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เยีย่มชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถกูใจ” เพจของเรา 
 

อยา่ยอมแพ ้       
โดย เชอรลิ คราฟต ์
 
  

“พระองคต์รัสค าอุปมาเรือ่งหนึง่ใหเ้ขาฟัง เพือ่สอนวา่คนทัง้หลายควรอธษิฐานอยูเ่สมอไม่อ่อนระอาใจ” (ลกูา 
18:1) 

  
ในลกูา 18:1-8 พระเยซทูรงสอนวา่เราจะอธษิฐานอย่างไรเพือ่ทีจ่ะไดร้ับค าตอบ พระองคท์รงเลา่เรือ่งของผู ้

พพิากษาอธรรมและหญงิมา่ยทีม่าหาผูพ้พิากษาอย่างไม่ลดละเพือ่ขอความยตุธิรรมในการสูค้วาม 

  
เมือ่พระเยซตูรัสอปุมานี้ เป็นเวลาทีส่งัคมดถูกูผูห้ญงิ พวกเธอจะพูดกับผูช้ายไดเ้ฉพาะคนในครอบครัวหรอื

วงศญ์าตใิกลช้ดิเท่านัน้ ผูช้ายเทา่นัน้ทีจ่ะเป็นปากเสยีงใหกั้บผูห้ญงิได ้ผูห้ญงิคนนี้ไมม่ผีูช้ายคนใดจะเป็น
ปากเสยีงใหกั้บเธอ เธอจงึอยูเ่พยีงล าพังและตอ้งต่อสูด้ว้ยตนเอง ผูช้ายทีม่อี านาจอาจไมใ่สใ่จเธอ และในกรณีของผูห้ญงิคนนี้ 

ผูช้ายดแูคลนค ารอ้งของเธอ กระนัน้ก็ไม่อาจหา้มหญงิมา่ยคนนี้ไมใ่หม้าหาผูพ้พิากษาเพือ่สูค้ดขีองเธอได ้เธอยนืกรานรอ้งขอให ้

เขาชว่ยจนกระท่ังเขาหมดความอดทน เขากลา่วกับตนเองว่า “หญงิคนนี้มากวนเราใหล้ าบาก เราจะใหค้วามยตุธิรรมแกน่างเพือ่มิ
ใหน้างมารบกวนบ่อย ๆ ใหเ้ราร าคาญใจ” 

  
จงจ าไวว้า่ พระเยซทูรงสอนสาวกของพระองคเ์รือ่งการอธษิฐานเมือ่พระองคต์รัสกับพวกเขาและกับเราเกีย่วกับอปุมานี้ พระองค์

ทรงแสดงใหเ้ราเห็นจากเรือ่งราวนี้ว่า เราตอ้งไมย่อมแพ ้แตมุ่่งมั่นในการอธษิฐานเพือ่ความจ าเป็นของเรา และเพือ่คนเราเหลา่นัน้

ทีเ่ราอธษิฐานเผือ่เขา 
  

ดฉัินจ าเรือ่งทีเ่วอรเ์บลิ บนี เคยเลา่ไวเ้กีย่วกับแมค่นหนึง่ทีอ่ธษิฐานขอใหลู้กชายไดร้ับความรอด พระเจา้ทรงประทานพระสัญญา
วา่ลูกชายของเธอจะรอด ในระหวา่งนัน้ เขาไปร่วมสงครามโดยทียั่งไมไ่ดเ้ชือ่พระเจา้ และมบัีนทกึว่า เขาสญูหายระหวา่งปฏบัิติ

หนา้ที ่แมย่ังคงอธษิฐานต่อไปโดยไม่ยอมแพ ้เธอบอกวา่ “พระเจา้ทรงประทานพระสัญญาใหฉั้น และฉันจะอธษิฐานจนกว่าพระ
เจา้จะชว่ยลูกชายของฉันใหร้อด” เวลาผ่านไป สงครามสิน้สดุลง แต่ก็ยังไมม่ขีา่วคราวจากลูกชายของเธอ วันหนึง่มเีสยีงเคาะที่

ประต ูเมือ่เธอเปิดประตอูอกไป ลกูชายของเธอก็ยนือยู ่เขาถกูจับเป็นเชลยสงครามและเพิง่จะไดก้ลับบา้น ไมน่านหลังจากนัน้เขา

มอบใจของเขาใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และผูเ้ป็นแมก็่ไดร้ับตามสญัญาจากพระเจา้ เธออธษิฐานเป็นเวลาหลายปี แต่ไมเ่คยละทิง้พระ
สญัญาของพระเจา้ทีว่า่ลกูชายจะไดร้ับความรอด 

 
เราทัง้หลายผูเ้ป็นสตรแีละแม่ทีอ่ธษิฐาน จงอยา่ยอมแพใ้นการอธษิฐานเผือ่ลกู ๆ ของเรา ดังเชน่หญงิมา่ยทีว่งิวอนอยา่งไมล่ดละ

กับผูพ้พิากษาเพือ่เขาจะชว่ยเหลอืเธอ ขอเราทัง้หลายวงิวอนตอ่พระเจา้อย่างไม่ลดละเพือ่ความรอดของลกู ๆ ของเรา ทุกค า

อธษิฐานมคีวามหมาย 

 

หมายเหต:ุ จอรจ์และเชอรลิ คราฟต ์รบัใชพ้ระเจา้ในยโุรปและตะวันออกกลางเป็นเวลา 45 ปี ทัง้คูม่ลีกู 2 คน ไดแ้ก ่ดาน่า และลอร่า จอรจ์และเชอรลิ เกษียณใน
ปี 2017 และปัจจุบันเป็นสว่นหนึง่ของทมีรับใชข้องครสิตจักร Christ Temple เมอืงฟินกิซ ์รัฐแอรโิซนา 
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ชายผา้เป้ือนฝุ่ น 
โดย พาเมลา่ สม็อก 
  

เรือ่งราวเกีย่วกับผูห้ญงิทีเ่ป็น “โรคตกโลหติ” (มาระโก 5:25-34; ลกู 8:43-48) เป็นเรือ่งราวทีม่กีารเทศนา 

สอน และอธบิายค าโตเ้ถยีงกันในดา้นศาสนศาสตร ์ปัญหาคอือะไร พระเยซทูรงรูไ้ดอ้ยา่งไรว่า “ฤทธิซ์า่น
ออกจากพระองคแ์ลว้” ขอ้ความนัน้หมายความวา่อยา่งไร การแตะตอ้งของหญงิคนนี้กับการแตะตอ้งของฝงู

ชนทีก่ าลังเบยีดเสยีดนัน้แตกต่างกันอยา่งไร หญงิคนนี้ไมไ่ดส้ัมผัสกับพระองคเ์ลย เพยีงแต่สัมผัสชาย

ฉลองของพระองคเ์ทา่นัน้ อะไรทีห่ยดุพระเยซ ูทา้ยสดุหลังจากทีโ่ตเ้ถยีงเกีย่วกับค าถามเหลา่นี้แลว้ สิง่ที่
เหลอือยู่คอืหญงิทีส่ ิน้หวัง ทีม่คีวามจ าเป็นอยา่งมาก ยากไร ้และปราศจากความหวัง เธอป่วยเป็นเวลาหลาย

ปี แสวงหาความชว่ยเหลอือยูเ่สมอ และไมม่ทีางอืน่ใดนอกจากพระเยซเูท่านัน้ 
  

เธอไมม่คีวามภมูใิจในตนเองมากนัก เธอไมอ่ยากจะสมัผัสกับแขนเสือ้ของพระองค ์เธอไม่ไดค้าดหวังวา่พระองคจ์ะสวมกอดเธอ 

เธอไมไ่ดม้เีป้าหมายสงูสง่ เธอเพยีงแคต่อ้งการสมัผัสชายฉลองของพระองคเ์ทา่นัน้ ฉลองพระองคท์ีเ่ป้ือนฝุ่ น ขอบสกปรกเพราะ
สมัผัสกับฉลองพระบาทของพระองค ์เธอไม่ไดม้ั่นใจในตัวเองมากนัก เธอไม่ไดพู้ดวา่ “เมือ่” แตบ่อกวา่ “ถา้” เราไดแ้ตะตอ้งแต่

ฉลองพระองค ์เธอไมไ่ดเ้ดนิไปหาพระองคจ์ากดา้นหนา้ แต ่“เดนิปะปนกับประชาชนทีเ่ลยีดเสยีดขา้งหลัง” ผูห้ญงิคนนี้มเีป้าหมาย 
เธอมหีมอรักษาโรคหลายคนเป็นเวลา 12 ปี ฝงูชนระหวา่งเธอและพระเยซเูป็นอกีอุปสรรคหนึง่ เหมอืนเชน่ ชว่งเวลาหลายปีทีเ่ธอ

พยายามทีจ่ะไดร้ับการรักษาใหห้ายแต่ไมห่าย 
  

เมือ่มอืของเธอสมัผัสกับชายฉลองพระองค ์เธอรูส้กึวา่หายโรคในทันท ีเมือ่เห็นวา่พระเยซถูามหาผูท้ีแ่ตะตอ้งพระองค ์เธอลม้ลงที่

พระบาทของพระบาทของพระองคแ์ละสารภาพความจรงิเกีย่วกับการทีเ่ธอไดร้ับการรักษา พระเยซตูรัสวา่เพราะความเชือ่ของเธอ 
เธอจงึหาย ไมม่อีุปสรรคหรอืความขาดแคลนใด ๆ เป็นอปุสรรคทีจ่ะท าใหเ้ธอไมใ่ชค้วามเชือ่ของเธอ เพยีงแตม่คีวามเชือ่ในพระ

เจา้ผูท้รงสวมฉลองพระบาทและเดนิไปบนทางเป้ือนฝุ่ น ความเชือ่ในพระเจา้ผูท้รงรักษาและท าการอัศจรรยก์ระตุน้ใหเ้ธอยืน่มอื
ออกไปสมัผัสกับชายฉลองพระองคท์ีเ่กา่และเป้ือนฝุ่ น และไดร้ับการอัศจรรย ์

  

ความไมภ่มูใิจในตัวเอง การขาดความมั่นใจ และอุปสรรคทีท่่วมทน้ท าใหเ้ราไมอ่ธษิฐานเพือ่การอัศจรรยข์องเรา ความรอดของเรา 
หรอืการชว่ยกูข้องเราหรอืไม ่ขณะทีเ่ราคุกเขา่ลงวงิวอน เรากลา่วค าอธษิฐานสงูสง่เพือ่พูดคุยกับพระเจา้ในเวลาทีพ่ระวญิญาณ

ของพระเยซคูรสิตนั์น้อยูใ่กลกั้บเราในชวีติทีต่ ่าตอ้ยและเป้ือนฝุ่ นหรอืไม ่ความเชือ่ของเราสามารถท าลายอปุสรรคตา่ง ๆ ได ้ความ
เชือ่ของเราสามารถเอาชนะสิง่ทีเ่ราขาดไดเ้พราะในพระองคไ์มม่สี ิง่ใดขาดไปเลย 

  
ลกูา 6:19 กล่าววา่ “ประชาชนตา่งก็พยายามทีจ่ะถกูตอ้งพระองค ์เพราะวา่มฤีทธิซ์า่นออกจากพระองค ์รักษาเขาใหห้ายทุกคน” 

การสมัผัส ฤทธิ ์และการรักษาใหห้ายเป็นของเราทกุคน จงเอือ้มไปหาพระองคใ์นความขาดแคลนของเรา ความเชือ่ของเราจะ

สมัผัสกับ “ชายผา้เป้ือนฝุ่ น” ของพระองค ์
  

  
หมายเหต:ุ พาเมลา่ สม็อก และรชิารด์ สามขีองเธอ เป็นมชิชนันารปีระจ าประเทศแทนซาเนียและบรุนุดใีนแอฟรกิาตะวันออกเป็นเวลา 33 ปี พาเมลา่รับใชโ้ดย
สอนในโรงเรยีนพระคัมภรีแ์ละแปลหนังสอืเป็นภาษาสวาฮลิ ี

 

 

  

เสน้ทางการรบัใชค้อือะไร 
โดย เจโรลนิ เคลลยี ์
 
 

ขณะเขา้ร่วมการอธษิฐานทางออนไลน ์ดฉัินแปลกใจกับตัวอักษรทีม่กีารพมิพผ์ดิบนหนา้จอส าหรับการเฝ้าเดีย่ว 

เป็นเรือ่งราวความยากล าบากอยา่งไม่จบสิน้ของโยบ ประโยคทีป่รากฏบนหนา้จอ คอื 

  
"คณุสมบัตทิีด่เีลศิของโยบคอืความอดทนของเขาขณะทีเ่ขาเผชญิกับเสน้ทางการรบัใช”้ (ตัวหนาไมไ่ดอ้ยูใ่น
ตน้ฉบับ) 
  

แน่นอนว่า จรงิ ๆ แลว้ขอ้ความนี้คอื การทดลองยากล าบาก อยา่งไรก็ตาม ดฉัินเริม่คดิถงึแม ่ๆ ทัง้หลาย

ในทันท ีทัง้แม่ทางฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายวญิญาณ 
  

มคี ากลา่วไวอ้ย่างเหมาะสมวา่ การเป็นแม่คอืการเสยีสละทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในโลก ในขณะทีเ่ราเดนิไปบนเสน้ทางการรบัใชจ้ะตอ้ง
ใชค้วามอดทนอย่างมาก เราตอ้งพรอ้มตลอดเวลา ไมว่่าลูกของเราจะมอีายเุทา่ใด หนา้ทีข่องเราหลอ่หลอมทุกสิง่เขา้ไวอ้ย่าง

แทจ้รงิ ตลอด 365 วัน เราไม่ไดร้ับคา่จา้งเป็นเงนิใด ๆ เลย ในความเป็นแมนั่น้ เราจะตอ้งรับใชอ้ยา่งแทจ้รงิ และมขีอ้เรยีกรอ้งที่
เป็นความยากล าบากหลายอย่าง 

  

 

 



นอกเหนือไปจากขอ้เรยีกรอ้งฝ่ายเนื้อหนังในความเป็นแมแ่ลว้ ขอ้เรยีกรอ้งทางฝ่ายวญิญาณมคีวามส าคัญมากยิง่กวา่ ถา้เราละเลย
ความตอ้งการทางฝ่ายวญิญาณหรอืไมเ่ห็นความส าคัญของความตอ้งการทางฝ่ายวญิญาณ เราก็ละเลยหนา้ทีท่ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุอยา่ง

หนึง่ของเรา นี่เป็นความจรงิแมกั้บผูท้ีไ่ม่ไดม้ลีูกฝ่ายเนื้อหนัง แตม่ลีกูทางฝ่ายวญิญาณ 
  

มคี ากลา่ววา่ ไมม่ใีครอธษิฐานเผือ่ลกูไดเ้หมอืนกับพ่อแมข่องลกูคนนัน้ เพราะไมม่ใีครรักเขาเทา่พ่อแม ่นี่เป็นความจรงิแมว้่าจะเป็น

พ่อ/แมเ่ลีย้งเดีย่ว หรอืครอบครัวทีม่ลีูกตดิ ไมว่่าลูกหรอืหลานของดฉัินจะมอีายเุทา่ใดก็ตาม ความรับผดิชอบทางฝ่ายวญิญาณที่
ดฉัินมตี่อพวกเขาเป็นสิง่ทีม่อียู่ตลอดและไมเ่คยหายไปใน ดฉัินปรารถนาทีจ่ะเป็นผูห้นุนใจฝ่ายวญิญาณใหกั้บลูก ๆ ทีโ่ตเป็น

ผูใ้หญแ่ลว้ในเวลาทีพ่วกเขาตอ้งการ ดฉัินอยากจจะเป็น “ศลิา” ทีพ่วกเขาพพงิไดต้ลอดเวลาทัง้สขุและทกุข ์หรอืมคีวามทา้ทาย
ในชวีติ ดฉัินไม่สามารถควบคมุการกระท าของลกูทีโ่ตเป็นผูใ้หญแ่ลว้ได ้แตด่ฉัินสามารถอธษิฐานได ้ดฉัินไดเ้รยีนรูว้่าสิง่ทีด่ทีีส่ดุ

ทีด่ฉัินจะท าใหกั้บพวกเขาไดค้อืการอธษิฐาน 
  

ถา้คณุมลีกูทีห่ันหลังใหกั้บพระเจา้หรอืไม่ไดเ้ชือ่พระเจา้แบบอัครสาวก ดฉัินขอแนะน าใหค้ณุมคีวามมั่นคงในการเดนิไปกับพระเจา้ 

มคีวามรักทีไ่มม่เีงือ่นไข และอธษิฐานเผือ่พวกเขา เพือ่คุณจะสามารถรบัใชพ้วกเขาได ้จงไวว้างใจและเชือ่มั่นในองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ในการท างานทีพ่ระองคเ์ริม่ตน้นัน้ใหส้ าเร็จ (ฟีลปิปี 1:6) ไมว่า่จะใชเ้วลานานเทา่ใดก็ตาม เครือ่งมอืของศัตรูคอืการท าใหเ้รา

หยอ่นยานในการอธษิฐานของเราในระหวา่งการทดลองทีย่ากล าบาก เราตอ้งไมอ่่อนลา้ในการท าด ี(กาลาเทยี 6:9) 
  

ดฉัินยังอยากจะขอหนุนใจหากวา่คณุมลีูกเล็กหรอืลูกทียั่งไมเ่กดิ ขอใหค้ณุเริม่อธษิฐานแตเ่นิน่ ๆ ส าหรับคูค่รองในอนาคตของลูก 

ดฉัินเริม่อธษิฐานเชน่นี้กอ่นลูกจะเกดิ และดฉัินขอบคณุพระเจา้ทีพ่ระองคท์รงประทานคู่ชวีติทีเ่หมาะสมใหกั้บพวกเขา ตอนนี้ดฉัิน
อธษิฐานแบบนี้เผือ่หลาน ๆ ของดฉัิน หลังจากทีพ่วกเขาไดร้ับความรอดแลว้ นี่เป็นการเลอืกทีส่ าคัญทีส่ดุในชวีติของพวกเขา 

  
ดฉัินปรารถนาทีจ่ะรับใชล้กู ๆ หลาน ๆ ในทกุเสน้ทางทีพ่วกเขาเดนิไป ดฉัินรูว้า่พวกเขาจะเผชญิกับการทดลองทีย่ากล าบาก 

ดฉัินหวังวา่ค าอธษิฐานของดฉัินและสามจีะปกป้องและชีน้ าพวกเขา 
  

เมือ่เกดิอันตราย สตัวม์ากมายจะวิง่และหาทีพ่ักพงิ อยา่งไรก็ตาม นกอนิทรจีะกางปีกและบนิขึน้สงูเหนืออันตรายหรอืพายุทีใ่กล ้

เขา้มา ดฉัินอธษิฐานว่า ขณะทีด่ฉัินขอคอยพระเจา้และรบัใชล้กู ๆ ดว้ยความอดทน ดฉัินจะบนิขึน้เหมอืนนกอนิทร ีและค า
อธษิฐานของดฉัินจะน าสนัตสิขุมายังชวีติของพวกเขาเพือ่บรรเทาความตืน่ตกใจใด ๆ ทีเ่กดิขึน้เมือ่พวกเขาเดนิทางผา่นการ

ทดลองในชวีติ 
  

ดฉัินดใีจทีไ่ดอ้ยูบ่นเสน้ทางการรบัใชข้องคนเป็นแม ่เพราะไมใ่ชก่ารทดลองทีย่ากล าบากส าหรับดฉัิน และดฉัินหวังวา่คุณจะ

เห็นเชน่นัน้เหมอืนกัน ถา้ความเป็นแมใ่นตอนนี้ท าใหค้ณุตอ้งเผชญิกับการทดลองทีย่ากล าบาก ขอใหค้ณุไดร้ับการปลอบโยนใน
พระวจนะของพระเจา้ และความเขม้แข็งทีค่ณุตอ้งการทุก ๆ วัน ขณะทีคุ่ณแสวงหาพระพักตรข์องพระองคใ์นการอธษิฐานวงิวอน

ตอ่พระเจา้ 
    
 
หมายเหต:ุ เจโรลนิ เคลลยี ์ชอบท างานมชิชนัในยโุรปเหนือ เธออาศัยอยูท่ีเ่มอืงกลาสโกวในสก็อตแลนด ์และขอบคณุพระเจา้ส าหรับสาม ีลกู ๆ และหลาน ๆ ที่
แสนวเิศษ  

  

สารจากบรรณาธกิาร 
พระเจา้ทรงท าการทีย่ ิง่ใหญ!่ 

พระเจา้ทรงเปิดประตมูากมาย คณุสามารถอา่นจดหมายขา่วนี้ไดใ้นภาษาอังกฤษ อาหรับ จนี เชค/สโลวัก ดัตช ์ฝร่ังเศส 
จอรเ์จยี เยอรมัน กรกี ฮังการ ีอติาล ีญีปุ่่ น เกาหล ีโปแลนด ์โปรตเุกส โรมาเนีย รัสเซยี สเปน สวาฮลิ ีสวเีดน ตากาล็อก

สงิหล ศรลัีงกา คร ีและไทย 
โปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหม้นัีกแปลมากขึน้ดว้ย 

 
หากตอ้งการรับจดหมายข่าวในภาษาหนึง่ภาษาใดขา้งตน้ โปรดเขยีนอเีมลไปที ่

LadiesPrayerInternational@aol.com 
เรายนิดทีีจ่ะเพิม่คณุลงในรายชือ่ผูรั้บจดหมายข่าวของเรา! 

 
เยีย่มชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถกูใจ” เพจของเรา!  

 

 

 

about:blank

