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เยีย
$ มชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถูกใจ” เพจของเรา

ในพระห ัตถ์ของพระเจ้า เราได้ร ับการฟืO นฟู!
ั
โดยจิล แพตเทอร์สน

, วชาญในการฟื5 นฟูชวี ต
พระเจ ้าทรงเชีย
ิ และจิตใจ
พระองค์ทรงเปรมปรีดใิB นการฟื5 นฟูดงั กล่าว
ใน 1ซามูเอล 2

ฮันนาห์อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ ้าหลังจากทีพ
, ระองค์ประทานบุตรทีเ, ธอต ้องการมาเป็ นเวลานานให ้กับเธอ
หลังจากทีซ
, ามูเอล บุตรชายของฮันนาห์ หย่านมแล ้ว ฮันนาห์กพ
็ าเขาไปยังพระวิหารของพระเจ ้าในชิโลห์
ในคําอธิษฐานต่อพระเจ ้า เธอทูลต่อพระเจ ้าว่า
“พระองค์ทรงยกคนยากจนขึน
5 จากผงคลี พระองค์ทรงยกคนขัดสนขึน
5 จากกองขยะ
กระทําให ้เขานั,งร่วมกับเจ ้านาย และได ้ทีน
, ั,งอันมีเกียรติเป็ นมรดก เพราะว่าเสาแห่งพิภพเป็ นของพระเจ ้า
พระองค์ทรงวางพิภพไว ้บนนัน
5 ” (ข ้อ 8)
ฮันนาห์เข ้าใจว่าองค์พระผู ้เป็ นเจ ้าของเธอทรงยกคนยากจนขึน
5 ให ้เป็ นเจ ้านาย และคนขัดสนให ้เป็ นผู ้มีเกียรติ
ช่างเป็ นสิง, ทีแ
, ตกต่างกันเหลือเกิน เป็ นการเลือ
, นตําแหน่งอย่างแท ้จริง
กระบวนการฟื5 นฟูของพระเจ ้าเป็ นกระบวนการทีส
, มบูรณ์ และบ่อยครัง5 เป็ นสิง, ทีเ, กินความคาดหวัง
ทัง5 ยังอาจเกิดขึน
5 อย่างรวดเร็ว เช่นในตัวอย่างของโยเซฟและโมเสส ภายในวันเดียว มีสงิ, ต่างๆ
เกิดขึน
5 และเปลีย
, นแปลงชีวต
ิ ของพวกเขาไปอย่างมาก จากทีโ, ยเซฟเคยถูกกล่าวหาอย่างผิดๆ และถูกคุมขัง
กลับได ้รับการยกย่องให ้มีอํานาจและเป็ นทีพ
, อพระทัยของกษั ตริย ์
ส่วนโมเสสจากทีถ
, ก
ู ซ่อนในตะกร ้าสานกลับได ้รับเลีย
5 งโดยธิดาของฟาโรห์
ตัวของคุณเองก็มต
ี วั อย่างและคําพยานถึงการฟื5 นฟู
พระองค์ทรงยกเราขึน
5 จากโคลนตมและนํ าเราให ้ยืนอยูบ
่ นหิน
“พระองค์ทรงฉุดข ้าพเจ ้าขึน
5 มาจากหลุมอันน่าสลด ออกมาจากเลนตม แล ้ววางเท ้าของข ้าพเจ ้าลงบนศิลา
กระทําให ้ย่างเท ้าของข ้าพเจ ้ามัน
, คง” (สดุด ี 40:2)

, ชมยินดี!
เวลานีเ5 ป็ นเวลาแห่งการฟื5 นฟู เป็ นเวลาแห่งการชืน
ในพระหัตถ์ของพระเจ ้า เราแข็งแกร่ง
ในพระหัตถ์ของพระองค์ เราสามารถ
ในพระหัตถ์ของพระองค์ เราเป็ นประโยชน์
ในพระหัตถ์ของพระองค์ ทุกสิง, เป็ นไปได ้
ในพระหัตถ์ของพระองค์ เราเป็ นยิง, กว่าผู ้ได ้รับชัยชนะ
ในพระหัตถ์ของพระองค์ เรามีอนาคต
ในพระหัตถ์ของพระองค์ เราได ้รับการฟื5 นฟู!
ั อาศัยอยูใ่ นยุโรปตะวันออก ทํางานและรับใช ้ในประเทศโรมาเนีย บัลแกเรีย และฮังการี
หมายเหตุ: จิล แพตเทอร์สน
เธอกับสามีเป็ นมิชชันนารีมาเป็ นเวลา 29 ปี

การฟืO นฟูสงิT ทีแ
T ตกห ัก
โดยแมรีK วิลสัน

ดิฉันเติบโตมาในครอบครัวศิษยาภิบาล ได ้รับการสอนให ้ขอบคุณ
ไว ้วางใจพระเจ ้าสําหรับทุกสิง, และอธิษฐานเกีย
, วกับทุกเรือ
, งอยูเ่ สมอ
ดิฉันมีคําพยานส่วนตัวจะเล่าให ้ฟั ง
เมือ
, ตอนช่วงอายุสามสิบ ดิฉันมีอาการซึมเศร ้าร ้ายแรง
ตอนนัน
5 ดิฉันไม่เข ้าใจว่าดิฉันซึมเศร ้าหรือเข ้าใจว่าอาการนัน
5 เลวร ้ายเพียงใด
ดิฉันไม่อยากจะไปโบสถ์ ไม่ใช่เพราะดิฉันไม่รักพระเจ ้า
แต่เพราะดิฉันเพียงแต่ไม่อยากเจอผู ้คน ดิฉันไม่อยากจะพูดคุยกับใครๆ
ซึง, นั,นเป็ นสิง, ทีแ
, ปลกสําหรับคนทีป
, กติแล ้วชอบผู ้คนและชอบกิจกรรมของโบสถ์
แต่บางอย่างภายในดิฉันไม่ยอมให ้ดิฉันอยูก
่ บ
ั บ ้าน ดิฉันไปประชุมทุกครัง5
ดิฉันนมัสการและร ้องเพลงในทีมนมัสการเกือบทุกเช ้าเวลา 6 โมงเช ้า ดิฉันไปอธิษฐาน
แม ้ว่าหลายครัง5 ดิฉันจะเพียงแค่นอนลงอยูท
่ ธ
ี, รรมาสน์และร ้องไห ้
ช่วงเวลานัน
5 เตรียมตัวดิฉันสําหรับเวลาทีจ
, ะมาถึงหลายปี หลังจากนัน
5
และเตรียมตัวรับกับสิง, ทีด
, ฉ
ิ ั นไม่อาจเผชิญได ้โดยไม่อธิษฐาน
หลายสิง, หลายอย่างถูกเอาไปจากดิฉัน และดิฉันรู ้สึกเหมือนว่าถูกทําโทษ ดิฉันแตกหัก ในปี 2014
ดิฉันสูญเสียพ่อผู ้ลํ5าค่าของดิฉันไป และในเวลาสองสัปดาห์ตอ
่ จากนัน
5
สามีของดิฉันตกงานเพราะมีอาการสมองขาดเลือดชัว, คราวหลายครัง5
เราต ้องย ้ายจากบ ้านไร่ทส
ี, วยงามของเรามาอยูท
่ บ
ี, ้านหลังเล็กมากทีไ, ม่สวยงามเลย ในช่วงเวลาทีย
, ากลําบาก
พระเจ ้าทรงเริม
, ทํางานในใจของดิฉัน เพือ
, ให ้ฟั งพระองค์ พักในพระองค์ อ่านพระวจนะของพระองค์
และอธิษฐานอย่างทีไ, ม่เคยอธิษฐานมาก่อน
“เพราะเราจะเรียกเนือ
5 ขึน
5 มาใหม่ให ้แก่เจ ้า และเราจะรักษาบาดแผลของเจ ้าให ้หาย พระเจ ้าตรัส” (เยเรมรีย ์
30:17)
พระองค์เริม
, ทีจ
, ะฟื5 นฟูกําลังของดิฉันทีเ, สียไปให ้กลับคืนมาอย่างช ้าๆ ภาชนะของดิฉันแตก และดิฉันเฉื,อยชา
ดิฉันแตกหักและเจ็บปวด พระเจ ้าทรงฟื5 นฟูดฉ
ิ ั น พระองค์ทรงเปลีย
, นความเศร ้าโศกเป็ นการเต ้นรํา สดุด ี 121:12 กล่าวว่า “ข ้าพเจ ้าเงยหน ้าดูภเู ขาและความอุปถัมภ์ของพระเจ ้ามาจากไหน
ความอุปถัมภ์ของข ้าพเจ ้ามาจากพระเจ ้า ผู ้ทรงสร ้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก”
, เติมใหม่ สร ้างใหม่ ทําให ้สดชืน
, ให ้ชีวต
คําว่า ฟื5 นฟู มีความหมายคล ้ายคลึงกับคําอีกมากมาย เช่น สดชืน
ิ ใหม่
ทําให ้มีพลังขึน
5 ใหม่ เริม
, ต ้นใหม่ ซ่อมแซม ทําให ้ฟื5 นคืนมา ให ้พลังใหม่ ฟื5 นคืน เมือ
, ดิฉันเริม
, อ่านถ ้อยคําเหล่านี5
ดิฉันใช ้คําเหล่านีก
5 บ
ั สิง, ทีพ
, ระเยซูทําเพือ
, เราเมือ
, เรามีความจําเป็ น
สิง, ทีพ
, ระเยซูทําเพือ
, บุตรีของพระองค์ชา่ งเป็ นสิง, ทีง, ดงามจริงๆ

ดิฉันขอหนุนใจทุกคนในวันนี5 ถ ้าคุณรู ้สึกหมดหวัง จงให ้พระเจ ้าฟื5 นฟูคณ
ุ ขึน
5 ใหม่
จงเรียกตัวคุณให ้กลับมีชวี ต
ิ ขึน
5 ใหม่ จงฟื5 นฟูความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ ้า และจงอธิษฐาน อธิษฐาน
อธิษฐาน จงพูดคุยกับพระเยซูและอนุญาตให ้พระองค์ฟื5นฟูคณ
ุ
ั คืนหนึง,
พระองค์จะทรงให ้ชีวต
ิ ของคุณกลับมาสดใสอีกครัง5 “การร ้องไห ้อาจจะอ ้อยอิง, อยูส
่ ก
, บานจะมาเวลาเช ้า” (สดุด ี 30:5)
แต่ความชืน
่ ภาพเดิม
องค์พระผู ้เป็ นเจ ้าทรงพอพระทัยในการฟื5 นฟูภาชนะทีแ
, ตกหักให ้กลับคืนสูส
หมายเหตุ: แมรีK วิลสัน เป็ นสมาชิกของคริสตจักร River of Life Church เมืองมุนซีK รัฐอินเดียนา เธอมีลก
ู 2 คน และหลาน 3 คน
แมรีเK ป็ นผู ้อํานวยการคณะนักร ้อง/ละคร และเป็ นผู ้รับใช ้ด ้านดนตรีเป็ นเวลา 35 ปี นอกจากนีb
ยังนํ าคณะนักร ้องเยาวชนทีค
K า่ ยอนุชนหลายการประชุม ตอนนีเb กษี ยณอายุแล ้ว และชอบใช ้เวลากับครอบครัว แมรีช
K อบรับใช ้พระเจ ้า

สารจากบรรณาธิการ

พระเจ้าทรงทําการทีย
$ งิ$ ใหญ่!
พระเจ ้าทรงเปิ ดประตูมากมาย คุณสามารถอ่านจดหมายข่าวนีไ
? ด ้ในภาษาอังกฤษ อาหรับ จีน
เชค/สโลวัก ดัตช์ ฟิ จ ิ ฝรัNงเศส จอร์เจีย เยอรมัน กรีก ฮังการี อิตาลี ญีป
N น
ุ่ โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน
สวาฮิลี สวีเดน ตากาล็อก ไทย ครี สิงหล และศรีลงั กา
โปรดช่วยเราอธิษฐานขอให ้มีนักแปลมากขึน
5 ด ้วย

หากต ้องการรับจดหมายข่าวในภาษาหนึง, ภาษาใดข ้างต ้น โปรดเขียนอีเมลไปที,
LadiesPrayerInternational@aol.com
, ของคุณในรายชือ
, ผู ้รับจดหมายข่าวของเรา!
เรายินดีเป็ นอย่างยิง, ทีจ
, ะเพิม
, ชือ
เยีย
% มชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถูกใจ” เพจของเรา!
UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304

