
Ladies Prayer International Newsletter 

  

. 
   United Pentecostal Church Intl    เดอืนเมษายน 2020 

 

 

 

 

เยี8ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถกูใจ” เพจของเรา 
 

ยงัคงทรงทาํใหฟื้/ นมชีวีติ 
โดย รอนดา้ เบริก์ 
  

เราสอนลกูๆ ของเราอยูต่ลอดเวลา โดยที6เราไมไ่ดต้ระหนักเลย คําพดูที6เราพดู 
การกระทําที6เราทํา และสิ6งที6พวกเขาไดย้นิในพระนเิวศนข์องพระเจา้ 
จะมผีลกบัพวกเขาไปตลอดทัIงชวีติ สภุาษิต 22:6 บอกกบัเราวา่ 
“จงฝึกเด็กในทางที6เขาควรจะเดนิไป 
และเมื6อเขาเป็นผูใ้หญแ่ลว้เขาจะไมพ่รากจากทางนัIน” 
ขอ้พระคมัภรีน์ีIเป็นสญัญาที6หลายคนจะตอ้งไดรั้บการเตอืนใจใหย้ดึมั6นไว ้
  
คณุเอรกิโตมากบัแมท่ี6สอนใหเ้ขาอธษิฐาน 

เขาไมเ่พยีงแตเ่ห็นชวีติแหง่การอธษิฐานเทา่นัIน แตต่อนนีI เขาเองมลีกู และเขาจะนําสิ6งที6เรยีนรูม้านัIนมาใช ้
เขาและทารา ภรรยา รวมทัIงลกูๆ ไดแ้ก ่เมแกน โนลัน และเมสนั ชอบอาศยัอยูน่อกเมอืง 
ประโยชนอ์ยา่งหนึ6งของการอาศยัอยูน่อกเมอืงคอื การไดม้สีตัวใ์นฟารม์เป็นของตวัเอง เมแกนชอบไกม่าก 
และทัIงคูก็่เริ6มซืIอไกใ่หก้บัเมแกน เรื6องนีIเป็นเรื6องเกี6ยวกบัไกต่วัหนึ6ง ที6ถกูตั Iงชื6อไวต้รงขา้มกบัตวัจรงิวา่ 
“นอ้งมดื” 
  
ขณะที6ครอบครัวเตรยีมตวัที6จะไปขา้งนอกกนั ไมม่ใีครคดิวา่ภาชนะใสนํ่Iาที6อยูใ่กลก้บัพวกไกจ่ะเป็นปัญหาอะไร 
อยา่งไรก็ตาม “นอ้งมดื” ขีIสงสยัและตกลงไปในนํIาตอนที6ไมม่ใีครอยูบ่า้นเลย 
เมื6อเมแกนกลับถงึบา้นก็เห็นภาพที6น่าสยอง คอื “นอ้งมดื” ตวัแข็งลอยอยูใ่นนํIานัIน “นอ้งมดื” 
ตกนํIานานจนชวีติและแสงแหง่ชวีติหมดสิIนลงไป ความเศรา้เขา้ปกคลมุใจของคนเป็นพอ่แม ่
แตค่วามเชื6อที6สง่ตอ่มาจากคณุยา่เขา้ครอบครองใจของเมแกน 
  
“พอ่คะ เราตอ้งอธษิฐาน” เมแกนตะโกนขึIน และพวกเขาก็อธษิฐานกนัเป็นเวลาสกัครูห่นึ6ง 
โดยที6อุม้รา่งที6แข็งของ “นอ้งมดื” อยูใ่นมอื ไมม่อีะไรเกดิขึIน ไมม่คีวามเคลื6อนไหวใดๆ ตอนนีIเอง 
เมแกนยนืหยัดในความเชื6อที6ถกูปลกูฝังใหก้บัเธอตั Iงแตท่ี6เธอเขา้ใจภาษาองักฤษ 
“แตพ่อ่บอกวา่พระเจา้ทรงสามารถทําทกุสิ6งได ้ถา้เราอธษิฐานในพระนามพระเยซ ูทกุสิ6งเป็นไปได ้พอ่คะ 
ไดโ้ปรดเถอะ เราอธษิฐานกนัอกีนะคะ” ดว้ยความเชื6อ เมแกนจงึเอาผมที6ไมไ่ดต้ดันัIนคลมุ “นอ้งมดื” เอาไว ้
  
อกีสองชั6วโมงตอ่มา “นอ้งมดื” ก็สําลัก และกลับมามชีวีติอกีครั Iง 
พวกเขาเปลี6ยนจากคําอธษิฐานเป็นคําสรรเสรญิ 
พระเจา้ทรงกระทําตามพระวจนะของพระองคแ์ละพระสญัญาของพระองคอ์กีครั Iงหนึ6ง “นอ้งมดื” 
จงึเต็มไปดว้ยความสวา่งและความเชื6อของเมแกนก็ไมเ่หมอืนเดมิอกีตอ่ไป 
  

 

 



"ขา้พเจา้ระลกึถงึความเชื6ออยา่งจรงิใจของทา่น อนัเป็นความเชื6อซึ6งเมื6อกอ่นไดม้อียูใ่นโลอสิยายของทา่น 
และในยนูสีมารดาของทา่น " (2ทโิมธ ี1:5) 
 
หมายเหต:ุ รอนดา้ เบริก์ ประธานสตรภีาคอลิลนิอยส ์เป็นคนบาปที>ทรงชว่ยใหร้อดดว้ยพระคณุ เป็นนักเรยีนและเป็นคณุคร ู
เป็นภรรยาที>ไดร้ับการอวยพร เป็นแมข่องลกูสามคน เป็นยา่ของหลานหา้คน เป็นผูร้ับใชท้ี>มใีบอนุญาตขององคก์าร UPCI 
และเป็นภรรยาศษิยาภบิาลที>ครสิตจักร Landmark เมอืงเบธลัโท รัฐอลิลนิอยส ์ 

 
  

สง่ตอ่ความเชื;อในผูท้าํการอศัจรรย ์
ไปยงัคนรุน่ตอ่ไป 
โดย มารแิอน สตารนิ 
  

 “และจงใหถ้อ้ยคําที6ขา้พเจา้ บัญชาพวกทา่นในวันนีIอยูใ่นใจของทา่น 
7และพวกทา่นจงอตุสา่ห ์สอนถอ้ยคําเหลา่นัIนแกบ่ตุรหลานของทา่น เมื6อทา่นนั6งอยูใ่นเรอืน 
เดนิอยูต่ามทาง และนอนลงหรอืลกุขึIน จงพดูถงึถอ้ยคํานัIน” (เฉลยธรรมบัญญัต ิ6:6-7)  
  
“ขา้พเจา้ระลกึถงึความเชื6ออยา่งจรงิใจของทา่น 
อนัเป็นความเชื6อซึ6งเมื6อกอ่นไดม้อียูใ่นโลอสิยายของทา่น และในยนูสีมารดาของทา่น 

และ...มอียูใ่นทา่น อนัของประทานของพระเจา้ซึ6งมอียูใ่นทา่น 
โดยที6ขา้พเจา้ไดเ้อามอืวางบนทา่นนัIน...เพราะวา่พระเจา้มไิดท้รงประทานจติที6ขลาดกลัวใหเ้รา 
แตไ่ดท้รงประทานจติที6กอปรดว้ยฤทธิh ความรัก และการบังคบัตนเองใหแ้กเ่รา 
อยา่ละอายที6จะเป็นพยานฝ่ายองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา...” (2ทโิมธ ี1: 5-8) 
  
ที6งานศพของแมข่องดฉัิน ศษิยาภบิาลคนหนึ6งซึ6งเป็นผลผลติของการรับใชพ้ระเจา้รุน่บกุเบกิที6นวิยอรก์ 
ไดเ้ป็นพยานถงึการอธษิฐานที6พเิศษของแมซ่ึ6งมคีวามเชื6อเรยีบงา่ยทําใหเ้ขามมีมุมองเกี6ยวกบัการอธษิฐานที6เป
ลี6ยนไปอยา่งมากมายในชว่งแรกที6เขาดําเนนิชวีติไปกบัพระเจา้  
  
ระหวา่งชว่งเวลาที6เขามปัีญหาดา้นการเงนิอยูแ่ลว้นัIน บา้นของเขาถกูปลน้ 
แถวบา้นของเขามคีนตดิยามากมายที6ขโมยเงนิแลว้นําไปซืIอยาฉีดเขา้เสน้ทันท ีเขามาโบสถด์ว้ยใจที6แตกสลาย 
ไมรู่ว้า่จะมชีวีติอยูต่อ่ไปในสปัดาหห์นา้อยา่งไร แมข่องดฉัินแนะนําวา่ “เราก็เพยีงแคอ่ธษิฐานกบัพระเยซ ู
ขอใหข้โมยนําเงนิมาคนื” ดเูป็นคําแนะนําที6แปลกประหลาดในสถานการณ์นัIน แตเ่ขาไมม่ทีางเลอืก 
จงึรว่มอธษิฐานกบัแมอ่ยา่งไมเ่ต็มใจเทา่ไรการอธษิฐานของแมเ่ต็มไปดว้ยความเชื6อและไมม่คีวามกลัวเลย 
  
เมื6อกลับถงึบา้น ชายหนุ่มคนนีIตอ้งแปลกใจ เพราะโจรนําเงนิทั Iงหมดมาคนืพรอ้มกบัเขยีนขอโทษ 
เหตกุารณ์นัIนเปลี6ยนชวีติในการอธษิฐานและความสมัพันธข์องเขากบัพระเจา้ตลอดไป เขาตระหนักวา่ 
พระเจา้สามารถทําสิ6งอศัจรรยไ์ดอ้ยา่งแทจ้รงิ เราเพยีงแตต่อ้งเชื6อวา่พระองคส์ามารถทําไดแ้ละขอจากพระองค ์
  
แมข่องดฉัิน ซึ6งเตบิโตขึIนตอนชว่งวกิฤตเศรษฐกจิโลกชว่งทศวรรษที6 1930 และมเีงนิเพยีงเล็กนอ้ย 
เชื6อขอ้เท็จจรงินีIวา่ เราเพยีงแตค่าดหวัง (เชื6อ) และขอ (มคีวามเชื6อใน) พระเยซ ูผูท้รงทําการอศัจรรย ์
วา่จะทรงทําการอศัจรรย ์พระเจา้เคยใชค้ณุตาของดฉัินใหอ้ธษิฐานเผื6อคนป่วย 
และแมแ้ตค่นที6ตายแลว้ก็ฟืIนขึIนมาจากความตายไดอ้ยา่งอศัจรรย ์
การเป็นแบบอยา่งในการใชช้วีติของคณุตาทําใหแ้มเ่ขา้ใจวา่การอธษิฐานขอการอศัจรรยเ์ป็นสทิธพิเิศษทั6วๆ 
ไปของบตุรของพระเจา้ แมข่องดฉัินเองไดรั้บการรักษาใหห้ายจากโรคหดืหอบไดอ้ยา่งอศัจรรย ์
  
แมว้า่สถานการณ์ทางการเงนิในวันเด็กของดฉัินจะดกีวา่ของพอ่แม ่
แตแ่บบอยา่งการดําเนนิชวีติของพอ่แมส่อนใหฉั้นนําความกงัวลใจทัIงหลายไปที6แทบพระบาทของพระเยซกูอ่น 
ไมว่า่จะเป็นเรื6องอะไรก็ตาม การอธษิฐานที6เต็มไปดว้ยความเชื6อ ไมม่คีวามกลัว 
เป็นบทสนทนาที6มคํีาตอบและทางออกเสมอ  
  

 

 



เมื6อดฉัินไดเ้ป็นพยาบาลวชิาชพี ประสบการณ์ชวีติและการทํางานยิ6งยนืยันวา่ 
หากคนทัIงหลายเขา้ใจวา่คนในวงการแพทยไ์มรู่ส้ ิ6งตา่งๆ มากเพยีงใด ก็จะไวว้างใจพระเจา้ไดไ้มย่าก 
ครั Iงหนึ6งผูป่้วยเรยีกดฉัินออกมาจากทมีรักษาและขอบคณุที6ดฉัินอธษิฐานเผื6อในใจ 
ซึ6งมเีพยีงแตพ่ระเจา้เทา่นัIนที6จะทําใหเ้ขาเห็นได ้นั6นเป็นเหตผุลที6ทําใหเ้ขาไดก้ลับมสีขุภาพที6ดใีนนาทชีวีตินัIน 
  
ตวัอยา่งที6มชีวีติอยูเ่อาชนะความสงสยั 
และแสดงใหค้นรุน่ตอ่ไปเห็นรปูแบบของการอธษิฐานที6เต็มไปดว้ยความเชื6อและไมม่คีวามกลัว 
ตอ่ผูท้รงทําการอศัจรรย ์จงฝึกเด็กตั Iงแตเ่กดิโดยใหเ้ขาไดม้สีว่นในการอธษิฐานไมว่า่ในสถานการณ์ใดๆ 
อธษิฐานเผื6อเด็กๆ และอธษิฐานกบัพวกเขา ทั Iงคณุและเด็กๆ จะไดเ้ห็นการอศัจรรยท์ี6พระเยซทูรงกระทํา 
  
 หมายเหต:ุ มารแิอน สตารนิ เป็นลกูสาวของผูบ้กุเบกิตั ]งครสิตจักร และเป็นพยาบาลวชิาชพี เธอและสาม ีมารก์ เป็นตวัแทนฝ่าย Global 
Missions ในตะวนัออกกลางตั ]งแตปี่ 1984 เธอเป็นแมข่องแองเจลกิา และอเล็กซานเดอร ์และเป็นยา่ของหลานสองคน  

การอศัจรรยย์งัคงเกดิขึ/นวนันี/  
โดย แอน จอหน์สนั 
 

“กอ่นที6เขารอ้งเรยีก เราจะตอบ ขณะที6เขายังพดูอยู ่เราจะฟัง” (อสิยาห ์65:24) 
  
พจนานุกรม Merriam-Webster นยิามคําวา่ อศัจรรย ์ไวว้า่ 
“เหตกุารณ์พเิศษที6แสดงถงึการแทรกแซงของพระเจา้ในกจิการของมนุษย”์ 
การอศัจรรยเ์ป็นเหตกุารณ์ที6ยอดเยี6ยมจนดเูหมอืนวา่เป็นสิ6งที6สง่มาจากเบืIองบน   
 
  
บางครัIง 

เราอาจไมต่ระหนักวา่เรากําลังไดรั้บการอศัจรรยจ์นกระทั6งเรามองยอ้นกลับไปในภายหลังและตระหนักวา่เหตกุา
รณ์ตา่งๆ นัIนเกดิขึIนอยา่งไร “พระเจา้ทรงประทานฤทธิhเดชแหง่การอศัจรรยใ์นสถานการณ์ตา่งๆ” 
  
เมื6อสองปีกอ่น ดฉัินรูส้กึเจ็บหนา้อกและแขนมาก หมอโรคหัวใจจงึสง่ดฉัินใหไ้ปสแกนหัวใจ 
หมอไมพ่บสิ6งผดิปกตกิบัหัวใจของดฉัิน แตแ่จง้ใหห้มอเวชศาสตรค์รอบครัวทราบวา่มกีอ้นน่าสงสยั 
  
หลังจากทําตรวจเตา้นมดว้ยเอ็กซเ์รย ์และอลัตราซาวนดไ์ปหลายครัIง ก็พบวา่มกีอ้นเนืIอ และตอ้งกําหนดผา่ตดั 
ขอบคณุพระเจา้ที6หมอผา่ออกมาไดห้มด และผลปรากฏวา่ดฉัินไมต่อ้งรับคโีมหรอืการฉายแสง 
 
เนื6องจากที6เมอืงควเิบกไมม่กีารตรวจเตา้นมดว้ยเอ็กซเ์รยเ์ป็นประจําสําหรับคนอายเุทา่ดฉัิน 
ถา้หากผลสแกนหัวใจไมแ่สดงวา่มกีอ้นเนืIอ 
ก็คงจะไมม่ใีครรูว้า่ดฉัินมกีอ้นมะเร็งจนกระทั6งกลายเป็นปัญหารา้ยแรงกวา่นีIมาก 
ขอบคณุพระเจา้ที6กอ้นเนืIอนัIนมขีนาดเล็กและตรวจพบไดแ้ตต่น้ 
  
ดว้ยการอธษิฐาน พระเจา้ทรงใหส้นัตสิขุกบัดฉัินตลอดทัIงชว่งเวลานัIน 
และพระองคท์รงใหค้วามเชื6อมั6นวา่ไมว่า่อะไรจะเกดิขึIน พระองคท์รงเป็นผูค้วบคมุอยา่งแทจ้รงิ 
  
“ขอพระเจา้ทรงตอบทา่นในวันยากลําบาก พระนามของพระเจา้แหง่ยาโคบพทัิกษ์รักษาทา่น 
ขอพระองคท์รงใหค้วามชว่ยเหลอืมาจากสถานนมัสการ และใหค้วามสนับสนุนทา่นมาจากเมอืงศโิยน” (สดดุ ี
20:1-2) 
  
ชา่งดเีหลอืเกนิที6ไดเ้ป็นสว่นหนึ6งของครอบครัวที6ยิ6งใหญข่องพระเจา้ 
และรูว้า่เราสามารถพึ6งคําอธษิฐานของคนในครอบครัวนัIนเมื6อเราเผชญิกบัสถานการณ์ตา่งๆ ในชวีติ 
ขอบคณุพระเจา้สําหรับการอศัจรรยข์องดฉัิน 
ดฉัินเชื6อในการอศัจรรย ์และดฉัินรูว้า่พระเจา้ทรงทําการอศัจรรยใ์นชวีติของดฉัิน พระองคท์รงควบคมุทกุสิ6ง 
ดฉัินขอบพระคณุพระองคแ์ละสรรเสรญิพระองคใ์นสิ6งที6พระองคท์รงกระทํา 
  

 

 



  
หมายเหต:ุ แอน จอหน์สนั จบการศกึษาจาก UPBI (ปัจจบุนัคอื Northeast Christian College) ในเมอืงนวิบรันสวกิ 
เป็นลกูของผูร้ับใชแ้ละเกี>ยวขอ้งกบังานประกาศขา่วประเสรฐิในหลายๆ ดา้นตลอดทั ]งชวีติของเธอ เป็นแมข่องลกูสามคนและหลานหกคน 
เธอเป็นสมาชกิของครสิตจักร West Island United Pentecostal Church ใน Pointe Claire เมอืงควเิบก และเป็นสมาชกิของ The King's 
Translators 
  
  

สารจากบรรณาธกิาร 
พระเจา้ทรงทาํการที8ย ิ8งใหญ!่ 

พระเจา้ทรงเปิดประตมูากมาย คณุสามารถอา่นจดหมายขา่วนี?ไดใ้นภาษาอังกฤษ อาหรับ จนี 
เชค/สโลวัก ดัตช ์ฟิจ ิฝรัNงเศส จอรเ์จยี เยอรมัน กรกี ฮังการ ีอติาล ีญีNปุ่ น โปแลนด ์โปรตเุกส สเปน 

สวาฮลิ ีสวเีดน ตากาล็อก ไทย คร ีสงิหล และศรลัีงกา  
โปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหม้นัีกแปลมากขึIนดว้ย 

 
หากตอ้งการรับจดหมายขา่วในภาษาหนึ6งภาษาใดขา้งตน้ โปรดเขยีนอเีมลไปที6  

LadiesPrayerInternational@aol.com  
เรายนิดเีป็นอยา่งยิ6งที6จะเพิ6มชื6อของคณุในรายชื6อผูรั้บจดหมายขา่วของเรา!   

เยี%ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และ “ถกูใจ” เพจของเรา! 

 

 

เชญิผูนํ้าทมีอธษิฐานทกุทา่น เยี>ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถกูใจ” 
เพจของเรา!    Facebook Ladies Prayer International Link 
 

เชญิชวนใหส้มาชกิกลุม่สมคัรรับจดหมายขา่วไดฟ้รทีี>:  http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  
หรอืสง่คําขอไปที>อเีมล  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
รว่มแบง่ปันขอ้มลูนี]กบัครสิตจักร เพื>อนๆ และครอบครัวของคณุ ขอขอบคณุที>รว่มรับใชใ้นการอธษิฐาน 
และชว่ยบอกเลา่เกี>ยวกบัจดหมายขา่วและเพจ Facebook ของเรา! 

 

 

 

  

เราคอืใคร . . . ตั ]งแตปี่ 1999 เป็นตน้มา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปดว้ยสตรจีากทั>วโลก 
ซึ>งพบปะกนัทกุวนัจันทรแ์รกของเดอืนเพื>อรว่มกนัอธษิฐานใหก้บัลกูหลานของตนเอง และเด็กๆ 
ในครสิตจักรและชมุชน 
 
พันธกจิของเรา . . . เรามุง่มั>นที>จะรักษาคนในยคุสมยันี]ใหอ้ยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณและเตบิโตขึ]น 
และใหค้นรุน่กอ่นๆ ไดก้ลบัมาอยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณ 
 
เราตอ้งการ . . . หญงิผูมุ้ง่มั>นที>จะรว่มกนัอธษิฐานทกุๆ วนัจันทรแ์รกของเดอืน เผื>อลกูๆ หลานๆ 
เป็นพเิศษ   
 

  
 
การอธษิฐานมุง่เนน้ที> 3 ประการนี] คอื... 
 

•    ความรอดของลกูๆ หลานๆ (อสิยาห ์49:25, สดดุ ี144:12, อสิยาห ์43:5-6) 
•     เด็กๆ จะมคีวามเชื>อเป็นของตนเองเมื>อถงึอายทุี>เหมาะสม (1ยอหน์ 2:25-28, ยากอบ 1:25) 
•     เด็กๆ จะมสีว่นในการรับใชเ้พื>อการเกบ็เกี>ยวขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (มทัธวิ 9:38) 

 

 

 


