอย่าง เชน่ หูหนวก ตาบอด 
ความผดิปกตใินการเจรญิเตบิโต ปัญหาหัวใจ และปัญหาอวัยวะสําคญัต่างๆ 
  
ทุกวันนี1 กาเบรยีลเป็นเดก็ทีOแข็งแรงทีOสดุในกลุ่มเด็กอายุรุ่นเดยีวกัน 
หมอทีOโรงพยาบาลสําหรับเด็กทีOคลอดกอ่นกําหนดประหลาดใจทีOกาเบรยีลมสีขุภาพดมีาก 
เธอไม่มคีวามผดิปกตใิดๆ แต่กําเนดิ กาเบรยีลเป็นสมาชกิทีOโบสถข์องเรา 
และเป็นเด็กหญงิทีOน่ารักและมชีวีติชวีา  
  
เธอเตบิโตขึ1นพรอ้มกับการถูกเรยีกขานจากพ่อแม่และคนอืOนๆ ว่าเป็น “เด็กอศัจรรย”์ 
แม่ของกาเบรยีลบอกว่า “วันหนึOงกาเบรยีลจะเขา้ใจว่าการอัศจรรยม์คีวามหมายทีOแทจ้รงิว่าอย่างไร”" 
  
“นีOแน่ะ บุตรทั1งหลายเป็นมรดกจากพระเจา้ ผลติผลของครรภเ์ป็นรางวัล” (สดดุ ี127:3)  
  
  
  
หมายเหตุ: ซูซาน บคี เป็นมชิชันนารีและมใีบอนุญาตผูรั้บใช ้ร่วมทํางานพระเจา้กับเจมส์ บคี สาม ีในประเทศสกอตแลนด ์ 

  

ฉนัเชืHอเรืHองการอศัจรรย ์
โดย คริสตี1 ฮารด์ิ1ง คอบเซฟ 
 

ดฉัินเตบิโตขึ1นในครอบครัวทีOเชืOอเรืOองการอัศจรรย ์พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย 
และทวดทุกคนเชืOอพระเจา้ ดฉัินเป็นคนรุ่นทีOสีOทีOเชืOอพระเจา้แบบเดยีวกับอัครสาวก 
แลว้จะไม่เชืOอในการอัศจรรรยไ์ดอ้ย่างไร 
ดฉัินไดเ้ห็นการอศัจรรยเ์กดิขึ1นหลายครั1งในชวีติ 
ดฉัินไดเ้ห็นคนทีOขาหักเดนิไดโ้ดยไม่กระแผลก ดฉัินไดเ้ห็นคนแขนหักกลับหายด ี
ดฉัินไดเ้ห็นคนมากมายไดรั้บพระวญิญาณบรสิทุธิg 

ซึOงเป็นการอัศจรรยท์ีOทรงฤทธิgมากทีOสดุอย่างหนึOง ดฉัินไดเ้ห็นคนมาพรอ้มกับความเจ็บปวด 
แต่กลับออกไปโดยทีOไม่เจ็บปวดอกีแลว้ ดฉัินไดเ้ห็นคนตกงาน ไดรั้บโทรศพัทเ์รยีกใหไ้ปทํางานในวันรุ่งขึ1น 
ใชแ่ลว้ ดฉัินเชืOอเรืOองการอัศจรรย ์
 
แต่เราจะทําอย่างไรเมืOอการอัศจรรยท์ีOเราหวังและเฝ้าอธษิฐาน ไม่เกดิขึ1น 
ดฉัินเองเป็นแม่เลี1ยงเดีOยวทีOผ่านการหย่ารา้งมา ดฉัินมปีระสบการณ์ความเจ็บปวดเพราะชวีติคูท่ีOลม้เหลว 
ดฉัินตอ้งเห็นลูกชายประสบปัญหาเพราะโตขึ1นในบา้นทีOแตก 
ดฉัินมปีระสบการณค์วามอดึอัดเพราะไม่สามารถตอบคําถามลกูได ้
ดฉัินรูส้กึเจ็บปวดและเสยีนํ1าตาเมืOอไม่ไดรั้บคําตอบทีOตอ้งการจากการอธษิฐานซํ1าแลว้ซํ1าเล่า 

 

 



บางครั1งมคีําถามมากกว่าคําตอบ แต่ไม่ว่าอย่างไร พระเจา้ทรงรูแ้ผนการในชวีติของดฉัิน 
และมวัีตถุประสงคส์ําหรับทุกสิOงทีOดฉัินตอ้งประสบ  
 
“เรารูว่้า พระเจา้ทรงชว่ยคนทีOรักพระองค ์ใหเ้กดิผลอนัดใีนทุกสิOง 
คอืคนทั1งปวงทีOพระองคไ์ดท้รงเรยีกตามพระประสงคข์องพระองค”์ (โรม 8:28) 
 
บางทกีารอัศจรรยอ์าจไม่ใชก่ารรักษาแขนทีOหัก แต่คอืเวลาทีOพระองคเ์ช็ดนํ1าตาของดฉัิน 
บางทกีารอัศจรรยอ์าจไม่ใชก่ารไดรั้บเช็คเงนิสดทางไปรษณีย ์(แต่ดฉัินก็เคยได)้ 
แต่คอืการทีOพระเจา้ทรงจัดเตรยีมใหใ้นเวลาจําเป็น 
ไม่เคยมคีรั1งใดเลยทีOดฉัินสงสัยว่าพระเจา้จะทรงดูแลดฉัินไหม 
การอัศจรรยอ์ยู่ทีOพระองคท์รงรูว่้าจะทรงจัดเตรยีมใหก้ับดฉัินอย่างไรและเมืOอใด 
 
“และพระเจา้ของขา้พระเจา้จะประทานสิOงสารพดัทีOพวกท่านขาดอยู่นั1น 
จากทรัพยอ์ันรุ่งเรอืงของพระองคใ์นพระเยซคูรสิต”์ (ฟีลปิปี 4:19) 
 
ตอนนี1ลูกชายของดฉัินโตเป็นผูใ้หญ่และยา้ยไปอยู่เองแลว้ 
เขาตัดสนิใจทีOจะกางปีกและยนืดว้ยลําแขง้ของตัวเอง 
แต่ดฉัินไดอุ้ทศิเขาใหก้ับพระเจา้แลว้เมืOอตอนทีOเขาเป็นเด็กทารก 
และดฉัินไวว้างใจว่าพระเจา้จะทรงปกป้องลูกของดฉัิน ไม่มสีตูรพเิศษทีOจะทําให ้“เกดิ” การอัศจรรย ์
แต่ความเชืOอ การอธษิฐานแลว้อธษิฐานอกี ก็ชว่ยไดม้ากเหลอืเกนิ ดฉัินจะคงไวว้างใจพระเจา้ต่อไป 
และรูว่้ายังทรงมกีารอศัจรรยอ์กีมากมายเตรยีมใหก้ับดฉัิน ใชแ่ลว้ ดฉัินยังคงเชืOอเรืOองการอัศจรรย ์
 
  
หมายเหตุ: ครสิตี1 ฮาร์ดิ1ง คอบซอฟ เป็นสมาชกิของคริสตจักร Pentecostal Powerhouse ในเมอืงออเรนจเ์วล รัฐแคลฟิอรเ์นีย 
มพีีOชาย แกรีO พี และภรรยา แอนนิตา้ ฮารด์ิ1ง เป็นศษิยาภบิาล เธอรับใชพ้ระเจา้ในหลายดา้น และเป็นสมาชกิทมีนํานมัสการ/ดนตรี 
นอกจากนี1 ยังชอบเขียนเกีOยวกับประสบการณ์ชวีิต สิOงหนึOงทีOเธอชอบคอืการใชเ้วลากับครสิ ลูกชายวัย 24 ปี 
เธอมภีาระใจสําหรับงานมชิชัOนต่างประเทศ และจะเดนิทางไปแอฟรกิาใตใ้นปีนี1 
 

  

มชิช ัHนกบัการอศัจรรย ์
โดย ไดแอน ฮาว 
 

พระเยซทูรงอยู่ใกล ้เพยีงเราเรยีกพระนามของพระองค ์
เราทุกคนตอ้งเคยรอ้งเพลงนั1นมาบา้งในชวีติของเรา 
แต่เนื1อเพลงท่อนนั1นเป็นจรงิอย่างมากในชวีติของเราในชว่งเวลา 20 
ปีทีOเราเป็นมชิชันนารอียู่ทีOประเทศเอล ซาวาดอร ์ 
  
เราเดนิทางไปถงึเอล ซาวาดอรใ์นปี 1980 ในชว่งสงครามกลางเมอืงทีOกนิเวลานาน 12 
ปี ในชว่งเวลา อะไรต่ออะไรเกดิขึ1นมากมาย 
  

ดฉัินป่วยหนักในชว่งปีแรก เป็นไขไ้ทฟอยด ์มาลาเรยี และไวรัสตับ 
อาจารยซ์ซิัมโทรหาสามขีองดฉัินแลว้บอกว่า ดฉัินควรจะกลับไปอเมรกิาเพืOอหาหมอ 
เพราะดฉัินป่วยหนักมาก เราไปถงึเมอืงแจ๊คสนั รัฐมสิซสิซปิปี ดฉัินก็ไปหาหมอ 
หลังจากทีOหมอเห็นผลการตรวจทั1งหมด เขาบอกว่าดฉัินจะตอ้งอยู่ทีOโรงพยาบาลอย่างนอ้ย 3 เดอืน 
แต่เขาไม่รูว่้าเราไดอ้ธษิฐานขอพระเจา้ทรงรักษาดฉัิน หมอเกบ็ตัวอย่างเลอืดไปเพิOม 
และสง่จดหมายแจง้ว่าผลเลอืดออกมาปกต ิเขาบอกว่า พระเยซไูดรั้กษาดฉัินใหห้ายแลว้!! 
  

 

 



วันหนึOง ลูกคนโตกับคนทีOสอง คอื จาเร็ด และลอีาห ์ซึOงในเวลานั1นมอีายุ 7 และ 5 ขวบ 
อยู่ทีOบา้นของยายชาวซาวาดอเรยีน คอื คณุซานโตส อย่าลมืว่าตอนนั1นกําลงัเกดิสงครามกลางเมอืงอยู่ 
มเีสยีงเคาะทีOประตู และมผีูก้อ่การรา้ยเขา้มาคน้หาคน พวกเขาตรวจคน้ทั1งบา้น 
มองตรงไปทีOจาเร็ดและลอีาห ์และออกไปโดยทีOไม่พบคนทีOเขา้มาตามหา การอัศจรรยค์อืว่า ในตอนนั1น 
พวกฝ่ายซา้ยเกลยีดคนอเมรกิาเหนือและจับคนเป็นตัวประกัน พวกเขามองลูกๆ ของเรา และไม่รูว่้าลูกๆ 
คนอเมรกิาเหนือผวิขาว พระเจา้ทรงเปลีOยนพวกเขาใหก้ลายเป็นคนซาวาดอเรยีน!! 
  
เย็นวันหนึOง เรากําลงัเดนิทางไปกัวเตมาลาซติี1 เมืOอเราเขา้ไปใกลก้ับชายแดน 
เราเลี1ยวโคง้และเห็นแนวหนิขนาดใหญ่ขวางทางอยู่ เราไม่มทีางอืOนออ้มไปหรอืขับไปบนแนวหนินั1น 
สามขีองดฉัินมเีวลาไม่พอทีOจะหยุดรถดว้ย ดฉัินหลับตา คอยฟังเสยีงรถชนหนิ เราตะโกนว่า “พระเยซ”ู 
ดฉัินก็รอแลว้รออกี แตเ่มืOอลมืตาขึ1นมา กเ็ห็นว่าพวกเราอยู่อกีดา้นของแนวหนินั1นแลว้ 
และเราก็ไปถงึชายแดนได ้พระองคท์รงเป็นผูทํ้าการอัศจรรย!์! 
  
เราเห็นคนทีOเป็นขึ1นมาจากความตาย คนตาบอดมองเห็น คนหูหนวกไดย้นิ กอ้นเนื1อหายไป 
หรอืลุกขึ1นจากรถเขน็ได ้มกีารอัศจรรยม์ากมายเหลอืเกนิในชว่งเวลา 20 ปีจนดฉัินไม่มทีีOจะเขยีนไดห้มด 
แต่การอัศจรรยท์ีOสําคญัทีOสดุคอืการทีOคนนับพนัๆ 
ไดรั้บพระวญิญาณบรสิทุธิgและรับบัพตศิมาในพระนามของพระเยซ ูพระเจา้ทรงสตัยซ์ืOอ 
และยังทรงทําการอศัจรรยอ์ยู่ 
 

หมายเหตุ: ไดแอน ฮาว รับใชร่้วมกับสาม ีอาจารยบ์รูซ ฮาว ในประเทศเอลซาวาดอร ์และประเทศอืOนๆ 
อาจารยฮ์าวเป็นผูอ้ํานวยการฝ่ายมชิชัOนต่างประเทศขององคก์าร UPCI  

  

สารจากบรรณาธกิาร 
พระเจา้ทรงกําลงัทําสิHงทีHย ิHงใหญ!่ 

พระเจา้ทรงเปิดประตูมากมาย คุณสามารถอ่านจดหมายข่าวนี1ไดใ้นภาษาอังกฤษ สเปน ฝรัOงเศส 
เยอรมัน ดัตช ์โปรตุเกส รัสเซยี กรกี อาหรับ ฟารซ์ ีเชค/สโลวัค จนี สวาฮลิ ีฮงัการ ีตากาล็อก 

อนิโดนีเซยี โรมาเนีย อติาล ีนอรเ์วย ์โปแลนด ์ฮนิด ีจอรเ์จยี ญีOปุ่ น สวเีดน เวยีดนาม เบงกาล ีไทย 
และเกาหล ีโปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหม้นัีกแปลภาษาเซอรเ์บยี บัลแกเรยี และภาษาฮบีรูดว้ย 

 
หากตอ้งการรับจดหมายข่าวในภาษาหนึOงภาษาใดขา้งตน้ โปรดเขยีนอเีมลไปทีO 

LadiesPrayerInternational@aol.com  
เรายนิดเีป็นอย่างยิOงทีOจะเพิOมชืOอของคุณในรายชืOอผูรั้บจดหมายข่าวของเรา!  

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

 

 

  

 
 
เชญิผูนํ้าทมีอธษิฐานทุกท่าน เยีOยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด 
“ถูกใจ” เพจของเรา!   Facebook Ladies Prayer International Link 
 

เชญิชวนใหส้มาชกิกลุ่มสมัครรับจดหมายข่าวไดฟ้รีทีO:  http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  
หรือส่งคําขอไปทีOอเีมล  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 

 

 



ร่วมแบ่งปันขอ้มูลนี1กับครสิตจักร เพืOอนๆ และครอบครัวของคุณ ขอขอบคุณทีOร่วมรับใชใ้นการอธษิฐาน 
และชว่ยบอกเล่าเกีOยวกับจดหมายข่าวและเพจ Facebook ของเรา! 

 

ลงิคอ์ ืHนๆ 
 

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 

  

  

เราคือใคร . . . ตั 1งแต่ปี 1999 เป็นตน้มา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปดว้ยสตรีจากทัO วโลก 
ซึOงพบปะกันทุกวันจันทร์แรกของเดือนเพืOอร่วมกันอธิษฐานใหก้ับลูกหลานของตนเอง และเด็กๆ 
ในครสิตจักรและชมุชน 

พันธกิจของเรา . . . เรามุ่งมัOนทีOจะรักษาคนในยุคสมัยนี1ใหอ้ยู่ในทางฝ่ายวิญญาณและเติบโตขึ1น 
และใหค้นรุ่นก่อนๆ ไดก้ลับมาอยู่ในทางฝ่ายวญิญาณ 

เราตอ้งการ . . . หญิงผูมุ้่งมัOนทีOจะร่วมกันอธิษฐานทุกๆ วันจันทร์แรกของเดือน เผืOอลูกๆ หลานๆ 
เป็นพเิศษ  

การอธษิฐานมุ่งเนน้ทีO 3 ประการนี1 คอื...  
  

•    ความรอดของลูกๆ หลานๆ (อสิยาห ์49:25, สดุด ี144:12, อสิยาห ์43:5-6) 
•     เด็กๆ จะมคีวามเชืOอเป็นของตนเองเมืOอถงึอายุทีOเหมาะสม (1ยอหน์ 2:25-28, ยากอบ 1:25) 
•     เด็กๆ จะมส่ีวนในการรับใชเ้พืOอการเก็บเกีOยวขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ (มัทธวิ 9:38)Text Link 

 

   
เราสนบัสนนุการรบัใชต้อ่ไปนีn... 
 

TUPELO CHILDREN'S MANSION 

เพืOอเด็กจะไดอ้าศัยอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีOมโีอกาสเตบิโตทางฝ่ายวิญญาณ ร่างกาย และอารมณ์ 

 

 



NEW BEGINNINGS ดู แ ล แ ม่ ทีO ตั 1 ง ค ร ร ภ์ ทีO คิ ด จ ะ ใ ห ้ ลู ก กั บ ผู ้ อืO น เ พืO อ รั บ เ ป็ น บุ ต ร บุ ญ ธ ร ร ม 
และหาบุตรบุญธรรมใหก้ับคู่สามภีรรยาทีOตอ้งการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 

HAVEN OF HOPE โครงการสําหรับเด็กสาวอายุ 13-16 ปีทีOมปัีญหาดา้นพฤตกิรรมและอารมณ์ 

LIGHTHOUSE RANCH โครงการสําหรับเด็กชายทีOมปัีญหาในวัยรุ่น 
 
 

  

 
คุณสมคัรสมาชกินติยสาร Reflections แลว้หรอืยงั 

   
นติยสารรายสองเดอืนนีnจะเป็นพรและสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัคุณ 

บทความเกีHยวขอ้งกบัพระคมัภรีแ์ละสตรทีีHเชืHอพระเจา้ในปัจจุบนั 
คุณสามารถสมคัรสมาชกิใหต้วัเอง เพืHอน 

หรอืส ัHงซืnอจํานวนมากใหก้บัครสิตจกัรของคุณ 
  
  

สมคัรทางออนไลน!์  
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