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ขา้พระองคว์างใจในพระองค ์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
โดย อเีฟวตต ์เฟลป์ส 
  

 
ดฉัินไดแ้ตอ่ธษิฐาน “ขา้พระองคว์างใจในพระองค ์ขา้พระองคว์างใจในพระองค ์
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 
ขณะพยายามมองออกไปขา้งนอกหนา้ตา่งหอ้งนอนของดฉัินตอนกลางดกึ 
ดฉัินยนืนิNงดพูวกผูช้ายทีNอยูน่อกประตรัู Qวบา้นสงู 10 ฟตุของบา้นดฉัินทีNล็อกอยู ่
ชว่งไมก่ีNนาทกีอ่นหนา้นัQน ฉันตืNนขึQนเพราะเสยีงปืนทีNดงัจนสัNนเขา้ไปถงึกระดกูของดฉัิน 
ใครสกัคนถกูยงิ อาจจะเป็นโจร ดฉัินอยูเ่พยีงลําพังในบา้นของเรา รปภ. หลับตลอด 
และไมม่มีนุษยค์นไหนจะปกป้องดฉัินได ้ 
  

ดฉัินรบีหยบิโทรศพัท ์สง่ขอ้ความไปหาสามซีึNงอยูใ่นป่าหา่งออกไปสบิสองชัNวโมง ตอนนัQนเป็นเวลาตสีอง 
และเขากําลังนอนอยู ่ดฉัินสง่อกีขอ้ความไปหาลกูชายทีNสหรัฐฯ ในทีNประชมุอนุชนอเมรกิาเหนอื 
ลกูตอบกลับมาวา่อธษิฐานเผืNออยู ่ดฉัินไปทีNหนา้ตา่งอกีครั Qง ยังคงมคีวามสบัสนวุน่วายอยู ่
“ขา้พระองคว์างใจในพระองค ์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 
  
ดฉัินขอสารภาพวา่ การมชีวีติอยูท่ีNไนจเีรยีสอนดฉัินหลายอยา่งมากมาย แตอ่ยา่งหนึNงทีNแน่ๆ คอื 
ดฉัินสามารถไวว้างใจในพระเจา้ได ้พระเจา้ทรงรูจั้กดฉัิน พระองคท์รงรูส้ถานการณ์ของดฉัิน 
พระคมัภรีบ์อกกบัเราวา่ แมเ้มืNอดาวดิอยูใ่นอนัตราย และถกูจับไว ้เขาทลูตอ่พระเจา้วา่ “เมืNอขา้พระองคก์ลัว 
ขา้พระองคว์างใจในพระองค”์ (สดดุ ี56:3) 
  
พระเจา้ทรงใหบ้ทเพลงกบัดฉัิน เนืQอเพลงทอ่นฮกุกลา่ววา่: 
  
พระองคท์รงเป็นพระเจา้แหง่เนนิเขาและหบุเขา 
พระองคท์รงประทับอยูท่ีNทีNขา้พระองคอ์ยู ่
พระองคท์รงประทับอยูเ่มืNอขา้พระองคช์ืNนชมยนิด ี
พระองคท์รงประทับอยูเ่มืNอเงามดืคบืเขา้มา 
พระองคท์รงประทับอยูเ่มืNอขา้พระองคเ์จ็บปวด 
พระองคท์รงประทับและนําความชืNนชมยนิดมีา 

 

 

 



  
ไมสํ่าคญัวา่สิNงทีNคณุกําลังเผชญิจะเป็นอยา่งไร 
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ปรารถนาใหค้ณุไวว้างใจพระองคด์ว้ยสดุใจของคณุ ในทางกลับกนั 
พระองคจ์ะทรงนําคณุเขา้ใกลพ้ระองค ์“พระเจา้ประเสรฐิ ทรงเป็นทีNกําบังเขม้แข็งในวันยากลําบาก 
พระองคท์รงรูจั้กผูท้ีNเขา้มาลีQภัยอยูใ่นพระองค”์ (นาฮมู 1:7) 
คณุอาจอธษิฐานขอใหพ้ระเจา้นําคณุเขา้ใกลก้บัพระองคม์ากขึQน และอาจไมรู่ว้า่จะตอ้งทําอยา่งไรแน่ 
เมืNอคณุขอใหพ้ระเจา้ชว่ยใหค้ณุวางใจในพระองค ์คณุจะเขา้ใกลช้ดิกบัพระองค ์
  
หลายตอ่หลายครัQง เมืNออะไรตอ่อะไรเลวรา้ยไปหมด เรารูส้กึถงึคําอธษิฐานทีNปกคลุมเราอยู ่
คําอธษิฐานทีNนํามาซึNงสนัตสิขุทา่มกลางพาย ุดฉัินและสามเีคยรูส้กึถงึคําอธษิฐานเชน่นีQ และเรารูว้า่ 
พระเจา้ทรงเรยีกสทิธชินของพระองคใ์นสหรัฐฯ หรอืทีNอืNนๆ ในโลกใหอ้ธษิฐานเผืNอพวกเราอยู ่สตรทัี Qงหลาย 
พระเจา้ทรงประทับอยูอ่ยา่งแน่นอน เหมอืนเพลง “พระเจา้ผูเ้ตรยีมหนทาง” บอกวา่ “แมว้า่เรามองไมเ่ห็น 
แตท่รงทําการอยู ่แมว้า่เราไมรู่ส้กึ แตท่รงทํางานอยู ่ไมเ่คยหยดุยั QงทีNจะทําการในเรา 
ไมเ่คยหยดุยั QงทีNจะทํางานในเรา 
 
เราสามารถวางใจในพระองคไ์ด ้
  
ในทกุสถานการณ์ รวมทัQงในเวลากลางคนืทีNมเีสยีงปืนใกลก้บัหนา้ตา่งหอ้งนอนของดฉัิน 
พระเจา้ทรงปกป้องดฉัิน พระองคท์รงประทานสนัตสิขุใหป้กคลมุในหอ้งนัQนอยา่งแทจ้รงิ ดงันัQน 
ดฉัินจะวางใจในพระองค ์ดฉัินจะวางใจ! 
  
  
หมายเหต:ุ อเีฟวตต ์เฟลป์ส และสตฟี ซึNงเป็นสามทีีNแตง่งานกนัมา 33 ปี เป็นมชิชนันารมีาตั Qงแตปี่ 2011 
ปัจจบุนัทั Qงคูเ่ป็นมชิชนันารอียูท่ีNประเทศไนจเีรยี มลีกูชายสดุวเิศษ 3 คน ลกูสะใภค้นสวย 3 คน และหลานชายทีNน่ารัก 2 คน 
  

  

ขา้พระองคไ์วว้างใจพระองค ์
โดย ดารล์า่ เชอรร์ีN 
  

“จงฝึกเด็กในทางทีNเขาควรจะเดนิไป 
และเมืNอเขาเป็นผูใ้หญแ่ลว้เขาจะไมพ่รากจากทางนัQน” (สภุาษิต 22:6) 
  
เมืNอตอนเป็นเด็ก ดฉัินไดย้นิแมพ่ดูขอ้พระคมัภรีนั์บครัQงไมถ่ว้น ในบา้นของเรา 
เราทกุคนจําขอ้พระคมัภรีน์ีQไดข้ึQนใจเพราะไดย้นิหลายครัQงมาก แน่นอนวา่ในเวลานัQน 
ดฉัินไมไ่ดเ้ขา้ใจความสําคญัของขอ้พระคมัภรีน์ีQ 
และเขา้ใจวา่คนเป็นพอ่เป็นแมรู่ส้กึเบาใจแคไ่หนเมืNอระลกึถงึขอ้พระคมัภรีน์ีQ 

ยีNสบิปีผา่นไป ตอนนีQดฉัินเป็นแมท่ีNมลีกูชายตวัเล็ก 2 คน และรูส้กึซาบซึQงในขอ้พระคมัภรีนั์Qน 
  
การเป็นพอ่แมเ่ป็นงานทีNยากทีNสดุในโลกงานหนึNง บอ่ยครัQงในฐานะแม ่เรารูส้กึวา่ตวัเองไมสํ่าคญั 
หรอืสงสยัวา่เราทํา “ถกู” ไหม เมืNอเกดิปัญหาขึQนกบัลกูๆ และเราอธษิฐานตอ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
พระเจา้จะทรงประทานกญุแจสําหรับปัญหานัQนๆ ในวถิทีางทีNออ่นโยนและสมบรูณ์แบบของพระองค ์
อยา่งไรก็ตาม มกีารทดลองเกดิขึQนเมืNอเราอธษิฐานเสร็จ 
และเริNมทําตามหนทางทีNพระเจา้ทรงแสดงใหเ้ราเห็นในการอธษิฐานนัQน 
เกดิอะไรขึQนเมืNอเราไมเ่ห็นการเปลีNยนแปลง หรอืไมม่กีารเปลีNยนแปลงเกดิขึQน 
ในเวลาเชน่นัQนเราตอ้งไวว้างใจพระเจา้ และรูส้ ิNงทีNพระองคต์รัสไวว้า่พระองคจ์ะทรงทํา 
มเีวลาทีNเราตอ้งทําใหเ้นืQอหนังของเรายอมจํานนตอ่พระวญิญาณ และทําสิNงทีNหนังสอืฟีลปิปี 4:6-7 
บอกไวอ้ยา่งไพเราะ 
  

  

 



“อยา่ทกุขร์อ้นในสิNงใดๆ เลย แตจ่งทลูเรืNองความปรารถนาของทา่นทกุอยา่งตอ่พระเจา้ ดว้ยการอธษิฐาน 
การวงิวอน กบัการขอบพระคณุ แลว้สนัตสิขุแหง่พระเจา้ซึNงเกดิความเขา้ใจ 
จะคุม้ครองจติใจและความคดิของทา่นไวใ้นพระเยซคูรสิต”์ 
  
พระเจา้ทรงประทานพระสญัญาใหก้บัพวกเรา และบางครัQงอาจประทานคําพยากรณ์ทีNเกีNยวกบัลกูๆ ของเรา 
แตใ่นฐานะแม ่เราจะตอ้งอธษิฐานเผืNอลกูๆ 
และดําเนนิการทางฝ่ายวญิญาณเพืNอใหพ้ระสญัญาของพระเจา้นัQนสําเร็จในพวกเขา ในเวลาเดยีวกนันัQน 
เราตอ้งไวว้างใจและเชืNอพระวจนะขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ หนังสอื 2ซามเูอล 22:31 กลา่ววา่ “ฝ่ายพระเจา้ 
พระมรรคาของพระองคบ์รสิทุธิlหมดจด พระสญัญาของพระเจา้ พสิจูนแ์ลว้เป็นความจรงิ 
พระองคท์รงเป็นโลข่องบรรดาผูท้ีNลีQภัยอยูใ่นพระองค”์ 
  
เราสามารถไวว้างใจพระเจา้ในเรืNองเกีNยวกบัลกูๆ ของเรา เพราะแทจ้รงิแลว้ 
พระองคท์รงเป็นผูท้ีNสรา้งพวกเขา! 
  
“จงวางใจในพระเจา้ดว้ยสดุใจของเจา้ และอยา่พึNงพาความรอบรูข้องตนเอง 
จงยอมรับรูพ้ระองคใ์นทกุทางของเจา้ และพระเจา้จะทรงกระทําใหว้ถิขีองเจา้ราบรืNน” (สภุาษิต 3:5-6) 
  
  
หมายเหต:ุ ดารล์า่ เชอรร์ีN และโจนาธาน เชอรร์ีN สามขีองเธอ เป็นตวัแทนเดนิทางไปหลายประเทศในตะวนัออกกลาง 
พวกเขามลีกูทีNน่ารักสองคน 
ดารล์า่เป็นผูป้ระสานงานแผนกการอธษิฐานสําหรับตะวนัออกกลางและเป็นผูป้ระสานงานแผนกการอธษิฐานระหวา่งประเทศสําหรับประเ
ทศมสุลมิ นอกจากนีQ เธอยงัเป็นผูร้ับใชท้ีNมใีบอนุญาตสถาปนาขององคก์าร UPCI ดว้ย 
 
  

  

ไวว้างใจเมืJอเหตกุารณย์ุง่เหยงิ 
โดย ซซูีN โทดไวน ์
 

 
ดฉัินกลายมาเป็นแมเ่ลีQยงเดีNยวของลกูสองคนเมืNอเร็วๆ นีQ 
และตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ยากลําบากอยา่งแทจ้รงิ ในเวลาเพยีงสามสปัดาห ์
ดฉัินตอ้งยา้ยออกจากบา้นทีNดฉัินและลกูๆ อาศยัอยู ่ในเวลาสองสปัดาหท์ีNผา่นมา 
ดฉัินพยายามหาบา้นอยา่งเป็นบา้เป็นหลัง 
แตก็่ไมเ่จอบา้นทีNเหมาะหรอืใกลก้บัครสิตจักรของเราเลย 
หลายคนถามวา่ดฉัินจะทําอยา่งไร เลยยิNงทําใหด้ฉัินกงัวลใจมากขึQน 
ดฉัินไมรู่เ้ลยวา่จะทําอยา่งไรด ี
  

หลังจากไปดบูา้นมายีNสบิกวา่หลัง ดฉัินนกึถงึขอ้พระคมัภรีห์นึNง ฟีลปิปี 4:6 “อยา่ทกุขร์อ้นในสิNงใดๆ เลย 
แตจ่งทลูเรืNองความปรารถนาของทา่นทกุอยา่งตอ่พระเจา้ ดว้ยการอธษิฐาน การวงิวอน กบัการขอบพระคณุ” 
  
ดฉัินบอกใหล้กูนัNงลง และเอากระดาษกบัปากกาให ้
บอกใหพ้วกเขาเขยีนทกุอยา่งทีNพวกเขาอยากใหบ้า้นใหมข่องเราม ีแลว้ดฉัินก็ทําเหมอืนกนั 
หลังจากทีNเขยีนรายการจบ เราอธษิฐานและบอกสิNงทีNเราจําเป็น (และแมแ้ตส่ิNงทีNเราตอ้งการ) กบัพระเจา้ 
ดฉัินรูส้กึกงัวลใจเล็กนอ้ยวา่เราจะเจอบา้นทีNใกลเ้คยีงกบัความตอ้งการทีNเราเขยีนออกมาไหม 
แตก็่ไมไ่ดพ้ดูออกมา 
ลกูทั Qงสองคนอยากไดตู้เ้ก็บเสืQอผา้ขนาดใหญท่ีNเดนิเขา้ไปในตูไ้ดแ้ละมหีอ้งนํQาเป็นของตวัเอง 
ดฉัินอยากไดห้อ้งนอนสําหรับแขก หอ้งสําหรับครอบครัว อา่งอาบนํQาแบบมนํีQาพน่ออกมา 

 

 



ตูเ้สืQอผา้แบบทีNเดนิเขา้ไปในตูไ้ด ้หอ้งเก็บอาหาร ชั Qนวางของในครัวแบบดงึออกมาได ้
และเพดานแบบสามเหลีNยมหนา้จัNว รายการนัQนคอ่นขา้งละเอยีด 
  
เย็นวันตอ่มา ลกูๆ และดฉัินมนัีดไปดบูา้นอกีสองสามหลัง เราไปทีNบา้นสองหลังแรก 
และรูส้กึผดิหวังเหมอืนปกต ิแตล่กึๆ แลว้ ดฉัินมคีวามหวังใหมข่ึQนมา 
ดฉัินไวว้างใจวา่พระเจา้จะทรงประทานสิNงทีNดฉัินไมรู่นั้ Qน และทรงประทานใหอ้ยา่งทันเวลา 
  
ในทีNสดุ เราขบัรถไปจอดทีNหนา้บา้นหลังสดุทา้ยในเย็นวันนัQน ดฉัินเห็นดา้นนอกบา้นแลว้ไมช่อบเทา่ไร 
และบอกกบันายหนา้ไปแบบนัQน แตเ่ขารบีบอกกบัดฉัินวา่บา้นหลังนีQใหมเ่อีNยม 
และสรา้งขึQนตามคําสัNงเฉพาะของอกีครอบครัวหนึNง แตเ่พราะครอบครัวนัQนยังขายบา้นหลังทีNอยูปั่จจบัุนไมไ่ด ้
จงึไมส่ามารถซืQอบา้นหลังนีQไดแ้ลว้ นายหนา้บอกใหด้ฉัินเขา้ไปดสูกัหน่อย เมืNอดฉัินเดนิเขา้ประตมูา 
ดฉัินรูส้กึถงึสนัตสิขุ ลกูๆ ก็รูส้กึเชน่กนั บา้นน่ารักมาก เด็กๆ วิNงไปรอบๆ บา้นอยา่งตืNนเตน้ หาหอ้งของตวัเอง 
สิNงแรกๆ ทีNพวกเขาทัQงคูพ่ดูออกมาคอื “แม ่หอ้งมทีกุอยา่งตามรายการของหนูเลย” 
ขณะทีNดฉัินเริNมมองไปรอบๆ ทกุอยา่งในรายการของเรามอียูท่ีNนีNหมด 
นีNเป็นวธิกีารทีNพระเจา้ทรงตอบคําอธษิฐานเมืNอเราไวว้างใจวา่พระองคท์รงจัดเตรยีมให ้
  
ขณะทีNดฉัินเริNมคดิถงึความซืNอสตัยข์องพระองคใ์นสถานการณ์นีQ “เพราะเรารูแ้ผนงานทีNเรามไีวสํ้าหรับเจา้ 
เป็นแผนงานเพืNอสวัสดภิาพ...เพืNอจะใหอ้นาคตและความหวังใจแกเ่จา้” 
หลายเดอืนกอ่นหนา้ทีNดฉัินจะอยูใ่นสถานการณ์ยุง่เหยงินีQ 
พระเจา้ทรงเตรยีมบา้นทีNตรงกบัความจําเป็นของเราแลว้ ดฉัินรูส้กึถอ่มใจทีNพระเจา้ทรงใสใ่จพวกเราเหลอืเกนิ 
  
ชว่งเวลาเปลีNยนผา่นนัQนผา่นพน้ไปอยา่งราบรืNน และภายในเวลาสามสปัดาห ์เราก็ยา้ยเขา้ไปในบา้นหลังนัQน 
พระเจา้ไมเ่พยีงแตส่ตัยซ์ืNอเทา่นัQน แตพ่ระองคท์รงตรงเวลาดว้ย เหตกุารณ์นีQสรา้งความเชืNอในพวกเรา 
ในเวลาทีNมคีวามยุง่เหยงิ พระเจา้ไมไ่ดท้รงทิQงเราไป ดฉัินรูส้กึวา่พระเจา้ทรงอุม้เราไวเ้สยีมากกวา่ 
เหตกุารณ์นีQเป็นเหตกุารณ์สําคญัในชวีติของลกูๆ เมืNอดฉัินมองยอ้นกลับไป 
ก็ระลกึถงึความสตัยซ์ืNอของพระเจา้ พระองคท์รงตรัสความสงบใหเ้กดิขึQนในระหวา่งพายอุยา่งแทจ้รงิ 
 
  
หมายเหต:ุ ซซูีN โทดไวน ์เป็นผูร้ับใชใ้นแผนกดนตรขีองครสิตจักร Portage United Pentecostal Church เมอืงพอรท์เทจ รัฐอนิดแีอนา 
อาศยัอยูใ่นเมอืงเชสเทอรท์นั กบัรคิ ผูเ้ป็นสาม ีและเป็นผูด้แูลหลกัของคณุยา่/ยายอาย ุ97 ปี ซซูีNมลีกูสองคน คอื เดวนิ (เสยีชวีติแลว้) 
และดาเน และเป็นยายของหลานชาย เซน เดวนิ 
  
  

  

สารจากบรรณาธกิาร 
พระเจา้ทรงทาํการทีJย ิJงใหญ!่ 

พระเจา้ทรงเปิดประตมูากมาย คณุสามารถอา่นจดหมายขา่วนีQไดใ้นภาษาอังกฤษ อาหรับ จนี 
เชค/สโลวัก ดัตช ์ฟิจ ิฝรัNงเศส จอรเ์จยี เยอรมัน กรกี ฮังการ ีอติาล ีญีNปุ่ น โปแลนด ์โปรตเุกส 

สเปน สวาฮลิ ีสวเีดน ตากาล็อก ไทย คร ีสงิหล และศรลัีงกา  
โปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหม้นัีกแปลมากขึQนดว้ย 

หากตอ้งการรับจดหมายขา่วในภาษาหนึNงภาษาใดขา้งตน้ โปรดเขยีนอเีมลไปทีN  
LadiesPrayerInternational@aol.com  

เรายนิดเีป็นอยา่งยิNงทีNจะเพิNมชืNอของคณุในรายชืNอผูรั้บจดหมายขา่วของเรา!  
เยีNยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถกูใจ” เพจของเรา!  

 

 

  



 
 
เชญิผูนํ้าทมีอธษิฐานทกุทา่น เยีNยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด 
“ถกูใจ” เพจของเรา!    Facebook Ladies Prayer International Link 
 

เชญิชวนใหส้มาชกิกลุม่สมคัรรับจดหมายขา่วไดฟ้รทีีN:   http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  
หรอืสง่คําขอไปทีNอเีมล: LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
รว่มแบง่ปันขอ้มลูนีQกบัครสิตจักร เพืNอนๆ และครอบครัวของคณุ ขอขอบคณุทีNรว่มรับใชใ้นการอธษิฐาน 
และชว่ยบอกเลา่เกีNยวกบัจดหมายขา่วและเพจ Facebook ของเรา! 

 

 

 

  

เราคอืใคร . . . ตั Qงแตปี่ 1999 เป็นตน้มา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปดว้ยสตรจีากทัNวโลก 
ซึNงพบปะกนัทกุวนัจันทรแ์รกของเดอืนเพืNอรว่มกนัอธษิฐานใหก้บัลกูหลานของตนเอง และเด็กๆ 
ในครสิตจักรและชมุชน 
 
พันธกจิของเรา . . . เรามุง่มัNนทีNจะรักษาคนในยคุสมยันีQใหอ้ยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณและเตบิโตขึQน 
และใหค้นรุน่กอ่นๆ ไดก้ลบัมาอยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณ 
 
เราตอ้งการ . . . หญงิผูมุ้ง่มัNนทีNจะรว่มกนัอธษิฐานทกุๆ วนัจันทรแ์รกของเดอืน เผืNอลกูๆ หลานๆ 
เป็นพเิศษ  
  

การอธษิฐานมุง่เนน้ทีN 3 ประการนีQ คอื... 
 

•    ความรอดของลกูๆ หลานๆ (อสิยาห ์49:25, สดดุ ี144:12, อสิยาห ์43:5-6) 
•     เด็กๆ จะมคีวามเชืNอเป็นของตนเองเมืNอถงึอายทุีNเหมาะสม (1ยอหน์ 2:25-28, ยากอบ 1:25) 
•     เด็กๆ จะมสีว่นในการรับใชเ้พืNอการเกบ็เกีNยวขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (มทัธวิ 9:38) Text Link 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


