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การอธษิฐานทาํใหแ้ผน่ดนิของพระเจา้ขยายออกไป 
โดย ฮลัเลย่ ์ฮลัสแ์มน 
 
   

“ทา่นทั'งหลาย จงอธษิฐานตามอยา่งนี'วา่ ขา้แตพ่ระบดิาแหง่ขา้พระองคทั์'งหลาย 
ผูท้รงสถติในสวรรค ์ขอใหพ้ระนามของพระองคเ์ป็นทีIเคารพสกัการะ 
ขอใหแ้ผน่ดนิของพระองคม์าตั 'งอยู ่ขอใหเ้ป็นไปตามพระทัยของพระองค”์ (มัทธวิ 6:9-10) 
  
ในแผน่ดนิแหง่ใดแหง่หนึIงตอ้งมกีษัตรยิบ์นบัลลังกเ์พยีงองคเ์ดยีวเทา่นั'น จงึจะเป็นผลด ี
ไมเ่ชน่นั'นแลว้จะมคีวามสบัสนวุน่วาย ดงัทีIเราทราบจากพระคมัภรีแ์ลว้วา่ 
แผน่ดนิทีIแตกแยกไมอ่าจยนืหยัดอยูไ่ด ้
เราตอ้งลดตวัของเราเองเพืIอทีIแผน่ดนิของพระเจา้จะเพิIมพนูขึ'น 

เราตอ้งเป็นประชากรทีIอธษิฐาน 
ฟังเสยีงของพระเจา้เพืIอจะรูว้า่นํ'าพระทัยของพระองคสํ์าหรับครสิตจักรของพระองคค์อือะไร 
ทั 'งในระดบัโลกและระดบัทอ้งถิIน  
  
เราตอ้งไดย้นิเสยีงพระทัยของพระเจา้สําหรับครอบครัวของเราและตวัของเรา ไมใ่ชแ่ตผู่ใ้หญเ่ทา่นั'น 
แตเ่ด็กก็สามารถและพรอ้มทีIจะมสีว่นรว่มในการทําใหแ้ผน่ดนิของพระเจา้กา้วหนา้ไดด้ว้ยการฟังเสยีงของพระอ
งค ์ดว้ยเหตนุี' เมืIอเด็กอธษิฐาน สิIงตา่งๆ จงึเปลีIยนแปลง 
ไมม่ใีครเด็กเกนิกวา่ทีIจะยอมจํานนความตอ้งการของตนเองตอ่นํ'าพระทัยของพระเจา้ 
เพืIอทีIแผน่ดนิของพระองคจ์ะขยายออกไปบนโลกนี' 
  
ทกุๆ วัน คําอธษิฐานของดฉัินคอื “พระเจา้ ขอแผน่ดนิของพระองคข์ยายออกไปบนโลกในวันนี' 
และขอใหก้ารขยายนั'นเกดิขึ'นผา่นทางขา้พระองค”์ ทกุวัน 
เราตอ้งทําหนา้ทีIในการขยายแผน่ดนิของพระเจา้ไปบนโลกนี' 
และสอนสมาชกิทีIอายนุอ้ยทีIสดุในแผน่ดนิของพระองคใ์หม้สีว่นรว่ม 
เราพยายามสอนเด็กรวใีนภมูภิาคของเราใหม้สีว่นรว่มในเรืIองนี'ดว้ย 
  
อ.ี เอ็ม. บาวน ์เขยีนไวใ้นหนังสอืชืIอ “ฤทธิbเดชดว้ยการอธษิฐาน” ของเขาไวว้า่ 
“สิIงทีIครสิตจักรจําเป็นตอ้งมใีนวันนี'ไมใ่ชเ่ครืIองจักรทีIมากกวา่เดมิหรอืดกีวา่เดมิ ไมใ่ชอ่งคก์รใหม ่
หรอืวธิกีารใหม่ๆ  ทีIมากกวา่เดมิ แตต่อ้งมผีูท้ีIพระวญิญาณบรสิทุธิbจะสามารถใชก้ารได ้ผูท้ีIอธษิฐาน 
ผูท้ีIแข็งแกรง่ในการอธษิฐาน พระวญิญาณบรสิทุธิbไมไ่ดไ้หลผา่นทางวธิกีารตา่ง แตผ่า่นทางมนุษย ์
พระองคไ์มไ่ดเ้ทลงมาบนเครืIองจักร แตบ่นมนุษย ์พระองคไ์มไ่ดท้รงเจมิแผนการ แตท่รงเจมิมนุษย ์
ผูอ้ธษิฐาน” 
  

 

 



แผน่ดนิของพระเจา้จะขยายออกไปไดต้ราบเทา่ทีIเรายอมใหแ้ผน่ดนินั'นขยายออกไป 
เมืIอเราอนุญาตใหท้กุคนมสีว่นรว่ม ตั 'งแตเ่ด็กอายนุอ้ยไปจนถงึยา่ยายผูส้งูอาย ุ
แผน่ดนิของพระเจา้จะขยายออกไปในหนทางทีIเราไมอ่าจจะเขา้ใจได ้
เราทกุคนตอ้งพยายามเพืIอวัตถปุระสงคเ์ดยีวกนันี' 
  
เอเฟซสั 6:18 เตอืนเราวา่ เราจะตอ้งอธษิฐานในพระวญิญาณอยูเ่สมอ “จงอธษิฐานวงิวอนทกุอยา่ง 
จงขอโดยพระวญิญาณทกุเวลา ทั 'งนี'จงระวังตวัดว้ยความเพยีรทกุอยา่ง จงอธษิฐานเพืIอธรรมกิชนทกุคน” 
  
ขอใหเ้ราทั'งหลายตืIนตวัและบากบัIนดว้ยการอธษิฐานของเราเพืIอขยายแผน่ดนิของพระเจา้ออกไปบนโลกนี' 
เมืIอเราทกุกลุม่วัยทํางานดว้ยความเป็นนํ'าหนึIงใจเดยีวกนั มุง่มัIนเพืIอขยายแผน่ดนิของพระเจา้ 
เราจะเห็นการเก็บเกีIยวทีIยิIงใหญท่ีIสดุทีIเราจะเคยเห็น 
  
  
หมายเหต:ุ ฮลัเลย่ ์ฮลัสแ์มน และสาม ีนาธาน ฮลัสแ์มน เป็นตวัแทนที;ไดร้ับการแตง่ตั Bงใหป้ระจําอยูท่ี;ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ปัจจบุนั 
ทั Bงคูร่ับใชพ้ระเจา้ในกรงุเบอรล์นิ ประเทศเยอรมน ีฮลัเลย่เ์ป็นบรรณาธกิารของนติยสาร The Voice of the Vision 
ซึ;งเป็นนติยสารในระดบัภมูภิาคของ UPC-GSN นอกจากนีB ยงัมสีว่นในงานรับใชข้องอนุชนประจําภาค และดํารงตําแหน่งเป็น Promotions 
Director ของพันธกจิสตรขีอง UPC-GSN Fellowship  

  

ตื?นตวัอยูเ่สมอ 
โดย เทเร เดล ลา โรซา่ 
  

 
“สาธกุารแดพ่ระเจา้ 

พระศลิาของขา้พเจา้ผูท้รงฝึกมอืของขา้พเจา้ใหทํ้าสงครามและนิ'วมอืของขา้พเจา้ใหทํ้าศกึ” (สดดุ ี144: 1) 
  
ดฉัินทํางานในโรงเรยีนเป็นเวลา 15 ปี 
และหนา้ทีIอยา่งหนึIงของดฉัินคอืการเป็นสมาชกิทมีความปลอดภัยของโรงเรยีน 
 
เนืIองจากจํานวนการยงิกนัในโรงเรยีนเพิIมจํานวนสงูขึ'น ผูอํ้านวยการดา้นการจัดการความเสีIยง 
รวมทั'งสมาชกิทมีความปลอดภัยประจําเขตและเจา้หนา้ทีIตํารวจจงึรว่มกบัเราวางแผนการดําเนนิการในกรณีมผีู ้
บกุรกุตดิอาวธุบกุเขา้มาในโรงเรยีน 
  
อยา่งแรก ในสถานการณ์ตงึเครยีด พวกเขาเอาแผนทีIทางอากาศของโรงเรยีนมาให ้
และขอใหเ้ราเขยีนชืIอของเราบนแผน่กระดาษ จากนั'นนําไปวางไวบ้นสถานทีIทีIเราอยูใ่นเวลา 9 โมงเชา้ 
(เหตกุารณ์นี'คอืการซอ้ม) ตอ่มาเขาบอกวา่ในเวลา 9.05 น. 
สามขีองครคูนหนึIงทีIถกูคําสัIงศาลหา้มเขา้ใกลภ้รรยา บกุเขา้มาในบรเิวณโรงเรยีน 
และเดนิไปทีIหอ้งเรยีนพรอ้มปืนในมอื เขาถามเราวา่ ถา้เราเห็นเหตกุารณ์นี'เป็นคนแรก 
พวกเราแตล่ะคนจะทําอยา่งไร หลังจากทีIตอบคําถามทั'งถกูและผดิกนัไป 
พวกเราก็วางแผนการดําเนนิการทีIเหมาะสม 
  
พวกเขาอธบิายมาตรการทีIเราควรจะใช ้และเราจะตอ้งตืIนตวัเสมอเนืIองจากในเวลาทีIเราไมค่าดคดิทีIสดุ 
ผูบ้กุรกุตดิอาวธุอาจเขา้มาในบรเิวณโรงเรยีนได ้หนึIงในสิIงทีIพวกเขาเนน้คอื เราจะตอ้งพกบัตรประจําตวัของเรา 
บัตรเขา้อาคารแบบอเิล็กทรอนกิส ์กญุแจ และเครืIองรับสง่สญัญาณวทิย ุตดิอยูก่บัตวัเสมอ 
  

 

 



ในระหวา่งการฝึกอบรมทีIเครง่เครยีดนั'น ดฉัินนําทกุอยา่งมาปรับใชก้บัทางฝ่ายวญิญาณ 
เพราะมผีูบ้กุรกุตดิอาวธุทีIตอ้งการจะทําลายลกูหลานของเรา ในฐานะหญงิผูอ้ธษิฐาน เราจะตอ้งตืIนตวัอยูเ่สมอ 
  
ประการแรก เราตอ้งรูว้า่เราเป็นใครในองคพ์ระเยซเูจา้ และพยายามทีIจะเป็นเหมอืนกบัพระองคม์ากยิIงขึ'นเรืIอยๆ 
(บัตรประจําตวั) การอธษิฐานอยูเ่สมอทําใหเ้ราไดเ้ขา้ไปอยูต่อ่หนา้พระพักตรข์องพระองค ์
(บัตรเขา้อาคารแบบอเิล็กทรอนกิส)์ พระองคท์รงประทานกญุแจใหก้บัเราเพืIอเขา้ในแผน่ดนิสวรรค ์
และฤทธิbเดชทีIจะผกูมัดและปลดปลอ่ย (กญุแจ) เราสามารถรอ้งเรยีกหาพระองคใ์นเวลาสิ'นหวังและทกุขใ์จ 
และพระองคจ์ะทรงตอบเราเสมอ เราจงึจําเป็นตอ้งทําทกุสิIงทีIทําไดเ้พืIอทีIจะสืIอสารกบัพระองคอ์ยูเ่สมอ 
(เครืIองรับสง่สญัญาณวทิย)ุ 
  

• “ขโมยนั'นยอ่มมาเพืIอจะลักและฆา่และทําลายเสยี เราไดม้าเพืIอเขาทั'งหลายจะไดช้วีติ 
และจะไดอ้ยา่งครบบรบิรูณ์” (ยอหน์ 10:10) 

  
เราไมอ่าจรูส้กึสบายใจและมัIนใจไดข้ณะทีIศตัรเูขา้ประตมูาในเวลาทีIเราคาดหวังนอ้ยทีIสดุ 
เพืIอทีIจะขโมยและฆา่สิIงทีIเรารักมากทีIสดุ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานแผนการดําเนนิการใหก้บัเรา 
  

• “ทา่นทั'งหลายจงสงบใจ จงระวังระไวใหด้ ีดว้ยวา่ศตัรขูองทา่นคอืมารวนเวยีนอยูร่อบๆ 
ดจุสงิหคํ์ารามเทีIยวไปเสาะหาคนทีIมันจะกดักนิได”้ (1 เปโตร 5:8) 

 

• “เราจะมอบลกูกญุแจแผน่ดนิสวรรคใ์หไ้วแ้กท่า่น ทา่นจะกลา่วหา้มสิIงใดในโลก 
สิIงนั'นก็จะถกูกลา่วหา้มในสวรรค ์เมืIอทา่นจะกลา่วอนุญาตสิIงใดในโลก 
สิIงนั'นจะกลา่วอนุญาตในสวรรคด์ว้ย” (มัทธวิ 16:19) 

  
ในฐานะนักรบอธษิฐาน เราไดรั้บการทรงเรยีกทีIยิIงใหญใ่หอ้ธษิฐานเผืIอทกุนาทใีนชวีติของผูเ้ป็นทีIรักของเรา 
องคพ์ระเยซคูรสิตเจา้ทรงคอยหนุนเราอยู!่ 
  

• “จงอธษิฐานอยา่งสมํIาเสมอ” (1 เธสะโลนกิา 5:17) 

 
หมายเหต:ุ เทเร เดล ลา โรซา่ เป็นผูป้ระสานงานระดบัประเทศของ Ladies Hispanic Evangelism Ministry, SEM United Pentecostal 
Church International, UPCI 
 
  

  

จากรุน่สูรุ่น่ 
โดย เทเรซา่ โบแฮนนอน  
  



 
“เราจะไมซ่อ่นไวจ้ากลกูหลานของเขา แตจ่ะบอกแกช่าตพัินธุท์ีIกําลังเกดิมา 
ถงึพระราชกจิอนัควรสรรเสรญิของพระเจา้ และฤทธานุภาพของพระองค ์
และการอศัจรรยซ์ึIงพระองคไ์ดท้รงกระทํา” (สดดุ ี78:4) 
 
ยาย*ของดฉัิน คณุยาย “เพริล์” แจ๊กสนั เป็นนักรบอธษิฐาน 
ถา้ใครใชเ้วลากบัคณุยายมาก จะไดเ้รยีนรูท้ีIจะอธษิฐานเชน่กนั เมืIอตอนดฉัินเป็นเด็ก 
คณุยายจะอธษิฐานตั 'งแตปี่นขึ'นรถจนกระทัIงถงึโบสถ ์ตลอด 30 นาททัี'งทางนั'น 
คณุยายจะอธษิฐานในเวลาเชา้ตรู ่ถา้ไปคา้งคนืทีIบา้นทา่น 

ก็จะตืIนมาเพราะคําอธษิฐานของทา่น ในชว่งปีหลังๆ มา คณุยายจัดใหม้กีารประชมุอธษิฐานทีIบา้นในชนบท 
ดฉัินไดพ้บคนมากมายทัIวสหรัฐฯ ทีIบอกวา่ 
“ฉันไดเ้รยีนรูท้ีIอธษิฐานเมืIอฉันไปประชมุอธษิฐานทีIบา้นของยายคณุ” 
ดฉัินซาบซึ'งทีIทา่นเป็นตวัอยา่งใหก้บัดฉัินและดฉัินพยายามทีIจะเป็น “ยาย” แบบนั'นสําหรับหลานๆ 
ของดฉัินเอง  
 
“จงฝึกเด็กในทางทีIเขาควรจะเดนิไป และเมืIอเขาเป็นผูใ้หญแ่ลว้ เขาจะไมพ่รากจากทางนั'น” (สภุาษิต 22:6) 
 
วันนี'ขณะทีIเราประสบกบัสถานการณ์โรคโควดิ-19 แบบทีIเราไมเ่คยพบเจอมากอ่น 
ลกูหลานของเราจําเป็นตอ้งรูว้ธิกีารอธษิฐาน ชว่งเวลานี'เป็นเวลาทีIน่ากลัวสําหรับเด็ก จงสอนหนังสอืสดดุ ี56:3 
ใหก้บัพวกเขา “เมืIอขา้พระองคก์ลัว ขา้พระองคว์างใจในพระองค”์ 
จงสง่เสรมิใหพ้วกเขาอา้งถงึขอ้พระคมัภรีน์ี'เมืIอใดก็ตามทีIพวกเขากลัวหรอืไมแ่น่ใจ 
 
ใหเ้ลอืกเวลาอธษิฐานและอธษิฐานในเวลาเดมิทกุวัน 
ตอ่ไปนี'เป็นเครืIองมอืบางสว่นทีIเราใชเ้พืIอสอนลกูหลานของเราในการอธษิฐาน ลองปรับใชก้บัทีIบา้นของคณุ 
ในอนาคตหลายปีหลังจากนี' ขอใหล้กูหลานของเราไดพ้ดูวา่ 
“เราอธษิฐานจนผา่นพน้ชว่งการระบาดใหญข่องโรคโควดิ-19” 

1. อธษิฐานถอ้ยคําแหง่ความรักและขอบพระคณุ ใชป้ระโยคเชน่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงเป็น 
_______ ขา้พระองคข์อบพระคณุสําหรับ _______”  

2. สอนคําอธษิฐานสว่นตา่งๆ คณุจะตอ้งใชก้ระดาษส ีตดัเป็นแผน่ยาว แจกแตล่ะแผน่ใหก้บัเด็กแตล่ะคน 
ผูท้ีIไดก้ระดาษสเีหลอืงเริIมอธษิฐานดว้ยคําสรรเสรญิ จากนั'นนําแผน่กระดาษมาเย็บแม็กตดิกนัเป็นวง 
สดํีาแสดงถงึการกลับใจใหม ่ใหค้นทีIไดก้ระดาษสนีี'อธษิฐานและนํากระดาษมาตอ่กบักระดาษสเีหลอืง 
นํากระดาษแผน่อืIนๆ แตล่ะแผน่มาตอ่ๆ กนัไป สนํี'าเงนิหมายถงึการขอบคณุ 
สแีดงหมายถงึความตอ้งการของผูอ้ืIน สเีขยีวหมายถงึความตอ้งการของตนเอง 
สขีาวหมายถงึการนมัสการ (ทกุคําอธษิฐานควรจบลงดว้ยการนมัสการ) 
คณุอาจเพิIมกระดาษลงไปบนหว่งโซน่ี'ทกุวันในระหวา่งเวลาอธษิฐาน 
หรอืลองเปลีIยนใหส้นุกโดยใชช้อ็กโกแลต M & M ใหแ้ตล่ะสแีทนการอธษิฐานแตล่ะสว่น 
อธษิฐานเสร็จก็นําชอ็กโกแลตนั'นมากนิได ้

3. ทําลกูเตา๋อธษิฐาน ใหใ้ชก้ลอ่ง (กลอ่งกระดาษทชิชก็ูได)้ 
ตดัรปูภาพตอ่ไปนี'จากนติยสารหรอืพมิพเ์อาจากคอมพวิเตอร ์ไดแ้ก ่ภาพครอบครัว พันธกจิรับใช ้
เพืIอน ศษิยาภบิาล ประธานาธบิด ีโรงพยาบาล (หรอืสิIงทีIแสดงถงึความเจ็บป่วย) 
นําภาพมาตดิกบัไวก้ลอ่งแตล่ะดา้น ใหเ้ด็กแตล่ะคนสลับกนัโยนลกูไปบนโตะ๊หรอืพื'น 
ปรากฏวา่ไดภ้าพไหนก็ใหอ้ธษิฐานเกีIยวกบัสิIงนั'น เด็กๆ จะชอบโยนลกูเตา๋หลายครั'ง 

  
หมายเหต:ุ เทเรซา่ โบฮนันอน เป็นชาวเพ็นเทคอสตร์ุน่ที;หก เป็นภรรยาศษิยาภบิาล มลีกูสองคน มหีลานสี; (เกอืบจะหา้) คน 
เป็นอดตีบรรณาธกิารภาคสนามของ WAP เป็นนักเขยีน เจา้ของรา้นเสืBอผา้ นักออกแบบ และเป็นมติร เธอชอบอา่นหนังสอื ออกแบบ 
ตดัเย็บ ใชเ้วลากบัเพื;อนๆ และสรา้งความทรงจํากบัครอบครัว 
 
*หมายเหตผุูแ้ปล: คําวา่ grandmother หรอื grandma อาจหมายถงึ “ยา่” หรอื “ยาย” กไ็ด ้ในที;นีBจะเลอืกใชคํ้าวา่ “ยาย” 

 

 

  



สารจากบรรณาธกิาร 
พระเจา้ทรงทาํการทีPย ิPงใหญ!่ 

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  
โปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหม้นัีกแปลมากขึ'นดว้ย 

 
หากตอ้งการรับจดหมายขา่วในภาษาหนึIงภาษาใดขา้งตน้ โปรดเขยีนอเีมลไปทีI  

LadiesPrayerInternational@aol.com  
เรายนิดเีป็นอยา่งยิIงทีIจะเพิIมชืIอของคณุในรายชืIอผูรั้บจดหมายขา่วของเรา!  

เยี%ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “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  
 
รว่มแบง่ปันขอ้มลูนีBกบัครสิตจักร เพื;อนๆ และครอบครัวของคณุ ขอขอบคณุที;รว่มรับใชใ้นการอธษิฐาน 
และชว่ยบอกเลา่เกี;ยวกบัจดหมายขา่วและเพจ Facebook ของเรา! 

 

 

 

เราคอืใคร . . . ตั Bงแตปี่ 1999 เป็นตน้มา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปดว้ยสตรจีากทั;วโลก 
ซึ;งพบปะกนัทกุวนัจันทรแ์รกของเดอืนเพื;อรว่มกนัอธษิฐานใหก้บัลกูหลานของตนเอง และเด็กๆ 
ในครสิตจักรและชมุชน 
 
พันธกจิของเรา . . . เรามุง่มั;นที;จะรักษาคนในยคุสมยันีBใหอ้ยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณและเตบิโตขึBน 
และใหค้นรุน่กอ่นๆ ไดก้ลบัมาอยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณ 
 
เราตอ้งการ . . . หญงิผูมุ้ง่มั;นที;จะรว่มกนัอธษิฐานทกุๆ วนัจันทรแ์รกของเดอืน เผื;อลกูๆ หลานๆ 
เป็นพเิศษ   
 

  
 
การอธษิฐานมุง่เนน้ที; 3 ประการนีB 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)Text Link 

 

 

 

 

 


