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จงนิง่เสยีและรูเ้ถดิ 
โดย แทรร์ี ่ซดีรา้ 

เวลาทีเ่ดนิทางอยูใ่นชวีตินี ้

เรามักจะถกูผลักดนัใหอ้ยูใ่นสถานการณ์ทีเ่ราตอ้งตอ่สูห้รอืประสบกบัพาย ุ

ในสถานการณ์ทีเ่ลวรา้ยเหลา่นี้ เราควรจะนิง่สงบอยูภ่ายใน 
เพราะรูว้า่พระเจา้ทรงมอี านาจควบคมุทกุสิง่ 

  
ลกูชายของเราใชเ้วลาชว่งปีแรกๆ ของชวีติในประเทศอยีปิต ์ประเทศทีฝ่นตกทกุๆ สามปี 

เมือ่ฝนตก ลกูของเราและเพือ่นบา้นก็เอาผา้ขนหนูมาพันศรีษะ ออกไปตากฝนกนันดินงึ 
และกลบัมาคยุกนั 

ลกูชายของเราอายหุลายขวบแลว้ตอนทีเ่ราไปเยีย่มตายายของเขาทีส่หรัฐอเมรกิา และในเวลากลางคนื 

มพีายฟุ้าคะนองท าใหพ้วกเราตืน่ ลกูของเรารูส้กึกลวัมาก สายฟ้าแลบ เสยีงฟ้ารอ้งดงั 
และฝนตกลงมาอย่างไมล่มืหูลมืตา ท าใหเ้ขากลัว เราคอ่ยๆ พาเขาไปทีห่นา้ตา่ง และอธบิายวา่ 

พระเจา้ทรงเป็นผูส้ าแดงเสยีงและแสงสวา่งทีท่รงพลงันี ้
ลกูของเราสงบลงเมือ่เราชีใ้หเ้ขาเห็นสายฟ้าแลบทีส่วยงามบนทองฟ้า สายฝนทีไ่หลช าระสิง่สกปรกบนตน้ไม ้

พุ่มไม ้รถยนต ์และถนน สวนและสนามหญา้ของตาก็ไดอ้ิม่น ้า พายยัุงคงมสีายฟ้าแลบและเสยีงฟ้ารอ้ง 

แตล่กูของเราสงบเพราะเขารูว้า่พระเจา้ ผูท้รงเป็นเพือ่นของเขา ทรงสรา้งและควบคมุสิง่เหลา่นัน้ 
  

เด็กๆ จ าเป็นตอ้งไดรั้บการสอนใหน้ิง่สงบเมือ่เกดิพายุขึน้ในชวีติ 
เราทกุคนตอ้งตระหนักวา่เราสามารถเรยีนรูไ้ดม้ากมายจากการนิง่สงบอยูใ่นเวลาทีเ่กดิความวุน่วายไมว่า่จะเป็นภ

 

 

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


ายในหรอืภายนอก 
เอลฮีใูหค้ าปรกึษากับโยบเมือ่ร่างกายของโยบเจ็บและตอ้งสญูเสยีสิง่ของทีเ่ขามไีป “ทา่นโยบเจา้ขา้ 

ขอฟังขอ้นี ้จงนิง่พจิารณาการกระท าอนัอศัจรรยข์องพระเจา้” (โยบ 37:14)  

  
หลงัจากทีโ่ยบไดรั้บค านัน้และนิง่สงบแลว้ เขาบอกกบัพระเจา้ถงึสิง่ทีเ่ขาไดเ้รยีนรู ้“ขา้พระองคท์ราบแลว้วา่ 

พระองคท์รงกระท าทกุสิง่ได ้และพระประสงคข์องพระองคจ์ะไมห่ดหูไ่ปไดเ้ลย” (โยบ 42:2) 
  

อสิยาหพ์ยากรณ์และแกไ้ขความดือ้รัน้และไมเ่ชือ่ฟังของชนชาตอิสิราเอลทีข่อความชว่ยเหลอืจากชาวอยีปิต ์

แทนทีจ่ะพึง่พาพระเจา้ เมือ่ตอนทีพ่วกเขาถกูกดขี ่
“เพราะความชว่ยเหลอืของอยีปิตนั์น้ไรค้า่…ความเขม้แข็งของเขาคอืใหน่ั้งเฉย” (อสิยาห ์30:7) 

  
เราจะตอ้งชว่ยเหลอืลกูหลานของเราในการเรยีนรูว้า่จะปฏบิตัติวัอยา่งไรเมือ่เกดิเหตวุุน่วายขึน้ 

หลายประเทศเกดิสงคราม และหลายประเทศมภีัยพบิตันิ ้าทว่ม แผน่ดนิไหว กนัดารอาหาร 
และอาชกรรมและรัฐบาลทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา อาจเกดิความวุน่วายในตัวคนๆ หนึง่ เชน่ ครอบครัวมปัีญหา 

ร่างกายเจ็บป่วย ญาตติดิยา ถูกลอ้ทีโ่รงเรยีน หรอืมคีวามกลัวทีก่อ่ใหเ้กดิความสบัสนขึน้ในใจ 

ใหเ้ราทัง้หลายแนะน าลกูหลานของเราวา่ “จงนิง่เสยีและรูเ้ถอะวา่ เราคอืพระเจา้” (สดดุ ี46:10) 
  

  
หมายเหต:ุ เทเรซา่ ซดีรา้ เป็นภรรยาของโมเลส ์ซดีรา้ มลีกูชาย 2 คน เทเราซา่และสามเีป็นผูแ้ทนท างานในประเทศอยีปิต ์

  

จงนิง่สงบ 
โดย ชอวน์าซ ีมอร ์
 

“จงนิง่สงบ” ไมใ่ชส่ ิง่ทีเ่ราท าไดต้ามธรรมชาต ิเมือ่ลกูของเราเกดิ 

แขนขาของเขาขยับไปมา ราวกบัวา่ก าลงัพยายามวา่ยน ้าถอยหลงั เมือ่พวกเขาเดนิ 

เราก็เดนิไปกับพวกเขา พวกเขาวิง่ เราก็วิง่ตาม 
ชวีติของเราทัง้ชวีติดจูะเคลือ่นทีต่ลอดเวลา 

เราดพูวกเขาเดนิไปทีส่นามเด็กเลน่วนัแรกทีไ่ปโรงเรยีนอนุบาล 
เดนิไปบนเวทเีพือ่รับปรญิญา และเดนิไปตามทางเดนิในโบสถ ์[ในวนัแตง่งาน] 

เพือ่ไปหาคนทีเ่ขารัก  

  
น่าเสยีดายที ่ณ จดุหนึง่เราไม่อาจควบคมุเสน้ทางทีล่กูๆ ของเราเดนิ 

หรอืความเร็วในการเดนิของพวกเขาไดอ้กีตอ่ไป ดเูหมอืนวา่อาย ุ18 
จะเป็นวัยทีล่กูของเราจะวิง่วุน่ไปตามเสน้ทางทีเ่ลวรา้ย หากเราสามารถอยู่ทกุหนทกุแหง่ได ้

เราคงคอยอยู่ทีท่กุทางแยกของเสน้ทางนัน้ และชีใ้หเ้ขาไปในทางทีถ่กูตอ้ง แตแ่น่นอนวา่ 
เราไมอ่าจท าเชน่นัน้ได ้ 

  

สภุาษิต 22:6 กลา่ววา่ “จงฝึกเด็กในทางทีเ่ขาควรจะเดนิไป และเมือ่เขาเป็นผูใ้หญแ่ลว้ 
เขาจะไมพ่รากจากทางนัน้” คณุเคยแยกสว่นขอ้พระคมัภรีข์อ้นีไ้หม ในทีน่ีบ้อกวา่ เมือ่พวกเขา “เป็นผูใ้หญ”่ คอื 

“เมือ่พวกเขามคีวามเป็นผูใ้หญ่” หากวา่พวกเขา “เป็นผูใ้หญ”่ เมือ่พวกเขารูว้า่ตอ้งเดนิไปทีไ่หนตรงทางแยก 
พวกเราคงจะจากไปแลว้ เราอาจไมไ่ดอ้ยูเ่ห็นลกูหลานส าเร็จในแผนการของพระเจา้ทีม่ใีนชวีติของเขา 

แตจ่งมั่นใจเถดิวา่ พวกเขาจะไมพ่รากจากทางนัน้ไป เมือ่เราอยูใ่นเวลาทีเ่ขาอยูท่ีท่างแยกนัน้ 

เราเลอืกทีจ่ะคกุเขาลงและอธษิฐานอยา่งทีไ่มเ่คยอธษิฐานมากอ่น  
  

เราไดอ้ธษิฐานมากมายหลายครัง้เผือ่ลกูชายของเรา เมือ่เขาตอ่สูก้บัการเสพตดิและผลจากการเสพตดินัน้ 
เมือ่เร็วๆ นี ้ลกูสาววยั 21 ปีของดฉัิน เริม่มปัีญหาเกีย่วกบัการกนิ ท าเอาดฉัินลม้ไมเ่ป็นทา่ และหลายครัง้ 

ดฉัินไมรู่ด้ว้ยซ ้าวา่จะอธษิฐานอยา่งไรหรอือธษิฐานเรือ่งอะไร คณุเขา้ใจขอ้พระคมัภรี ์เฉลยธรรมบญัญัต ิ28:23 
ทีว่า่  “และฟ้าสวรรคท์ีอ่ยูเ่หนอืศรีษะของทา่นจะเป็นทองเหลอืง และแผน่ดนิทีอ่ยูใ่ตท้า่นจะเป็นเหล็ก” ไหม 

ดฉัินเขา้ใจ หลายครัง้เลยทเีดยีว ไมม่สี ิง่ใดทีเ่คลือ่นไหวเลย คนเป็นแมท่ีม่ปัีญหาแบบนี้จะตอ้ง “นิง่สงบ”  

  

 

 



เราทีเ่ป็นแม ่เป็นคนทีล่งมอืท าสิง่ตา่งๆ แกไ้ขสิง่ตา่งๆ เราไม่ไดม้ธีรรมชาตทิีจ่ะอยูเ่ฉย แตก่ารอยูน่ิง่เฉย 
มปีระโยชนข์องมัน “การรู”้ เป็นสิง่ทีท่ าใหเ้ราทนได ้“จงนิง่เสยีและรูเ้ถดิ” เป็นสภาพการเป็นอยู ่

ไมม่กีารเคลือ่นไหวหรอือารมณ์ใดๆ เป็นความเงยีบสงบเมือ่เราไมรู่ว้า่เป็นอย่างไร เมือ่ไร หรอืทีไ่หน 

เราแคเ่พยีงแตรู่ ้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อาจไม่ตอบค าอธษิฐานของเราในชว่งเวลาหรอืในแบบทีเ่ราตอ้งการ 
ซึง่เป็นสิง่ทีท่ าใหเ้ราอดึอดั โดยเฉพาะคนทีช่อบเจา้กีเ้จา้การอยา่งดฉัิน การอยูน่ิง่เป็นสิง่ทีท่ าไดย้ากมาก  

  
เอเฟซสั 6:13 กลา่ววา่ “เมือ่ท าทกุอยา่งแลว้...[จง] ยนืหยัด” โอย้! เป็นสิง่ทีย่ากจรงิๆ แตเ่มือ่ดฉัินตดัสนิวา่จะ 

“อยู่” กับการรูว้า่ พระเจา้ทรงกระท าทกุสิง่ไดด้ ีแมไ้มใ่ชต่ามวถิขีองดฉัิน สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้นัน้ 

จะไมใ่ชล่กูทีไ่รข้อ้ผดิพลาด แตเ่ป็นลกูทีม่ขีอ้บกพร่องและไม่สมบรูณ์แบบ แตไ่ดรั้บการไถแ่ลว้ 
และน่ันก็คุม้กับการทีจ่ะนิง่รอ 

 
หมายเหต:ุ ชอวน์าซ ีแตง่งานกบัพอล มอร ์และอาศยัอยูใ่นเขตนาปาของรัฐแคลฟิอรเ์นยี ชอวน์าซมีลีกู 3 คน และมลีกูเลีย้ง 3 คน 
และมหีลาน 4 คน เธอเป็นสมาชกิของครสิตจักร Modesto Revival Center ดแูลเด็กทีบ่า้น เขยีนหนังสอื ตกแตง่บา้น และประหยัดมธัยสัถ ์

  

จงไวว้างใจพระองคใ์นสิง่เล็กนอ้ย 
โดย ลอรเ์รน โอรอซโก 
 

ดฉัินจ าตอนทีไ่ดรั้บจดหมายตอบรับใหเ้ขา้เรยีนทีม่หาวทิยาลัย Urshan Graduate School 
of Theology ได ้มันคอืฝันทีเ่ป็นจรงิ ฝันทีพ่ระเจา้ทรงใหใ้นใจของดฉัิน 

ดฉัินก าลงัจะยา้ยไปเริม่ตน้ชวีติใหมท่ีอ่กีฟากฝ่ังหนึง่ของประเทศ 

มันเป็นสิง่ทีน่่าตืน่เตน้และรูส้กึทว้มทน้ในเวลาเดยีวกนั เพราะดฉัินมเีงนิไมม่าก 
และไมรู่ว้า่แผนการของพระเจา้จะส าเร็จไดด้ว้ยวธิใีด 

  
พ่อของดฉัินตอ้งผา่หัวเขา่สองครัง้ ไมน่านกอ่นทีด่ฉัินจะเปิดเทอม 

และไมส่ามารถขบัรถเพือ่ยา้ยขา้วของไปทีอ่พารต์เมนตใ์หมข่องดฉัินทีม่ซิซรูไีด ้
หมายความวา่ ดฉัินไมม่เีตยีงใหน้อนหรอืไม่ไดเ้อาเฟอรน์เิจอรไ์ปกับดฉัิน ปัญหาเล็กๆ นอ้ยๆ เริม่กอ่ตวัขึน้เรือ่ยๆ 

และท าใหด้ฉัินเครยีด มคีวามสงสยัวา่ควรทีจ่ะเปลีย่นแปลงชวีติในครัง้นีไ้หม ไมน่านดฉัินเริม่หวัน่วติก 

และตระหนักวา่ดฉัินกงัวลมากกวา่ไวว้างใจในแผนการทีพ่ระเจา้ทรงน าดฉัินไปถงึ 
  

ดฉัินอธษิฐานพรอ้มดว้ยน ้าตาและความรูส้กึกลวัในใจ 
พระเจา้ทรงเตอืนดฉัินวา่ความกงัวลทีม่นัีน้ไมม่ปีระโยชนอ์ะไร เพราะพระองคท์รงเป็นผูค้วบคมุทกุสิง่ ไมใ่ชด่ฉัิน 

พระคมัภรีก์ลา่ววา่ “จงวางใจในพระเจา้ดว้ยสดุใจของเจา้ และอยา่พึง่พาความรอบรูข้องตนเอง” (สภุาษิต 3:5) 

ความกงัวลใจของดฉัินไมอ่าจแกไ้ขอะไรไดเ้ลย ดฉัินจ าเป็นจะตอ้ง “นิง่สงบ” ในพระเจา้ 
และอนุญาตใหพ้ระองคแ์กไ้ขทกุสิง่ แทนทีจ่ะท าดว้ยตวัเอง 

  
ในทีส่ดุ เมือ่ดฉัินเดนิทางถงึมหาวทิยาลัย และไดก้ญุแจเขา้หอ้งของดฉัิน มคีนบอกวา่ 

มคีนบรจิาคเตยีงใหก้บัมหาวทิยาลยัในชว่งปิดเทอม และเตยีงนัน้ก็อยูใ่นหอ้งของดฉัินกอ่นทีด่ฉัินเดนิทางไปถงึ 

ดฉัินยังรูส้กึตืน่เตน้อกีเมือ่ไดเ้ห็นวา่คนทีอ่ยูก่อ่นหนา้ดฉัินไดท้ิง้โตะ๊ ไมโครเวฟ จานชาม และชอ้นสอ้มตา่งๆ 
เอาไว ้นอกจากนี ้ยังมโีคมไฟ ชัน้เก็บเสือ้ผา้ และโต๊ะกาแฟดว้ย 

พระเจา้ไมเ่พยีงแตท่รงประทานเตยีงใหก้บัดฉัินเทา่นัน้ แตยั่งทรงประทานสิง่อืน่ๆ อกีมากมายใหด้ว้ย 
นีเ่องท าใหด้ฉัินระลกึไดว้า่ พระองคจ์ะไม่ทรงน าดฉัินไปยังสถานทีห่นึง่ โดยทีพ่ระองคไ์มท่รงกระท าสิง่เล็กๆ 

นอ้ยๆ ใหก้บัดฉัิน พระองคท์รงใชส้ถานการณ์นีเ้พือ่ท าใหค้วามเชือ่ของดฉัินแข็งแกร่งขึน้ 
  

พระวจนะของพระเจา้บอกวา่ “เรารูว้า่ พระเจา้ทรงชว่ยคนทีรั่กพระองคใ์หเ้กดิผลอนัดใีนทกุสิง่ 

คอืคนทัง้ปวงทีพ่ระองคไ์ดท้รงเรยีกตามพระประสงคข์องพระองค”์ (โรม 8:28)  
  

  
หมายเหต:ุ ลอรเ์รน เอ็ม โอรอซโซ เกดิและเตบิโตขึน้ในเมอืงทซูอน แอรโิซนา ในปัจจบุนั 
เป็นเลขานุการของคณะกรรมการนักเรยีนมหาวทิยาลยั Urshan Graduate School of Theology เธอก าลงัเรยีนปรญิญาโทสาขา Christian 
Ministry (การรับใชค้รสิเตยีน) เอกวชิา Pastoral Counseling (ศษิยาภบิาลการปรกึษา) เธอเขยีนหนังสอื 2 เลม่ คอื Famous in 
Battle และ He Blessed the Broken ลอรเ์รนเป็นนักพดูและนักรอ้งทีช่อบเดนิทางและพบปะกบัคนใหม่ๆ   

 

 



สารจากบรรณาธกิาร 

พระเจา้ทรงก าลงัท าสิง่ทีย่ ิง่ใหญ!่ 
  พระเจา้ทรงเปิดประตมูากมาย คุณสามารถอา่นจดหมายขา่วนีไ้ดใ้นภาษาอังกฤษ 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/programs/

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 

 

 

 

 

 

EPIC: เดอืนพฤษภาคม 2018 – ครอบครัว  

 

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


สอน: บทเรยีน 

ครอบครัวคอือะไร พจนานุกรมอธบิายวา่ คอืกลุม่คนทีเ่กีย่วขอ้งกนัและอาศัยอยูร่ว่มกนั โดยปกตแิลว้ 

หมายถงึ พอ่แมแ่ละลกูๆ บางครัง้เป็น [1] พอ่หรอืแมแ่ละลกูๆ [2] พอ่แมแ่ละลกูๆ และปู่ ยา่ตายาย 

หรอื [3] ผูป้กครองและเด็กๆ  

ครอบครัวแรกบนโลกคอื อาดัมและเอวา และลกูชายของเขาคอื เคนและอาเบล 

บางครอบครัวมขีนาดใหญ ่เชน่ ครอบครัวของยาโคบ เขามลีกูชาย 12 คน และลกูสาว 1 คน 

พระเยซทูรงมคีรอบครัว ประกอบดว้ย มารยี ์ผูเ้ป็นแม ่และโยเซฟ ผูเ้ป็นพอ่เลีย้ง 

พวกเขาเลีย้งดพูระองคแ์ละลกูคนอืน่ๆ ของพวกเขา ใหพ้ระเยซไูดม้นีอ้งชายและนอ้งสาว  

พระเจา้ทรงท าใหค้รอบครัวอยูด่ว้ยกนั รักซึง่กนัและกนั และชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 

พระคัมภรีบ์อกใหพ้อ่แมส่อนลกูๆ เกีย่วกบัพระเจา้ บอกใหเ้ด็กๆ เชือ่ฟังพอ่แม ่อยา่งไรก็ตาม 

ครอบครัวตอ้งไดรั้บความชว่ยเหลอืเพือ่ท าสิง่ทีพ่ระเจา้ตอ้งการ ครอบครัวตอ้งอธษิฐานดว้ยกนั 

ขอใหพ้ระเจา้ชว่ยใหพ้วกเขารักซึง่กนัและกนั 

ครอบครัวตอ้งใหพ้ระเจา้ส าแดงใหเ้ขาเห็นวา่จะชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัไดอ้ยา่งไร 

การรักและชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั มกัจะหมายถงึการอธษิฐานเผือ่กนั โดยเฉพาะเมือ่เขา้กนัไมไ่ด ้

แมเ้มือ่ไมส่ามารถท าอะไรกบัครอบครัว สิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุคอืชว่ยพวกเขาอธษิฐาน 

คดิถงึครอบครัวของคณุ คณุตอ้งอธษิฐานอะไรเผือ่เขาบา้ง 

การอธษิฐานไมใ่ชเ่ฉพาะส าหรับเวลาทีเ่ราป่วย เราอธษิฐานเมือ่เราเศรา้ หรอือจิฉา หรอืโกรธ 

หรอืไมม่คีวามสขุ ครอบครัวสรรเสรญิพระเจา้ดว้ยกนัในเวลาทีด่เีมือ่ไดรั้บการอวยพร 

เหมอืนเวลาทีอ่ธษิฐานและรอ้งไหด้ว้ยกนัในเวลาทีเ่ลวรา้ย เมือ่เราอธษิฐานเผือ่ครอบครัวของเรา 

พระเจา้ทรงสดับฟัง และจะทรงตอบค าอธษิฐานของเรา 

แลว้เราจะอธษิฐานเผือ่ครอบครัวของเราไดอ้ยา่งไรในวนันี้ 

ลงมอืท า: กจิกรรม 

ใหส้มาชกิครอบครัวแตล่ะคนเขยีนสิง่ทีจ่ าเป็นลงบนกระดาษ เซน็ชือ่ พับและใสก่ระดาษนัน้ไวใ้นถงุ 

ใหอ้า่นฟีลปิปี 4:6 รว่มกนั เพือ่เตอืนใจในการอธษิฐานและสรรเสรญิรว่มกนั 

ใหส้มาชกิแตล่ะคนหยบิกระดาษทีอ่ยูใ่นถงุนัน้ขึน้มาทลีะคน และอา่นสิง่ทีเ่ขยีนไว ้

ใหท้กุคนลอ้มวงผูท้ีเ่ป็นคนเขยีนกระดาษใบนัน้และอธษิฐานเผือ่เขา  

จากนัน้ ใหส้มาชกิแตล่ะคนแบง่ปันสิง่ทีพ่ระเจา้ไดท้รงกระท าในวันนัน้ 

ปิดทา้ยดว้ยการสรรเสรญิพระเจา้ส าหรับสิง่ทีพ่ระองคท์รงกระท าใหก้บัครอบครัวของเรา  

ฝึกฝน: อธษิฐาน 

ทกุวันใหเ้ราอธษิฐานเผือ่สมาชกิแตล่ะคนในครอบครัว 

หากวา่สมาชกิครอบครัวทีไ่มไ่ดอ้ยูบ่า้นเดยีวกนั มคีวามจ าเป็นบางอยา่ง 

ก็ใหอ้ธษิฐานเผือ่คนเหลา่นัน้ดว้ย ขอใหพ้ระเจา้ทรงอวยพรพวกเขา ใหม้สีขุภาพทีแ่ข็งแรง 

มสี ิง่ทีจ่ะชว่ยใหด้ าเนนิชวีติในแตล่ะวัน มสีตปัิญญาทีจ่ะตัดสนิใจอยา่งถกูตอ้ง และอธษิฐานเป็นพเิศษ 

ใหพ้วกเขารักและเชือ่ฟังพระวจนะของพระเจา้ ใหข้อบคณุพระเจา้ส าหรับครอบครัวของเราในทกุๆ 

วัน! 



 

เราคือ ใค ร  . . . ตั ้งแต่ ปี  1999 เป็ นต น้มา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปด ว้ยสตรีจากทั่ วโลก 
ซึ่งพบปะกันทุกวันจันทร์แรกของเดือนเพื่อร่วมกันอธิษฐานใหก้ับลูกหลานของตนเอง และเด็กๆ 
ในครสิตจักรและชมุชน 

พันธกิจของเรา . . . เรามุ่งมั่นที่จะรักษาคนในยุคสมัยนี้ ใหอ้ยู่ในทางฝ่ายวิญญาณและเติบโตขึ้น 

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 
เพือ่เด็กจะไดอ้าศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีม่โีอกาสเตบิโตทางฝ่ายวญิญาณ รา่งกาย และอารมณ์ 

NEW BEGINNINGS ดูแลแม่ที่ ตั ้งครรภ์ที่ ค ิดจะให ลู้กกับผู อ้ ื่น เพื่ อ รับ เป็นบุตรบุญ ธรรม 
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!์ 

  

http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1130245588856&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview


  
  

 

 

 


