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พระเจา้แหง่การอศัจรรย ์
โดย เคยีรส์ตัน พอล 

  

บรรดาแม ่ๆ มหีนา้ทีส่อนลูกของตนเอง แตถ่งึอยา่งนัน้ บทเรยีนทีส่ าคัญบางอย่างก็สอนไดด้ี
ทีส่ดุโดยลกู ๆ ของเรา บทเรยีนเกีย่วกับความเชือ่เหมอืนเด็กคอืหนึง่ในบทเรยีนเหลา่นัน้ 

  

“เรากล่าวความจรงิแกท่า่นทัง้หลายว่า ถา้พวกทา่นไมก่ลับใจเป็นเหมอืนเด็กเล็กๆ ทา่นจะ
เขา้ในแผน่ดนิสวรรคไ์มไ่ดเ้ลย เหตฉุะนัน้ถา้ผูใ้ดถอ่มจติใจลง เหมอืนเด็กเล็กคนนี้ ผูนั้น้จะ

เป็นใหญใ่นแผน่ดนิสวรรค”์ (มัทธวิ 18:3-4) 
  

ความเชือ่ของเด็กปราศจากความสงสยั ขอ้ถากถาง หรอืความกลัว ความเชือ่ของเด็กไรเ้ดยีงสาและมคีวามเชือ่

วางใจในพระเจา้และพระวจนะของพระองค ์ความเชือ่ของเด็กสะอาดและจรงิใจ เด็กไม่ตัง้เหตผุลวา่ท าไมพระ
เจา้จงึไม่ทรงกระท าบางสิง่ แต่มคีวามไวว้างใจในความสามารถของพระเจา้ในการกระท าสิง่ทีพ่ระวจนะของ

พระองคต์รัสไว ้
  

เด็กไมลั่งเลทีจ่ะเชือ่เรือ่งการอัศจรรยแ์ละการรักษา ตอนทีแ่คโรลนี ลกูสาวอายไุด ้4 ขวบ เธออธษิฐานเผือ่เทา้
ของแมด่ฉัินทีบ่าดเจ็บอยู ่เธอน่ังลงบนพืน้ วางมอืนอ้ย ๆ ของเธอบนเทา้ทีเ่จ็บปวดของแมด่ฉัิน และอธษิฐาน

ดว้ยความเชือ่อย่างง่าย ๆ ไมน่่าแปลกใจเลยทีเ่ทา้ของแมด่ฉัินไดร้ับการรักษาใหห้าย 

  
เมือ่เราเป็นผูใ้หญแ่ละด าเนนิไปกับพระเจา้ เราอาจรูส้กึเมนิเฉยเพราะค าอธษิฐานขอการรักษาทีไ่มไ่ดร้ับค าตอบ 

และมคีวามไมเ่ชือ่เพือ่ทีจ่ะปกป้องตนเองจากความผดิหวัง เชน่ “น่ันไมใ่ชน่ ้าพระทัยของพระเจา้” หรอื “พระเจา้
ทรงมแีผนการส าหรับการเจ็บป่วยครัง้นี้” 

 

เมือ่เราอา่นพระคัมภรี ์เราเกดิความเชือ่ทีท่ าใหเ้ชือ่ในสิง่ทีเ่ราไดอ้่าน “ฉะนัน้ความเชือ่เกดิขึน้ไดก็้เพราะการได ้
ยนิ และการไดย้นิเกดิขึน้ไดก็้เพราะการประกาศพระครสิต”์ (โรม 10:17) เราสามารถเชือ่ไดว้่าพระองคไ์ดท้รง

จ่ายค่าส าหรับการรักษานัน้แลว้ และเป็นน ้าพระทัยทีพ่ระองคจ์ะทรงรักษาใหห้าย อสิยาห ์53:5 กล่าววา่ “แต่
ทา่นถกูบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทัง้หลาย ท่านฟกช ้าเพราะความบาปผดิของเรา การตสีอนอันท าใหเ้รา

ทัง้หลายสมบรูณ์นัน้ ตกแกท่า่น ทีท่่านตอ้งฟกช ้านัน้ก็ใหเ้ราหายด”ี  
  

เมือ่เร็ว ๆ นี้ ดฉัินไดร้ับการรักษาใหห้ายจากปัญหาทีไ่หล่ซึง่เป็นมา 18 ปี และไดร้ับการอธษิฐานเผือ่มาหลาย

ครัง้แลว้แตไ่ม่ไดร้ับการรักษา ในระหวา่งทีพ่ระเจา้ทรงกระท าการอัศจรรยม์ากมายขณะทีม่กีารอธษิฐานกันที่
ดา้นหนา้ครสิตจักร ดฉัินตระหนักวา่จะตอ้งเชือ่เทา่นัน้และยอมรับพระองคใ์นสิง่ทีพ่ระวจนะของพระองคบ์อกไว ้

พระเยซทูรงฟกช ้าเพือ่ใหด้ฉัินหายด ีและการรักษานัน้เป็นของดฉัิน ดฉัินจะตอ้งเชือ่และรับการรักษานัน้ ในวัน
นัน้ดฉัินไดร้ับการรักษาใหห้าย ไมใ่ชเ่พยีงไหลเ่ทา่นัน้ทีห่าย แตโ่รคตาของดฉัินก็หายดว้ย พระเจา้ทรงประสงค์

ทีจ่ะท าเชน่นัน้ แตด่ฉัินขาดความเชือ่เหมอืนเด็ก  

  

 

 

 



ขอใหเ้ราทัง้หลายไดก้ลา่วเหมอืนเชน่ในลกูา 1:38 “ขอใหเ้กดิขึน้แกข่า้พเจา้ตามทีท่่านกล่าวเถดิ” (ฉบับอมต
ธรรมร่วมสมัย) เหมอืนกับลกูสาวของดฉัินทีรู่ว้่าพระเยซจูะทรงรักษาแมข่องดฉัิน 

  
  
หมายเหต:ุ เคยีรส์ตัน พอล เป็นแมท่ีร่กัพระเยซ ูยิม้แยม้ และมใีจขอบคณุ อกีทัง้ยังอทุศิตนเพือ่การประกาศพระกติตคิณุ ปัจจุบันเธอท างาน
พระเจา้ในเมอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน กับไรอนั สามสีดุหลอ่ของเธอ และลกู ๆ ทีน่่ารัก ไดแ้ก ่แคโรลนีและมอนเต ้เธอเป็นลกูสาวของ
มชิชนันาร ีมอนเตแ้ละไดแอน โชวอลเทอร ์และโตทีอ่เมรกิากลาง 

  

พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูท้รงท าการอศัจรรย ์
โดย ฟราซสิกา้ เคยีร ์
 
 

ในชว่งทีต่อ้งเผชญิกับความเจ็บปวดอยา่งลน้เหลอื ดฉัินเริม่แสวงหาพระพักตรข์องพระเจา้

อยา่งกระตอืรอืรน้ ดฉัินพบวา่ตัวเองอยูเ่พยีงล าพัง และพูดภาษาของประเทศทีอ่าศัยอยู่

ไมไ่ด ้ดฉัินรอ้งขอการอัศจรรยจ์ากพระเจา้ พระองคท์รงตอบดฉัินในลักษณะทีด่ฉัินรูส้กึว่ามี
บางสิง่เปลีย่นไป ดฉัินไมรู่ว้่าพระเจา้ก าลังสรา้งดฉัินขึน้ ใหด้ฉัินสมบรูณ์จากภายในสู่

ภายนอก “พระองคค์อืพระเจา้ผูท้รงกระท าการอัศจรรย ์ผูท้รงส าแดงฤทธานุภาพของ
พระองคท์า่มกลาง ชนชาตทัิง้หลาย” (สดดุ ี77:14) 

 

“เมือ่พระวญิญาณแหง่ความจรงิจะเสด็จมาแลว้ พระองคจ์ะน าทา่นทัง้หลายไปสูค่วามจรงิทัง้มวล เพราะพระองค์
จะไม่ตรัสโดยพลการ แตพ่ระองคจ์ะตรัสสิง่ทีพ่ระองคท์รงไดย้นิ และพระองคจ์ะทรงแจง้ใหท้่านทัง้หลายรูถ้งึสิง่

เหลา่นัน้ทีจ่ะเกดิขึน้” (ยอหน์ 16:13)  
 

ขณะทีด่ฉัินรอ้งเรยีกหาพระองค ์พระองคท์รงปลดปลอ่ยดฉัินใหเ้ป็นอสิระจากความเจ็บปวดและความซมึเศรา้ 
แตด่ฉัินตอ้งการบางอยา่งมากกวา่นัน้ หลายครัง้ ดฉัินรูส้กึวา่งเปลา่และหมดหวัง จนกระท่ังวันหนึง่ ดฉัินเชือ่ฟัง

พระสรุเสยีงของพระเจา้ ในเวลาทีม่ดืมดิของชวีติดฉัิน พระองคท์รงท าการอัศจรรย ์พระองคท์รงน าดฉัินกลับมา 

และดฉัินบอกวา่ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขอใหเ้ป็นไปตามพระทัยของพระองค ์ 
  

ดฉัินเป็นลูกคนโตในบรรดา 12 คน ดฉัินเรยีนรูท้ีจ่ะไวว้างใจพระองคผ์ูท้รงท าการอัศจรรยจ์ากแมข่องดฉัิน เรา
อธษิฐานกันพรอ้มหนา้ครอบครัว และแมจ่ะบอกกับเราเสมอใหเ้ชือ่ฟังและท าตามน ้าพระทัยของพระเจา้ เมือ่เป็น

เด็ก ดฉัินเห็นความเชือ่ของแม่ท าใหเ้รามอีาหารกนิ หลายครัง้ เราไมม่อีาหาร และไม่สามารถซือ้ไดเ้ลย แมข่อง

ดฉัินจะอธษิฐานต่อพระองคผ์ูท้รงท าการอัศจรรยใ์นเวลากลางคนื และวันรุ่นขึน้ จะมอีาหารอยูท่ีห่นา้ประตูบา้น
ของเรา ดฉัินเรยีนรูท้ีจ่ะไวว้างใจพระองคใ์นสิง่เล็ก ๆ นอ้ย ๆ และถวายเกยีรตแิดพ่ระองค ์พระองคท์รงเป็นพระ

เจา้ผูท้รงท าการอัศจรรยแ์ละทรงทันเวลาเสมอ 
 

พระเจา้ทรงส าแดงอ านาจเหนือธรรมชาตขิองพระองคใ์นหลายวถิทีางในชว่งชวีติของดฉัิน พระองคท์รงท างาน

เหนือความเขา้ใจของมนุษย ์เรารับใชพ้ระเจา้ผูท้รงสตัยซ์ือ่ ผูท้รงประสงคค์วามสตัยซ์ือ่ของเรา พระองคท์รง
เป็นผูร้ักษาโรคทัง้ปวง พระองคท์รงเป็นผูจั้ดเตรยีมของเรา ผูช้ว่ยกูข้องเรา สนัตสิขุของเรา ความชืน่ชมยนิดี

ของเรา พระองคท์รงเป็นผูตั้ง้ตน้ความเชือ่ของเราและจ าท าใหค้วามเชือ่นัน้ส าเร็จ พระองคท์รงเป็นผูท้ีไ่ดท้รง
เลอืกเราและก าลังเรยีกเรา เราพรอ้มหรอืไม ่ดฉัินพรอ้มแลว้ และคณุล่ะ พรอ้มหรอืยัง 

 
ถา้คณุรูส้กึไมแ่น่ใจ วา่งเปลา่ หลงทางในทา่มกลางสิง่ต่าง ๆ ทีค่ณุเห็นหรอืไดย้นิ จงกลับมาดพูระวจะนของพระ

เจา้ จงกลับใจใหม ่จงใหอ้ภัย จงรอ้งออกหาพระเยซ ูจงสรา้งแทน่บูชาดว้ยการอธษิฐาน จงท าสิง่ทีอ่งคพ์ระผู ้

เป็นเจา้ทรงเรยีกคณุใหท้ าตอนนี้กอ่นทีจ่ะสายเกนิไป 
 

“พระองคค์อืผูท้ีท่่านควรสรรเสรญิ พระองคเ์ป็นพระเจา้ของท่าน พระองคไ์ดก้ระท าสิง่ต่าง ๆ อันยิง่ใหญ ่และน่า
เกรงขาม ซึง่ทา่นเห็นดว้ยตาของท่านเองแลว้” (เฉลยธรรมบัญญัต ิ10:21, ฉบับแปลใหม)่  

  

พระองคท์รงเป็นพระเจา้แหง่การอัศจรรย ์หมายส าคัญ และการยิง่ใหญ ่ไมม่สี ิง่ใดเป็นไปไม่ไดส้ าหรับพระองค ์
วันนี้ดฉัินอยู่ทีน่ี่เพราะพระองคท์รงท าการอัศจรรยใ์นจติวญิญาณของดฉัิน พระองคท์รงท าใหด้ฉัินหายด ีและ

แสดงใหด้ฉัินเห็นอย่างชดัเจนว่าพระองคท์รงประทานความหวังและอนาคตใหกั้บดฉัิน มบีางคนวงิวอนเพือ่ดฉัิน 

 

 



และพระเจา้ทรงสดับฟังและทรงชว่ยดฉัินใหร้อด ดฉัินเชือ่ทุกหยดน ้าตาคอืการอธษิฐานทีร่อใหก้ารอัศจรรย์
เกดิขึน้ ค าตอบใกลจ้ะมาถงึแลว้ 

 
 
หมายเหต:ุ ฟราซสิกา้ เคยีร ์ยา้ยจากบราซลิไปมาทีส่หรัฐฯ เมือ่ปี 2001 และเรยีนภาษาอังกฤษดว้ยตนเอง เธอเป็นแม ่ภรรยา และภรรยา
ศษิยาภบิาลทีอ่ธษิฐาน เธออยูท่ีค่รสิตจักร Living Water Apostolic Church ในเมอืงคารบิ ูรัฐเมน 

  

พระองคย์งัทรงเป็นพระเจา้แหง่การอศัจรรย ์
โดย มาซ ีเปอดโิก ้
 

 
บางคนอาจบอกวา่การอัศจจรยไ์มเ่กดิขึน้อกีแลว้ในปัจจุบัน แตด่ฉัินไมเ่ชือ่อย่างนัน้เลย 

  
ดวงอาทติยส์อ่งแสงสว่างในวันที ่28 มนีาคม 2011 ขณะเดนิทางไปชคิาโกในชว่งวันหยดุฤดู

ใบไมผ้ล ิจอรเ์จยีน พีช่ายของดฉัิน ขับรถอยูโ่ดยมพี่อน่ังไปขา้ง ๆ ดฉัินกับแมน่ั่งอยู่ดา้นหลัง 
เราน่ังรถกันมาสักพักแลว้ดฉัินก็ไดย้นิแมต่ะโกนวา่ “พระเยซ”ู ดฉัินมองผ่านกระจกหนา้รถเห็น

พืน้ดนิเอยีงแปลก ๆ ดฉัินหลับตา และรอ้งออกมากับแมด่ว้ย “พระเยซ”ู ดฉัินคดิวา่ “รถจะคว ่า 

แลว้ก็จะตาย” 
  

ขณะเดนิทางดว้ยความเร็วสงู เพลารถหักท าใหร้ถตูข้องเราพลกิคว ่าสองรอบ ไถลผา่นเกาะกลางไปยังถนนทีม่ี
รถสวนมา ดทีีล่อ้ดา้นหนา้ตดิกับสายเหล็ก ท าใหเ้ราคา้งอยู่ทีเ่กาะกลาง รถตูค้ว ่าโดยทีฝ่ั่งคนขับอยู่ดา้นล่าง ท า

ใหพ้่อและดฉัินหอ้ยโตงเตงจากเข็มขัดนริภัยของเรา เราถามกันวา่มใีครไดร้ับบาดเจ็บไหม แลว้ก็ไดย้นิเสยีงเทา้

ของคนทีอ่ยู่ดา้นนอกของรถตู ้และต่อมาก็ไดย้นิทีด่า้นบนของรถตู ้พวกเขาดงึพ่อออกกอ่น แลว้ดงึพวกเราที่
เหลอือกผ่านทางทา้ยรถ 

  
ครอบครัวของเรายนือยู่ดว้ยกัน ไมม่ใีครไดร้ับบาดเจ็บ และมองดซูากรถทีค่ว ่า ขณะเราใชเ้วลาขอบคณุพระเจา้

ส าหรับการปกป้องของพระองค ์บางคนตะโกนชือ่ของพ่อขึน้มา กลุม่นักดนตรชีือ่วา่ Royal Tailor Band หยดุรถ 
และเอาของของเราใสร่ถตูข้องพวกเขา จากนัน้พาเราไปทีบ่า้นของลูกพีลู่กนอ้งซึง่อยู่ไกลออกไปเพยีงไมก่ี่

กโิลเมตร 

  
หลังจากโพสตร์ูปภาพอบัุตเิหตุลงบน Facebook สตรคีนหนึง่ในครสิตจักรของเราสง่อเีมลหาแม ่และเล่าถงึ

ความฝันทีเ่ธอฝันเมือ่ 6 สปัดาหก์อ่นหนา้นัน้ เธอเห็นรถตูข้องเราพังยับ เห็นพ่อเสยีชวีติตัวหอ้ยจากเข็มขัดนริภัย
ดา้นผูโ้ดยสาร คนขับซึง่เธอไม่รูจั้กหันมาหาเธอและบอกวา่ “จงอธษิฐานเผือ่ครอบครัวเปอดโิก”้ เธอรบีอธษิฐาน

ทันทแีละเรยีกใหส้ตรอีกีสองคนอธษิฐานดว้ย ในวันทีเ่กดิอุบัตเิหต ุเธอก าลังขับรถอยูต่อนทีอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้

ทรงบอกใหเ้ธออธษิฐานเผือ่พวกเราทันท ีเธอจอดรถขา้งทาง โทรหาคู่อธษิฐานของเธอ และเริม่อธษิฐานเผือ่
พวกเรา เวลาทีแ่มโ่พสต ์Facebook เป็นเวลาเดยีวกับทีพ่ระเจา้ทรงเรยีกเธอใหอ้ธษิฐาน 

  
หกสัปดาหก์อ่นหนา้เวลาทีเ่ราตกอยูใ่นอันตราย พระเจา้ทรงใชค้วามฝันเพือ่เรยีกใหบ้างคนอธษิฐานเพือ่ปกป้อง

เราจากความตาย ทกุสิง่อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของพระองค ์และพระองคก็์สง่ทรงยานพาหนะมาเพือ่ปกป้องเรา

หลังจากอุบัตเิหตนัุน้ดว้ย 
 

พระเจา้ยังทรงท าการอัศจรรยอ์ยู ่พระองคท์รงไดย้นิเสยีงการอธษิฐานของเรา และไมว่่าความจ าเป็นจะมากหรอื
นอ้ย ก็เหมอืนกันส าหรับพระองค ์เหมอืนดังเชน่ทีพ่ระองคต์รัสไวใ้นเยเรมยี ์32:27 “ดเูถดิ เราคอืพระเยโฮวาห์

พระเจา้ของบรรดามนุษยแ์ละสัตวทั์ง้สิน้ ส าหรับเรามสีิง่ใดทีย่ากเกนิหรอื” 
  

  
หมายเหต:ุ มาซ ีเปอดโิก ้จบการศกึษาจากวทิยาลัย Indiana Bible College และเป็นผูอ้ านวยการแผนกดนตรแีละผูช้ว่ยฝ่ายธรุการใน
ครสิตจักร Haven of Hope ในเมอืงนวิ ฮาเวน รัฐคอนเนตทคัิต  

 

 

  



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 

 

เยีย่มชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถกูใจ” เพยของเรา   
 

 

  

เราคอืใคร . . . 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)  
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