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โดย คอนนี ่เบอรน์ารด์ 

 

 

  

ขณะทีด่ฉัินเขยีนบทความนี้ในวันนี้ สิง่ทีด่ฉัินตัง้ใจจะอธษิฐานแตกต่างจากเดมิลบิลับ ในชว่ง
สองสามสปัดาหท์ีผ่่านมา ดฉัินมภีาระใจทีจ่ะอธษิฐานเผือ่ลูก ๆ ของเราทกุคน และดฉัินมคี า

อธษิฐานทีเ่ฉพาะเจาะจงมากกวา่ 

  
สดดุ ี128:1-4 กล่าววา่ “ทุกคนทีเ่กรงกลัวพระเจา้ ก็เป็นสขุ คอืผูท้ีด่ าเนนิในมรรคาของพระองค ์
เมือ่ทา่นกนิผลน ้ามอืของท่าน ทา่นจะเป็นสขุ และท่านจะเจรญิ ภรรยาของทา่นจะเป็นอยา่งเถา
องุ่นลูกดกอยูภ่ายในเรอืนของทา่น เด็ก ๆของทา่นจะเป็นเหมอืนหน่อมะกอกเทศรอบส ารับของ

ทา่น ดั่งนี้แหละ คนทีย่ าเกรงพระเจา้จะไดร้ับพระพร” 
  
เมือ่ดฉัินคดิเกีย่วกับขอ้พระคัมภรีน์ี้ วลทีีว่่า “เด็ก ๆ ของทา่นจะเป็นเหมอืนหน่อมะกอกเทศรอบส ารับของท่าน” 

โดดเดน่ขึน้มา ดฉัินชอบเวลาทีล่กู ๆ ของเราอยู่กับเรา และเราสามารถน่ังพรอ้มหนา้กันทีโ่ต๊ะ แตว่า่เหตุการณ์
แบบนัน้ไมไ่ดเ้กดิขึน้บอ่ย ๆ ลกู ๆ ของเราอยูต่่างทีกั่น และตลอดทัง้ปีก็ไม่ไดม้าพรอ้มหนา้กันยกเวน้ชว่ง

ครสิตม์าสหรอืวันขอบคณุพระเจา้ แต่ดฉัินอธษิฐานเผือ่พวกเขาทุกวัน และดฉัินอธษิฐานอย่างเฉพาะเจาะจง 
  

เมือ่ดฉัินอธษิฐาน ดฉัินมองเห็นภาพพวกเขาน่ังอยูร่อบ ๆ โต๊ะกับดฉัิน ดฉัินมองเห็นภาพพระเยซทูรงโอบพวก

เขาไมว่่าพวกเขาจะอยู่ทีใ่ดก็ตาม เราตอ้งอธษิฐานอย่างเฉพาะเจาะจง สตรทัีง้หลาย จงอธษิฐานดว้ยความเชือ่
และมองเห็นภาพค าตอบส าหรับค าอธษิฐานของเรา 

  
เมือ่เร็ว ๆ นี้ เราอธษิฐานเผือ่ลูก ๆ ของเราและขอใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเจมิลูกสาวคนหนึง่ของเราเป็นพเิศษ

ขณะทีเ่ขารับใชใ้นการประชมุหนึง่ ดฉัินขอใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเจมิเขาเป็นพเิศษและประทานถอ้ยค าเฉพาะ

ส าหรับเธอขณะทีเ่ธอตอ้งอยูห่่างจากครอบครัว ดฉัินขอใหพ้ระเจา้ทรงอยู่กับเธอเป็นการเฉพาะเจาะจง 
  

เราไมไ่ดอ้อกค าสัง่กับพระเจา้ แตเ่มือ่เราขอสิง่ต่าง ๆ จากพระองคด์ว้ยใจหนักแน่นและจรงิใจ พระองคท์รงตอบ
ค าอธษิฐานนัน้ ในเวลาของพระองคเ์อง เรามักจะไม่อดทนเมือ่เป็นสิง่ทีเ่ราคดิวา่ตอ้งส าเร็จในทันท ีดฉัินไดข้อ

พระองคใ์หส้มัผัสลูกเป็นการเฉพาะเจาะจง และทรงประทานพระค าหรอืการยนืยันวา่พระองคท์รงเห็นบตุรขีอง
พระองคไ์มว่า่เขาจะอยู่ทีไ่หนหรอืเผชญิอะไรอยู ่

  

เราอธษิฐานและอธษิฐานโดยเฉพาะเจาะจง มคีวามมุง่มั่นทีพ่ระองคจ์ะทรงตอบ และเราก็ลมืไป ความยุง่วุน่วาย
ของชวีติเขา้มาแทนที ่และเรามแีนวโนม้ทีจ่ะท าน่ันนี่อยูต่ลอด ดฉัินเองไปท าน่ันนี่ เมือ่ดฉัินคยุกับลูกสาวหลัง

การประชมุ ลูกบอกเกีย่วกับประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้ขณะอยู่ทีก่ารประชมุนัน้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้น าคน ๆ หนึง่มาหา
เขา และคน ๆ นัน้บอกสิง่หนึง่กับลกูของดฉัิน สิง่นัน้เป็นสิง่ทีห่ญงิคนนัน้ไมม่ทีางทีจ่ะรูไ้ดเ้ลย 
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เมือ่เธอบอกกับดฉัิน ดฉัินเริม่รอ้งไหเ้พราะดฉัินรูว้่าพระเจา้ทรงตอบค าอธษิฐานของดฉัิน และทรงใหก้ารยนืยัน
กับลูก พระองคท์รงท าทุกอยา่งตามทีด่ฉัินไดร้อ้งขอต่อพระองค ์สตรทัีง้หลาย พระองคท์รงเป็นพระเจา้ทีท่รง

พระคณุและเมตตา พระองคท์อดพระเนตรเห็นทกุสิง่และทราบความปรารถนาในใจของเรา  
  

ไมว่า่ลกู ๆ ของคณุจะเป็นเด็กยังอยู่ทีบ่า้น หรอืเป็นผูใ้หญท่ างานเพือ่พระเจา้ หรอืเป็นผูใ้หญท่ีห่ลงหายไปจาก

พระองค ์ก็ไม่ส าคัญส าหรับพระองค ์เพราะพวกเขายังคงเป็นบุตรของพระองค ์เมือ่คณุไปทีพ่ระบัลลังกแ์ละขอ
สิง่ทีเ่กีย่วกับลกู ๆ ของคณุเป็นการเฉพาะ จงรูเ้ถดิว่าพระเจา้ทรงเห็นใจของคณุและความปรารถนาของคณุ 

พระองคท์รงรูม้ากยิง่กว่าทีเ่รารูเ้สยีอกี ทรงรูว้า่พวกเขาอยู่ทีใ่ด ทรงรูว้า่พวกเขาตอ้งการสิง่ใด และตอ้งการ
เมือ่ใด 

  

พระองคท์รงเป็นพระบดิาทีท่รงรัก ซึง่รักบตุรของพระองคม์ากยิง่กว่าทีเ่รารัก! 
 

 
หมายเหต:ุ คอนนี่ เบอรน์ารด์ รับใชพ้ระเจา้อยา่งสตัยซือ่ร่วมกับเดวดิ เค. เบอรน์ารด์ สามขีองเธอซึง่เป็น

ประธานองคก์าร UPCI เธอชอบใชเ้วลากับลกู ๆ และหลาน ๆ 
 

 

   

ด าเนนิชวีติอยา่งต ัง้ใจ 

โดย เบ็กกี ้อนีีส 
 

ภาพถา่ยหนึง่ใบอาจท าใหน้กึถงึความทรงจ าและความรูส้กึบางอยา่งขึน้มา พวกเราหลาย
คนเคยเปิดอัลบัม้รูปหรอืรือ้คน้กล่องทีเ่ก็บของทีร่ะลกึตา่ง ๆ และในเวลาไม่กีว่นิาทหีลัง

จากนัน้ เรารูส้กึถงึชว่งเวลาทีเ่ราลมืไป หรอืเราไดก้ลิน่บา้นในวัยเด็ก ไดก้ลิน่เครือ่งเทศ
หรอืกลิน่หอมทีเ่ราชอบ เราเต็มไปดว้ยความทรงจ านับหมืน่ความทรงจ า และในแต่ละ

ความทรงจ านัน้เกดิมชีวีติขึน้อกีครัง้อยา่งไมค่าดคดิ แมว้า่ดเูหมอืนเราจะลมืไปแลว้ก็ตาม 

 
ทกุ ๆ วัน พ่อแม่จะสรา้งบรรยากาศใหกั้บลูก ๆ มคีวามทรงจ าทีท่ าใหเ้กดิเป็นบคุลกิภาพ 

ฝ่ายวญิญาณ และทางเลอืกในชวีติ มโีอกาสในการสรา้งความทรงจ าอยา่งตัง้ใจทีจ่ะเป็น
สิง่ชีแ้นะลูก ๆ และหลาน ๆ ของเราไดใ้นชวีติของพวกเขา ขอ้พระคัมภรีบ์อกใหเ้รา “จงฝึกเด็กในทางทีเ่ขาควร

จะเดนิไป และเมือ่เขาเป็นผูใ้หญแ่ลว้เขาจะไมพ่รากจากทางนัน้ (สภุาษิต 22:6) และมสีิง่ใดทีจ่ะดไีปกวา่การ
ตัง้ใจวางแผนสรา้งความทรงจ าทีเ่ป็นความสขุ เป็นประโยชน ์และเป็นตามพระคัมภรี์ 

 

เราทกุคนไดร้ับผลกระทบจากสิง่ทีเ่รารับรู ้โลกของเรามสีิง่กระตุน้มากมายผ่านทางสือ่ แฟชัน่ และการตสีอง
หนา้ของผูค้นทัง้หลายทีแ่อบแฝงอยู ่สิง่ทีจ่ะมาต่อสูกั้บอทิธพิลทางโลกเหล่านี้คอืพระวจนะทีบ่รสิทุธิข์องพระ

เจา้ซึง่แสดงออกมาทางชวีติและวถิชีวีติของเรา สว่นหลังของสภุาษิต 22:6 เขยีนไวว้า่ “และเมือ่เขาเป็นผูใ้หญ่
แลว้เขาจะไมพ่รากจากทางนัน้” การฝึกและเป็นตัวอย่างโดยตัง้ใจเป็นรากฐานส าหรับทางเลอืกนัน้ 

 

ไมว่า่จะพยายามเพยีงใด แตเ่ด็กบางคนก็เลอืกทางทีห่ลงหายดังเชน่ทีเ่ห็นในลกูา 15 ค าวา่ “[บตุรที]่หลงหาย” 
[ในทีน่ี้] หมายถงึ “ผูท้ีล่ะบา้นไปและประพฤตตัิวโดยไมยั่ง้คดิ แตภ่ายหลังส านกึผดิกลับมา” พ่อของบตุรทีห่ลง

หายคนนี้อธษิฐานและรอคอยคาดหวังใหลู้กชายกลับมา ลกูชายคนนัน้ “ส านกึผดิ” เขาใจแตกสหายและ
ตระหนักว่าชวีติของเขาไรป้ระโยชนแ์ละวา่งเปลา่ เหมอืนกับภาพขาวด าในความคดิของเขาเกดิเป็นสขีึน้มา สด

สวา่งไปดว้ยความทรงจ า เขาระลกึถงึความรักของพ่อของเขา เขาจงึมคีวามกลา้หาญขึน้มา เขาอยากทีจ่ะ

กลับมา สถานการณ์ในชวีติทีท่ าใหเ้ราถอ่มใจชว่ยน าความทรงจ าเกีย่วกับสิง่ทีเ่ขาละไว ้และน าเขากลับมายัง
เสน้ทางเดมิ เสน้ทางทีพ่่อของเขาเป็นตัวอยา่งใหเ้ห็น 

 
ศัตรูพยายามทีจ่ะขโมย ฆ่า และท าลาย แตย่อหน์ 10:10 เตอืนเราวา่พระบดิาทรงประทานชวีติทีค่รบบรบิรูณ์ 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงมอบครอบครัวและเพือ่น ๆ ของเราไวใ้นชวีติของเราเพือ่ทีช่วีติของเราจะไดร้ับพรอย่าง
เต็มลน้ “จงใหว้าจาของทา่นประกอบดว้ยเมตตาคณุเสมอ ปรุงดว้ยเกลอืใหม้รีส เพือ่ท่านจะไดรู้จ้ักตอบใหจุ้ใจ

แกท่กุคน” (โคโลส ี4:6) เรารับมอบสิง่เหลา่นัน้อย่างตัง้ใจก็เป็นโอกาสทีเ่ราสรา้งความทรงจ าทีจ่ะสง่อทิธพิล

ตอ่อนาคต 
 

 

 

 

 



 

หมายเหต:ุ เบ็กกี ้อนีสิ เป็นภรรยาของมชิชนันาร ีอารล์ ีอนีสิ และรับใชใ้นองคก์าร United Pentecostal 
Church, Intl ในภมูภิาคยโุรปและตะวันออกกลางเป็นเวลา 35 ปี เธอมบีุตร 3 คน และหลาน 8 คน ปัจจุบันเธอ
อาศยัอยู่ทีเ่มอืงซนิซนิเนต ิรัฐโอไฮโอ และเป็นผูช้ว่ยงานธรุการของศษิยาภบิาลของครสิตจักร Tree of Life 
Church 

 

 

   

เมือ่แมไ่มอ่ธษิฐาน 

โดย แมรี ่เลาเดอรม์ลิก ์
 

“เพราะเหตนุี้นับตัง้แตวั่นทีเ่ราไดย้นิ เราก็ไมไ่ดห้ยดุในการทีจ่ะอธษิฐานขอเพือ่ท่าน 
ใหท้า่นเพยีบพรอ้มดว้ยความรูถ้งึพระทัยของพระองค ์ในสรรพปัญญาและในความ
เขา้ใจฝ่ายวญิญาณ เพือ่ท่านจะไดป้ระพฤตอิย่างทีส่มควรตอ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และท า
ตนใหเ้ป็นทีช่อบพระทัยพระองค ์ใหเ้กดิผลในการดทีุกอยา่ง และจ าเรญิขึน้ในความรู ้
ถงึพระเจา้” (โคโลส ี1:9-10) 
 

แมบ่างคนไม่อธษิฐานเผือ่ลกูของตัวเอง แมบ่างคนไมรู่ว้ธิทีีจ่ะอธษิฐานเผือ่ลกูของ
ตัวเอง แม่คนนัน้อาจไม่ไดไ้ปโบสถ ์ไมเ่คยไดร้ับการสอนเกีย่วกับพระเจา้ หรอืไมไ่ดม้ี

สว่นในชวีติของลกูเลย ([เพราะ]เสยีชวีติแลว้ หยา่ขาด หรอืทิง้ไป) 
 

แตทุ่กคนไมว่า่จะอายเุทา่ใดหรอือยูใ่นสถานการณ์ไหน จะเป็นตอ้งมคีนอธษิฐานเผือ่พวกเขา! ใครคนนัน้อาจ

เป็นคณุหรอืดฉัินก็ได ้
 

ดฉัินไมแ่น่ใจว่าครัง้แรกทีค่ดิถงึเด็ก ๆ ทีม่าโบสถเ์พยีงล าพังนัน้คอืเมือ่ใด บางคนมเีพือ่นบา้นหรอืเพือ่นฝงูน ามา 
บางคนอาจมากับรถรับสง่ของครสิตจักรโดยเป็นสว่นหนึง่ของกจิกรรมการประกาศ หรอืเด็กวัยรุ่นอาจมากับเพือ่น

ทีโ่รงเรยีน ไมว่่าพวกเขาจะมาถงึประตโูบสถด์ว้ยวธิใีดก็ตาม พวกเขาจ าเป็นตอ้งมคีนอธษิฐานเผือ่ 

 
ดฉัินอยากจะเลา่เรือ่งของเด็กเหลา่นี้บางคนใหค้ณุไดรู้ ้(ชือ่ในเรือ่งเป็นนามสมมตุ)ิ 

 
เพือ่นคนหนึง่พาโจอีม้าทีโ่บสถเ์มือ่เขามอีายปุระมาณ 11 ปี ละแวกบา้นของเขามสีภาพแวดลอ้มทีรุ่นแรง และ

พ่อของเขาเป็นเจา้ของบาร ์เมือ่โจอีอ้ยากจะรับบัพตศิมา พ่อแมข่องเขาไมอ่นุญาตอยูพ่ักใหญ ่แตใ่นทีส่ดุก็ยอม
อนุญาต โจอีช้อบโบสถแ์ละมาโบสถอ์ยา่งสตัยซ์ือ่ ดฉัินยังจ าถงึตอนทีเ่ขารอ้งเพลงในคณะนักรอ้งอยา่ง

ภาคภมูใิจในเชา้วันอาทติยห์นึง่ เขาดมูคีวามสขุมาก แตแ่ลว้วันหนึง่เขาก็หายไป ดฉัินไมเ่คยรูเ้ลยวา่ครอบครัว

เขายา้ยไปหรอืเกดิอะไรขึน้ ตอนนี้โจอีน้่าจะอายุอยูใ่นชว่งสามสบิปี แต่ดฉัินไมเ่คยลมืความกระตอืรอืรน้ของ
เด็กชายทีร่ักโบสถข์องเรา ดฉัินอธษิฐานไมว่่าชวีติของเขาจะไปในทางใด ขอใหพ้ระเจา้ทรงน าเขากลับมายัง

ประสบการณ์ทีเ่ขาเคยมเีมือ่เป็นเด็ก ดฉัินอธษิฐานเผือ่เขา 
 

ตายายมักจะน าไคล ์หลานชายของพวกเขามาโบสถด์ว้ย แมข่องไคลเ์ตบิโตขึน้มาในครอบครัวครสิเตยีนแต่

แตง่งานกับคนทีไ่มเ่ชือ่ ตอนนี้ลกูชายมาโบสถ ์แมก็่กลับมาหาพระเจา้ พ่อพยายามอยา่งมากทีจ่ะดงึดดูความ
สนใจของลกูดว้ยการวางแผนท ากจิกรรมพ่อ/ลูกในวันอาทติย ์เมือ่แมป่่วยและเสยีชวีติลง พ่อไมใ่หลู้กมาโบสถ์

เลย แมแ่ละตายายอธษิฐานเผือ่เขาเมือ่พวกเขามชีวีติอยู ่แต่ตอนนี้ใครจะอธษิฐานเผือ่ไคล ์
 

หลายคนทีด่ฉัินอธษิฐานเผือ่ตอนนี้เป็นผูใ้หญ่แลว้ บางคนเป็นนักเรยีนในชัน้เรยีนเด็กรวศีกึษาของดฉัิน บางคน

เป็นลกูหลานของเพือ่นทีเ่สยีชวีติไปแลว้ หรอืพ่อแม่อาจจะหา่งไปจากพระเจา้ ซึง่ท าใหล้กูไมม่อีทิธพิลทีด่ตีาม
น ้าพระทัยของพระเจา้ในชวีติ แมเ้มือ่พ่อแม่ยังคงเชือ่พระจา้และอธษิฐานเผือ่ลูกอยา่งสตัยซ์ือ่ การอธษิฐาน

ร่วมกันนัน้มพีลัง การอธษิฐานไมเ่สยีเปลา่เลย 
 

เราจะอธษิฐานเผือ่ลูกคนอืน่อย่างไร ก็แบบเดยีวกับทีอ่ธษิฐานเผือ่ลูกตัวเอง จงอธษิฐานเผือ่ความรอด การ
ปกป้อง มติรภาพของพวกเขา จงอธษิฐานเพือ่พวกเขาจะตัดสนิใจอยา่งชาญฉลาดในชวีติ จงอธษิฐานเพือ่ให ้

เขาซือ่สตัย ์ซือ่ตรง บรสิทุธิ ์จงอธษิฐาน เพราะการอธษิฐานสรา้งความแตกตา่งได ้

 
“ค าอธษิฐานของผูช้อบธรรมนัน้มพีลังท าใหเ้กดิผล” (ยากอบ 5:16) 

 

 

 

 



  

  
หมายเหต:ุ แมรี ่เลาเดอรม์ลิด ์อาศัยอยูใ่นเมอืงเฮเซลวูด้ รัฐมสิซรู ีชอบใชเ้วลาร่วมกับเพือ่นและเดนิเลน่บน

ถนนชนบท ถา้มรีา้นชาหรอืรา้นอาหารน่าสนใจระหวา่งทาง ก็จะดยีิง่ไปอกี เธอเป็นนักเขยีนประจ า
นติยสาร Reflections Magazine และเว็บไซต ์More to Life (https://www.moretolifetoday.net/) 

 

 

   

สารจากบรรณาธกิาร 
 

พระเจา้ทรงกระท าการทีย่ ิง่ใหญ!่ 
 

พระเจา้ทรงเปิดประตมูากมาย คณุสามารถอา่นจดหมายข่าวนี้ไดใ้นภาษาอังกฤษ 
อาหรับ จนี เชค/สโลวัก ดัตช ์ฝรั่งเศส จอรเ์จยี เยอรมัน กรกี ฮังการ ีอติาล ีญีปุ่่ น 

เกาหล ีโปแลนด ์โปรตเุกส โรมาเนีย รัสเซยี สเปน สวาฮลิ ีสวเีดน ตากาล็อก สงิหล 

ศรลีังกา คร ีและไทย  
 

โปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหม้นีกัแปลมากขึน้ดว้ย  
 

หากตอ้งการรับจดหมายขา่วในภาษาใดภาษาหนึง่ขา้งตน้ โปรดเขยีนอเีมลไปที่ 
LadiesPrayerInternational@aol.com  

เรายนิดเีป็นอย่างยิง่ทีจ่ะเพิม่ชือ่ของคณุในรายชือ่ผูร้ับจดหมายขา่วของเรา! 

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

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

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

Link 
  

เชญิชวนใหส้มาชกิกลุม่สมัครรับจดหมายขา่วไดฟ้รทีี:่ Ladies Prayer 
International 

  

หรอืสง่ค าขอไปทีอ่เีมล: LadiesPrayerInternational@aol.com  
 

ร่วมแบง่ปันขอ้มลูนี้กับครสิตจักร เพือ่น ๆ และครอบครัวของคุณ ขอขอบคณุทีร่่วม
รบัใชใ้นการอธษิฐาน และชว่ยบอกเลา่เกีย่วกับจดหมายข่าวและเพจ Facebook 

ของเรา! 
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เราคอืใคร . . . ตัง้แต่ปี 1999 เป็นตน้มา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปดว้ยสตรี
จากท่ัวโลก ซึง่พบปะกันทุกวันจันทรแ์รกของเดอืนเพือ่ร่วมกันอธษิฐานใหกั้บ

ลกูหลานของตนเอง และเด็ก ๆ ในครสิตจักรและชมุชน  
 

พันธกจิของเรา . . . เรามุง่มั่นทีจ่ะรักษาคนในยคุสมัยนี้ใหอ้ยู่ในทางฝ่ายวญิญาณ

และเตบิโตขึน้ และใหค้นรุ่นกอ่น ๆ ไดก้ลับมาอยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณ  
 

เราตอ้งการ . . . หญงิผูมุ้ง่มั่นทีจ่ะร่วมกันอธษิฐานทุก ๆ วันจันทรแ์รกของเดอืน 
เผือ่ลูก ๆ หลาน ๆ เป็นพเิศษ 

 

การอธษิฐานมุง่เนน้ที ่3 ประการนี้ คอื...  

• ความรอดของลกู ๆ หลาน ๆ (อสิยาห ์49:25, สดุด ี144:12, อสิยาห ์43:5-6)  

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

• เด็ก ๆ จะมสีว่นในการรับใชเ้พือ่การเก็บเกีย่วขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (มัทธวิ 9:38)   

 

 

 

 

 

 


