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เยีย่มชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถกูใจ” เพจของเรา 
 

ค าอธษิฐานเปลีย่นแปลงจติใจ 
โดย เอมี ่สตู๊ปส ์
 
 

 “ไมว่่าจะตอ้งท ายังไงก็ตาม พระองคเ์จา้ขา้” เป็นค าอธษิฐานทีแ่ม่สามผีูก้ลา้หาญของดฉัิน

อธษิฐานเป็นเวลา 20 ปีตลอดเวลาทีลู่กชายคนโตของเธอเดนิออกไปจากเรอืทีป่ลอดภัย 
เธอไวว้างใจ เธออธษิฐานอยา่งหนัก และตอ่สูอ้ยา่งดเุดอืด ทุกวันนี้ “หนุ่ม” คนนัน้ด ารง

ต าแหน่งหัวหนา้แผนกโรงเรยีนรววีารศกึษา รอ้งเพลงในทมีนมัสการ และอนุญาตใหพ้ระเจา้
ทรงใชเ้ขาเพือ่พระสริขิองพระองค ์ดฉัินเชือ่อยา่งยิง่วา่ความรอดของเขาเกดิขึน้เพราะแม่

ของเขาไวว้างใจพระเจา้ตลอดเสน้ทางทีค่ าอธษิฐาน “ไม่วา่จะตอ้งท ายังไงก็ตาม พระองค์

เจา้ขา้” น าเขา เธออธษิฐานจนเขาไดก้ลับบา้น 
 

ดฉัินมองดแูละเรยีนรู ้และดทีีด่ฉัินท าอยา่งนัน้ ตอนนี้ดฉัินมลีูกสาวทีจ่ าเป็นตอ้งมแีม่ทีไ่วว้างใจพอทีจ่ะอธษิฐาน
วา่ “ไมว่่าจะตอ้งท ายังไงก็ตาม พระองคเ์จา้ขา้” องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานขอ้พระคัมภรีท์ีเ่ป็นสญัญาทีด่ฉัิน

ยดึมั่นเอาไว ้“พระเจา้ตรัสว่า เรือ่งอนาคตของเจา้ยังมหีวัง และลกูหลานของเจา้จะกลับมายังประเทศของเขา

เอง” (เยเรมยี ์31:17) ลูกสาวของดฉัินจะไดก้ลับบา้น ค าอธษิฐานทีม่พีลังและท าใหเ้กดิผลนัน้จะน าเธอกลับมา 

เอเสเคยีล 36:26-27 อยูบ่นโต๊ะทีท่ างาน ขอ้พระคัมภรีนั์น้อยู่ทีน่ั่นเพือ่ทีด่ฉัินจะจ าไดว้่าจะตอ้งอธษิฐานเผือ่

ลกู ๆ ของดฉัินทุกวัน “เราจะใหใ้จใหมแ่กเ่จา้และเราจะบรรจุ จติวญิญาณใหมไ่วใ้นเจา้ เราจะน าใจหนิออกไป
เสยีจากเนื้อของเจา้ และใหใ้จเนื้อแกเ่จา้ และเราจะใสว่ญิญาณของเราภายในเจา้ และกระท าใหเ้จา้ด าเนนิตาม

กฎเกณฑข์องเรา และใหร้ักษากฎหมายของเราและกระท าตาม” 

อธษิฐานเมือ่สถานการณ์มดืมดิ อธษิฐานเมือ่สถานการณ์น่ากลัว อธษิฐานแมด้เูหมอืนว่าจะไรป้ระโยชน ์

อธษิฐานเมือ่ความหวังรบิหรี ่อธษิฐานเมือ่ความหวังเป็นแสงสลัว และอธษิฐานเมือ่ความหวังระเบดิออกเป็น

เปลวไฟแหง่การกลับคนืสภาพเดมิทีร่อ้นแรง คณุแมแ่ท ้ๆ คุณแมท่ีร่ับลกูมาเลีย้ง คณุแมเ่ลีย้ง คณุแม่ฝ่าย

วญิญาณทัง้หลาย ค าอธษิฐานของพวกคณุมพีลัง ค าอธษิฐานของคณุสอ่งสว่างทางกลับบา้น 

 
หมายเหต:ุ เอมี ่สตู๊ปส ์ท างานอยา่งแข็งขันในแผ่นดนิของพระเจา้ นอกจากน้ี ยังเป็นภรรยาของผูร้ับใช ้และเป็นแม ่รวมทัง้เป็นผูอ้ านวยการ
โรงเรยีน Dirigere Christian Academy (ชัน้อนุบาลถงึมัธยม 6) และเป็นเลขาของกลุม่สตร ีMaine District Ladies 

 

 

  

เสน้ทางการอธษิฐาน 

about:blank


โดย ครสิตัล วอลเลซ 
 

 
ดฉัินชอบเดนิทาง! ดฉัินชอบเดนิทางไปพบเพือ่น ๆ และครอบครัว จงึเดนิทางไปยังสถานทีท่ี่

คุน้เคย แตด่ฉัินก็ชอบเดนิทางไปสถานทีใ่หม่ ๆ และเห็นสถานทีใ่หม ่ๆ ประโยชน์อยา่งหนึง่
ของการเป็นมชิชนันารคีอืการไดเ้ดนิทาง ในชว่งสองสามปีทีผ่่านมา เราไดเ้ดนิทางไปยังรัฐ

ทัง้หมด 31 รัฐ กับอกี 2 จังหวัดขณะทีเ่ดนิทางเพือ่ระดมทนุ นอกจากนี้ เรายังมโีอกาส
เดนิทางไปประเทศตา่ง ๆ ในยุโรปอกี 9 ประเทศ 

 

บางครัง้การเดนิทางเป็นการเดนิทางไปกับครอบครัวและเพือ่นฝงู การเดนิทางเหลา่นี้ท าให ้
เกดิความทรงจ าด ีๆ มากมาย อยา่งไรก็ตาม หลายครัง้ การเดนิทางก็เป็นแบบฉายเดีย่ว...เพยีงล าพัง...ตัวคน

เดยีวของดฉัิน การเดนิทางแบบนี้ไมน่่าพงึใจเสมอไป อย่างไรก็ด ีในการเดนิทางทุกครัง้ มสีิง่ด ีๆ ทีเ่กดิขึน้ 
  

หนึง่ในภาพถา่ยทีด่ฉัินชอบจากสมัยเมือ่ยังเป็นเด็กคอืภาพของดฉัินกับพ่อคกุเขา่ลงอธษิฐานขา้ง ๆ โซฟา ดฉัิน

อายุประมาณ 3-4 ขวบในตอนนัน้ รูปภาพนี้ย ้าเตอืนดฉัินเสมอวา่ดเีพยีงใดทีเ่สน้ทางการอธษิฐานของดฉัินเริม่
ตัง้แตต่อนทีด่ฉัินยังอายนุอ้ย 

  
ตลอดชวีติของดฉัิน เสน้ทางการอธษิฐานนี้เป็นขัน้ตอน และเป็นการศกึษา หลายครัง้ เป็นเสน้ทางทีล่ าบาก

เพราะถนนทีไ่มด่ ีเสน้ทางออ้ม การเลีย้วทีผ่ดิ และการหยดุระหวา่งทาง บางครัง้ดเูหมอืนว่าพายจุะท าใหก้าร
เดนิทางล่าชา้ บางครัง้อากาศดมีาก ถนนโลง่ไมต่ดิขัด และเสน้ทางนัน้พาดฉัินไปยังทีส่งูกวา่เดมิ 

 

หลายครัง้ ดฉัินรูส้กึเป็นพระพรทีค่รอบครัวและเพือ่น ๆ ไดเ้ดนิทางไปกับดฉัิน และชว่งเวลาเหลา่นัน้ชา่งมคี่า แต่
มหีลายครัง้ทีส่ถานการณ์ท าใหด้ฉัินตอ้งเดนิทางเพยีงล าพัง เหมอืนเชน่เดยีวกับพระเยซ ู

  
“และเมือ่ใหป้ระชาชนเหลา่นัน้ไปหมดแลว้ พระองคเ์สด็จขึน้ไปบนภเูขาโดยล าพังเพือ่อธษิฐาน เวลาก็ดกึลง 

พระองคย์ังทรงอยูท่ีน่ั่นแต่ผูเ้ดยีว” (มัทธวิ 14:23) 

  
“ครัน้เวลาเชา้มดืพระองคไ์ดท้รงลกุขึน้เสด็จออกไปยังทีเ่ปลีย่ว และทรงอธษิฐานทีน่ั่น” (มาระโก 1:35) 

  
(ดมูาระโก 6:46, ลกูา 6:12, ลูกา 5:16, ลกูา 9:18, มัทธวิ 6:36-39) 

  

บางครัง้เสน้ทางดเูหมอืนยาวนาน โดดเดีย่ว และยากล าบาก แตใ่นการอธษิฐาน ดฉัินไดเ้ดนิทางจากความ
สงสัยไปสูค่วามเชือ่ การต่อสูไ้ปสูช่ัยชนะ ความอ่อนแอไปสูค่วามเขม้แข็ง ความเจ็บป่วยไปสูส่ขุภาพ และความ

กลัวไปสูค่วามมั่นใจ ทัง้หมดนี้เพราะดฉัินมแีมแ่ละพ่อทีไ่มไ่ดเ้พยีงแตพู่ดถงึการอธษิฐาน แต่พวกทา่นอธษิฐาน
ในบา้นของเรา และน าดฉัินใหเ้ริม่ตน้เสน้ทางแหง่การอธษิฐานตัง้แตยั่งอายนุอ้ยมาก 

 
“จงฝึกเด็กในทางทีเ่ขาควรจะเดนิไป และเมือ่เขาเป็นผูใ้หญแ่ลว้เขาจะไมพ่รากจากทางนัน้” (สภุาษิต 22:6)  

 

 
หมายเหต:ุ ครสิตัล วอลเลซ และเควนิ สาม ีเป็นตัวแทนองคก์าร UPCI ในเบลเยีย่ม 

 

 

  

บา้นจากดนิแดนของศตัร ู
โดย แวนดา้ ชาวสิ 

  
ดฉัินยังเก็บส าเนาค าสัง่ของกองทัพใหค้อรต์ [ลกูชายของผูเ้ขยีน] เดนิทางไปอริักอยูใ่น

พระคัมภรีเ์ลม่เกา่ของดฉัิน เมือ่มองดกูระดาษทีม่คีราบน ้าตาแผน่นัน้ ดฉัินระลกึว่า... 

▪ พระเจา้ไม่ทรงตอบ “ใช”่ หรอื “ได”้ เสมอไป 
▪ ดฉัินมปัีญหาในเรือ่งการไวว้างใจ 

 

 



  
ดฉัินมคีวามเชือ่ว่าพระเจา้จะลบค าสัง่เหลา่นัน้ พระองคจ์ะท าใหล้กูชายของดฉัินไดอ้ยูบ่า้น ความเชือ่ของดฉัิน

หมดแคต่รงนัน้ ดฉัินไม่ไดไ้วว้างใจว่าคอรต์จะกลับบา้นมาอย่างปลอดภัยถา้เขาไปสงครามในระหวา่งการบุก
อริัก แตแ่ลว้เขาก็เดนิทางไป 

  

ดฉัินอธษิฐานไมไ่ดเ้ป็นเวลาหลายวัน ดฉัินกลัวและกังวล แต่ขอบอกตรง ๆ เลยวา่ ดฉัินโกรธดว้ย ท าไมจะตอ้ง
คยุกับพระเจา้ตอนนี้ดว้ย เพราะพระองคท์รงละเลยดฉัินชดั ๆ ตลอดเวลาสีเ่ดอืนทีผ่า่นมาในเวลาทีด่ฉัินอธษิฐาน

และอดอาหาร 
  

ทา้ยทีส่ดุ ดฉัินรอ้งไหเ้อาความอดึอัดใจออกมาจนหมด และกลับใจใหมเ่มือ่พระเจา้ทรงส าแดงใหด้ฉัินเห็นวา่
ดฉัินมปัีญหาเรือ่งการไวว้างใจ พระองคท์รงท าใหด้ฉัินมั่นใจวา่พระองคจ์ะทรงน าคอรต์กลับบา้นอยา่งปลอดภัย 

พระองคท์รงมแีผนการและวัตถุประสงคส์ าหรับคอรต์ในเวลาสงครามนี้ 

  
ดฉัินอธษิฐานค าอธษิฐานทีแ่ปลกประหลาดทีส่ดุในปีถัดมา ดฉัินอยากจะแบง่ปันกับคนทีอ่ธษิฐานเผือ่ลูกทีห่ลง

หาย ในความจรงิแลว้ ลูกของคณุก าลังอยูใ่นการสงครามในดนิแดนต่างชาต ิบางทอีาจจะสญูหายในการปฏบัิติ
หนา้ที ่หรอืแมแ้ตเ่ป็นเชลยสงคราม คณุรูส้กึว่าเป็นสถานทีท่ีห่า่งไกลจากพระเจา้ แตม่ทีีแ่บบนัน้จรงิ ๆ ไหม ถา้

หากว่าพระเจา้ทรงอยูทุ่กหนทุกแหง่ในเวลาเดยีวกันแลว้ละ่ก็ คณุจะอยูห่า่งไกลจากพระองคไ์ดอ้ยา่งไรกัน 

  
พระเจา้ทรงท าใหด้ฉัินมั่นใจว่าคอรต์จะกลับบา้นมาอย่างปลอดภัย ดังนัน้การอธษิฐานของดฉัินจงึไมใ่ชค่ า

อธษิฐานเพือ่ความปลอดภัยทางร่างกาย ค าอธษิฐานของดฉัินเพือ่ก าลังใจและสขุภาพจติของเขา ดฉัินจะ
อธษิฐานเผือ่เขาอย่างเต็มทีใ่นเรือ่งนี้ แตก็่ไมเ่ขา้ใจวา่ท าไม ดฉัินดคูวามหมายของค าว่า “ก าลังใจ” ซึง่เขยีนไว ้

วา่ “สภาพทางศลีธรรมหรอืจติใจในดา้นความกลา้หาญ ความมวีนัิย ความพรอ้มทีจ่ะทนกับความยากล าบาก 
ความสามารถในการรักษาความเชือ่ในตัวเองและคนอืน่ ๆ” 

  

ดฉัินจ าไดว้า่มัทธวิ 10:28 เขยีนไวว้่า “อย่ากลัวผูท้ีฆ่่าไดแ้ต่กาย แต่ไมม่อี านาจทีจ่ะฆา่จติวญิญาณ แตจ่งกลัว
พระองคผ์ูท้รงฤทธิ ์ทีจ่ะใหทั้ง้จติวญิญาณทัง้กายพนิาศในนรกได”้ ดฉัินอยากใหล้กูชายกลับบา้นมาอยา่ง 

“ปลอดภัย” ดฉัินไลแ่ละขม่ขูศั่ตรูไมใ่หท้ าลายจติใจของคอรต์ หรอืท าใหเ้ขาสงสัยคา่หรอืคุณคา่ของตัวเขาเอง 
ดฉัินอธษิฐานไล่ความรูส้กึทีโ่ดดเดีย่ว ซมึเศรา้ และเหงา ดฉัินอธษิฐานเพือ่วญิญาณของเขาทีจ่ะไดร้ับการหนุน

ใจ 

  
ขณะทีคุ่ณอธษิฐานเผือ่ลูกทีห่ลงหาย จงอธษิฐานแบบเดยีวกันนี้ ขอใหพ้ระโลหติของพระเยซปูกคลมุความคดิ

จติใจของพวกเขา แมใ้นเรือ่งบุตรทีห่ลงหายในมัทธวิ 18 เมือ่เขารูส้กึตัว เขาก็ระลกึไดว้่าทีบ่า้นของบดิาเขานัน้
เป็นอยา่งไร เขาออกจากบา้นไป ท าใหทุ้กคนผดิหวัง แตท่า้ยสดุแลว้ ก าลังใจของเขาไม่ไดถ้กูท าลายลงไป จง

เปลีย่นค าอธษิฐานของคณุ ลูกของคณุจะกลับบา้นมาจากสงครมโดยทีป่ลอดภัยและอยูส่บายดี 

  
“พระเจา้ตรัสดังนี้ว่า ‘ระงับเสยีงรอ้งไหค้ร ่าครวญไวเ้สยีเถดิ และระงับน ้าตาจากตาของเจา้เสยี เพราะวา่การงาน

ของเจา้จะไดร้ับรางวัลพระเจา้ ตรัสดังนี้แหละ” (เยเรมยี ์31:16) 
  

  
หมายเหต:ุ แวนดา้ ชาวสี และเจฟฟ์ สาม ีเป็นศษิยาภบิาลของครสิตจักร United Pentecostal Church of Spring Lake รัฐนอรท์ แคโรไล
นา ตัง้แต ่ค.ศ. 1981 แวนดา้เป็นประธานสตรขีองภาค และเป็นเจา้ของบรษัิท Picture of Health & Thermography, LLC. 

  

  

จงครอบครองจนพระองคเ์สด็จมา 
โดย เอมี ่สเตเทน 

  



ในโลกปัจจุบันนี้ เราอาจรูส้กึท่วมทน้ไดอ้ยา่งง่ายดายเพราะการจู่โจมของศัตรู จรงิ ๆ น่ันเป็น
สิง่ทีค่าดวา่จะตอ้งเกดิขึน้ ไมว่่าเราจะมองไปทีใ่ด ก็มแีตค่วามเจ็บป่วยและการดิน้รน ผูค้นท่ัว

โลกก าลังประสบกับความซมึเศรา้ การฆา่ตัวตาย และความป่วยทางใจสงูกว่าทีเ่คยเป็นมา 
  

สิง่เหลา่นี้ท าใหห้ญงิครสิเตยีนทีแ่ข็งแกร่งทีส่ดุยกมอืยอมแพไ้ด ้ดฉัินจะยอมรับก็ไดว้า่ 

บางครัง้ดฉัินก็รูส้กึอยากจะยอมแพ ้แตแ่ลว้ก็มาอา่นลูกา 19:12-13 ซ ้าแลว้ซ ้าอกี และ
ตระหนักว่า ดฉัินอาจไมไ่ดเ้ขา้ใจความหมายของขอ้พระคัมภรีนั์น้ทัง้หมด 

  
เมือ่ครอบครัวของเราตอบการทรงเรยีกใหเ้ป็นศษิยาภบิาล ดฉัินคดิไปวา่ดฉัินรูว้่าอะไรจะเกดิขึน้บา้ง แตด่ฉัิน

คน้พบอยา่งรวดเร็ววา่ ไมว่่าดฉัินจะคดิวา่ดฉัินรูอ้ะไรมาบา้งแต่น่ันก็ไมเ่พยีงพอ ชวีติการอธษิฐานของดฉัินไมพ่อ
ส าหรับการต่อสูท้ีเ่ราจะตอ้งตอ่สู ้ความมั่นคงทางอารมณ์ของดฉัินก็ไมพ่อส าหรับการดิน้รนต่อสูท้ีเ่ราตอ้งเผชญิ 

ดฉัินสัน่คลอนเพราะความสงสัยและความกลัว 

  
แตพ่ระเจา้ทรงประทานความเขา้ใจนี้ใหแ้กด่ฉัินในชว่งเวลาทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุ คอื เมือ่ประเทศทีม่อี านาจต่อสูช้นะ

ประเทศทีเ่ป็นศัตรู น่ันเป็นเพยีงจุดเริม่ตน้ของการต่อสูเ้ทา่นัน้ ประเทศทีช่นะจะตอ้งเขา้ไปครอบครองดนิแดน
ของศัตรูจนกระท่ังไดเ้สรภีาพของพลเมอืง การต่อสูจ้ากนัน้ละทิง้สนามสูร้บเพยีงเทา่นัน้เป็นสิง่ทีไ่มเ่พยีงพอ แต่

ในเวลานัน้ดฉัินเป็นแบบนัน้ 

  
ในระหวา่งการตอ่สูน้ี้ ดฉัินไดอ้่านบทเรยีนเกีย่วกับค าอธษิฐานทีม่พีลังท าใหเ้กดิผลของเรยม์อนด ์วูด้เวริด์ 

“ความตัง้ใจทีไ่ม่สัน่คลอนและความพยายามทีไ่มรู่จั้กเหน็ดเหนื่อยเป็นสิง่จ าเป็นตอ่การรักษาไวซ้ึง่สนัตสิขุทีไ่ม่
แน่นอน และปกป้องเสรภีาพทีอ่อ่นหัดจากผูค้นทีช่อบความคดิเผด็จการมากกวา่ประชาธปิไตย และผูท้ีจ่ะไม่

ยอมหยดุพยายามบ่อนท าลายความกา้วหนา้และท าใหเ้กดิการถอยหลัง อาจมกีารประกาศชัยชนะ แต่พลังใน
การครอบครองจะตอ้งท าใหแ้น่ใจวา่ ชัยชนะนัน้ถกูใชอ้ย่างแทจ้รงิ” 

  

พลังในการครอบครองเปลีย่นแปลงลักษณะของประเทศประเทศหนึง่ ไม่วา่ประเทศทีถ่กูครอบครองจะตัง้ใจ
หรอืไมก็่ตาม แตป่ระเทศนัน้จะเริม่รับเอาวัฒนธรรมและนิสยัของประเทศผูค้รอบครองมา 

  
เมือ่พระเจา้ทรงเรยีกคณุ การทรงเรยีกนัน้ไมใ่ชค่วามผดิพลาดหรอืเพราะความละเลย พระองคท์รงเรยีกคณุ 

เพราะทักษะของคณุ บุคลกิลักษณะของคุณ และขอ้ดอ้ยของคณุดว้ย พระองคท์รงเรยีกคณุเพือ่ใหค้รอบครอง

จนกว่าพระองคจ์ะเสด็จกลับมา 
  

ดฉัินไมรู่ว้า่คณุเป็นอย่างไร แต่ความเชือ่ของดฉัินเตบิโตขึน้มาก แมใ้นระหวา่งเวลาทีเ่ลวรา้ยในโลกของเรา 
เพราะทา้ยสดุแลว้ ดฉัินเขา้ใจว่าพระเจา้ของดฉัินทรงฤทธานภาพสงูสดุอยา่งแทจ้รงิ ... และพระองคท์รงอยู่ฝ่าย

ดฉัิน ทรงอยู่ฝ่ายดฉัิน! 

  
บางทเีป็นเวลาทีเ่ราจะหยดุมองวา่ตัวเองถกูศัตรูโจมต ีแลว้เปลีย่นสถานการณ์นัน้เสยี จงตดิอาวธุตัวคณุเอง จง

ใหส้ง่าราศขีองคณุสอ่งสวา่งขณะทีค่ณุเดนิแถวออกมาดว้ยความมั่นใจและรูว้า่องคพ์ระเจา้ ผูท้รงเป็นกษัตรยิ์
ของคณุปกป้องคณุอยู่ 

  
จงครอบครอง ไมใ่ชแ่คท่ าไปแกน ๆ แตจ่งเป็นพลังทีจ่ะเตรยีมพรอ้มภายใตพ้ระหัตถอั์นทรงฤทธิข์องพระเจา้ จง

ครอบครองและเปลีย่นแปลงวัฒนธรรมของคณุดว้ยฤทธิเ์ดชแหง่การอธษิฐานของคณุ และแผ่การเจมิของพระ

วญิญาณบรสิทุธิไ์ปยังทุกทีท่ีคุ่ณไป 
  

  
หมายเหต:ุ เอมี ่สเตเทน สมรสกับเดวดิ สเตเทน เป็นศษิยาภบิาลในเมอืงโกลบ รัฐแอรโิซนา โดยมอีอเบรย ์บตุรสาวเป็นผูช้ว่ย เอมีเ่ป็นอดตี
นักขา่ว ปัจจุบันเป็นเจา้หนา้ทีบ่รหิารกองทนุประจ าเคานตี ้และเป็นเลขานุการของ Arizona Ladies Ministries เอมีช่อบบา้นทีม่คีวามส าคัญ
ทางประวัตศิาสตร ์การตกแตง่ เดนิเลน่ไกล ๆ กับสาม ีและซือ้ของจากรา้นขายของมอืสอง 

 

 

  

สารจากบรรณาธกิาร 

 



พระเจา้ทรงกระท 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  

โปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหม้นีกัแปลมากขึน้ดว้ย 
 
 

หากตอ้งการรับจดหมายขา่วในภาษาหนึง่ภาษาใดขา้งตน้ โปรดเขยีนอเีมลไปที่ 
LadiesPrayerInternational@aol.com  

เรายนิดทีีจ่ะเพิม่คณุลงในรายชือ่ผูร้ับจดหมายขา่วของเรา! 

เยีย่มชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถกูใจ” เพจของเรา 

 

 

  

 

เชญิผูน้ าทมีอธษิฐานทกุทา่น เยีย่มชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถกูใจ” 
เพจของเรา! 
 
เชญิชวนใหส้มาชกิกลุม่สมัครรับจดหมายขา่วไดฟ้รทีี:่ Ladies Prayer International 
  
หรอืสง่ค าขอไปทีอ่เีมล:  LadiesPrayerInternational@aol.com  

 
ร่วมแบง่ปันขอ้มลูนี้กับครสิตจักร เพือ่นๆ และครอบครัวของคณุ ขอขอบคณุทีร่่วมรับใชใ้นการอธษิฐาน และชว่ยบอกเลา่เกีย่วกับ
จดหมายขา่วและเพจ Facebook ของเรา! 

 

 

 

  

ราคอืใคร . . . ตัง้แตปี่ 1999 เป็นตน้มา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปดว้ยสตรจีากทั่วโลก ซึง่พบปะ
กันทกุวันจันทรแ์รกของเดอืนเพือ่ร่วมกนัอธษิฐานใหก้ับลกูหลานของตนเอง และเด็กๆ ในครสิตจักรและ
ชมุชน 
 
พันธกจิของเรา . . . เรามุง่มั่นทีจ่ะรักษาคนในยคุสมัยนีใ้หอ้ยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณและเตบิโตขึน้ และให ้
คนรุ่นกอ่นๆ ไดก้ลับมาอยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณ 
 
เราตอ้งการ . . . หญงิผูมุ้ง่มั่นทีจ่ะร่วมกันอธษิฐานทกุๆ วันจันทรแ์รกของเดอืน เผือ่ลกูๆ หลานๆ เป็น
พเิศษ   
 

  
 
การอธษิฐานมุง่เนน้ที ่3 ประการนี้ คอื... 

•    ความรอดของลกูๆ หลานๆ (อสิยาห ์49:25, สดดุ ี144:12, อสิยาห ์43:5-6) 

•    เด็กๆ จะมคีวามเชือ่เป็นของตนเองเมือ่ถงึอายทุีเ่หมาะสม (1ยอหน์ 2:25-28, ยากอบ 1:25) 

•    เด็กๆ จะมสีว่นในการรบัใชเ้พือ่การเก็บเกีย่วขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (มัทธวิ 9:38)Text Lin 
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