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โลแ่ละด ัง้ 
โดย เคย ์เบอรเ์กสส ์

 

สดดุ ี91:4 “พระองคจ์ะทรงปกทา่นไวด้ว้ยปีกของพระองค ์และทา่นจะลีภ้ัยอยูใ่ตปี้กของ
พระองค ์ความสตัยส์ุจรติของพระองคเ์ป็นโลแ่ละเป็นด ั�ง”  
 
คณุอาจถามวา่ “ดัง้” คอือะไรกัน คําถามนัน้ดมีาก ดฉัินดใีจทีค่ณุถาม เพราะดฉัินเองก็ไม่
แน่ใจแมว้่าจะอา่นเกีย่วกับดัง้ในพระคัมภรีม์าหลายครัง้ แตแ่ลว้ดฉัินไดม้โีอกาสไปชม
ปราสาทยคุกลางหลายแหง่ในสเปน และในทีเ่หล่านัน้มคีลังอาวธุทีม่อีาวธุแปลก ๆ และน่า
กลัวมากมาย ดฉัินก็เลยรูว้า่โล่และดัง้ไมเ่หมอืนกันเลย 
 

โลเ่ป็นอาวธุทีข่นาดใหญ่กว่าและหนักกว่า มสีายคาดตดิกับแขนระหวา่งขอ้ศอกกับขอ้มอื ใชป้้องกันจากผูท้ีม่า
ทํารา้ย หรอืทิม่ลงไปบนพืน้และใชเ้ป็นสิง่ขัดขวางอาวธุทีพุ่่งเขา้มา ดัง้ก็เป็นโลเ่หมอืนกันแต่ขนาดเล็กกว่า และ
มลัีกษณะกลมกว่า ใชกั้บอกีมอืหนึง่ และเป็นอาวธุโจมตทีีม่ปีระสทิธภิาพมาก 
 
แตก่ระนัน้ดาวดิก็ประกาศในสดุด ี91:4 วา่พระเจา้ทรงเป็นโลแ่ละดัง้ของเรา เหตใุดจงึมคีวามแตกต่างนัน้ โลใ่ห ้
การปกป้องโดยรวมมากกวา่ และสามารถใชเ้ป็นกําแพงโล ่ในขณะทีดั่ง้น่าจะใชเ้พือ่ปกป้องตัวบคุคลในระหวา่ง
การฟันดาบทีร่วดเร็วกว่าและรุนแรงกว่า เมือ่การโจมตนัีน้ใกลเ้ขา้ตัว การใชคํ้าแตกตา่งกันของดาวดิทําใหด้ฉัินรู ้
วา่ ไม่วา่จะแบบไหน ไม่วา่เราจะตอ่สูพ้รอ้มกับพีน่อ้งของเราหรอืศัตรูโจมตเีราเพยีงคนเดยีว พระเจา้ก็ทรงเป็นที่
ลีภ้ัยและความเขม้แข็งของเรา และทรงใหก้ารปกป้องและป้องกันเรา 
 
สดดุ ี91:4 ประกาศโดยเจาะจงวา่ “ความสตัยส์ุจรติของพระองคเ์ป็นโล่และเป็นดัง้” ความสตัยจ์ร งิของ
พระองคเ์ป็นสิง่ทีผ่ดงุและปกป้องเรา พระวจนะของพระเจา้ไม่เปลีย่นแปลงหรอืเสือ่มถอยลงไปไมว่า่ในทางใด ๆ 
ก็ตาม ไมว่่าศัตรูจะพยายามทําลายทกุสิง่ทีเ่ป็นความชอบธรรมหรอืสิง่ทีด่แีมเ้พยีงนอ้ยนดิ เราสามารถยนืหยัดใน
ความจรงิของพระเจา้ทีว่่าพระเจา้จะไม่ทรงละหรอืทิง้เรา เราสามารถไวว้างใจไดว้า่จะไมม่อีาวธุใด ๆ ทีส่รา้งขึน้
เพือ่ตอ่สูเ้ราจะสมัฤทธิผ์ล เมือ่ศัตรูมาอยา่งแมน้ํ่าเชีย่ว (หรอืโรคระบาด!) พระวญิญาณขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใน
เรา (ความสตัยจ์ร งิของพระองค)์ จะยกธงขึน้สูม้ัน 
 
พีน่อ้งสตร ีขอจงสูต้่อไป จงสูอ้ยา่งเต็มกําลัง จงสวมยทุธภัณฑทั์ง้ชดุของพระเจา้และหยบิอาวธุแหง่วญิญาณจติ
ขึน้ตอ่สู!้ จงสรา้งกําแพงแหง่การอธษิฐานและสรรเสรญิในบา้นของคณุ ครอบครัวของคณุ ครสิตจักรของคณุ 
และเมอืงของคณุ จงใชอ้าวธุทีพ่ระเจา้ทรงประทานใหเ้พือ่ปกป้องคณุ ศัตรูไมม่กํีาลังทีจ่ะต่อสูกั้บอาวธุเหลา่นัน้
ไดเ้ลย  
 
นอกจากนี้ ดัง้ยังมหีนา้ทีสํ่าคัญอกีอยา่งหนึง่ คอื ดัง้ทีย่ดึแน่นอยูใ่นกํามอืดา้นซา้ยจะใชเ้พือ่ปกป้องจากลูกดอก 
และเพือ่ปกป้องมอืทีช่กเขา้มา ดฉัินไมรู่ว้า่คณุรูส้กึอย่างไร แต่รูอ้ยา่งนี้แลว้ดฉัินตืน่เตน้ เพราะดฉัินไมเ่พยีงแค่

 

 

 

 



ไดรู้ว้า่เรามอีาวธุทีเ่ราตอ้งมเีพือ่ทีจ่ะกําจัดศัตรูเท่านัน้ แต่ไดรู้ว้า่พระเจา้ทรงใหก้ารปกป้องเราขณะทีเ่ราใชอ้าวธุ
เหลา่นัน้ดว้ย เมือ่เราไวว้างใจ และใชพ้ระวจนะของพระเจา้ในชวีติของเรา เราก็มพีระสญัญาทีผ่่านการทดสอบ
และเทีย่งแทท้ีว่า่พระองคท์รงเป็นผูป้กป้องเรา “สําหรับพระเจา้พระองคน์ี้ พระมรรคาของพระองคบ์รบิรูณ์ 
พระสญัญาของพระเจา้ พสิจูน์แลว้เป็นความจรงิ พระองคท์รงเป็นโลข่องบรรดาผูท้ีล่ีภ้ัยอยูใ่นพระองค”์ (สดดุ ี
18:30) 
 
 หมายเหตุ: เคย ์เบอรเ์กสส ์เป็นภรรยา แม่ และมชิชันนารมีากประสบการณ์ ปัจจุบันอาศัยอยู่ในกรุงมาดรดิ ประเทศสเปน เธอและสามเีป็นศษิยาภบิาลทีค่รสิตจักร Tabernáculo de Vida 
Madrid และเป็นอธกิารภาค 1 ของกรุงมาดรดิ นอกจากนี้ ปัจจุบันยังเป็นเลขาธกิารแผนกสตรรีะดับประเทศของสเปนดว้ย  

 
 

   

การอธษิฐานทีท่ําลายการกลา่วโทษ 
โดย เชอรล์ยี ์บักซท์ัน 

 

ประวัตศิาสตรโ์ลกและศาสนาลว้นบอกเลา่ถงึการประชมุอธษิฐานทีรู่ก้ันวา่ เป็นการอธษิฐานทีเ่ขยา่
เมอืง ประเทศ หรอืทวปี สว่นตัวของดฉัินเอง ดฉัินมโีอกาสทีไ่ดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มการอธษิฐานที่
แข็งขันและเต็มไปดว้ยไฟอยูบ่า้ง โดยผูค้นทีน่ั่นทกุคนรูว้า่ พวกเราอยูต่อ่หนา้พระพักตรข์ององคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ผูบ้รสิทุธิ ์“ฉันเห็นทตูสวรรคเ์รยีงเป็นแถวรอบกําแพงโบสถ”์ พีน่อ้งคนหนึง่กลา่วหลังจากการ
อธษิฐานครัง้นัน้ และแมว้า่ดฉัินจะไมไ่ดเ้ห็นทตูสวรรค ์แตด่ฉัินรูว้่า ทูตสวรรคอ์ยูท่ีน่ั่น และพวกเราบาง
คนถอดรองเทา้ของเราออก และดฉัินกม้หนา้ลงทีพ่รม .. และตัวสั่นเทาราบกับวา่ถกูพายใุหญ่พัดหมนุ 
ดฉัินรอ้งไห ้พระองคผู์ท้รงบรสิทุธิท์รงเคลือ่นไหวทา่มกลางพวกเราเหลา่มนุษยผู์เ้ปราะบาง และเราก็

แทบจะไมส่ามารถรับเอาไวไ้ด ้จนถงึตอนนี้ ดฉัินก็ไมอ่าจอธบิายถงึชว่งเวลาตอนนัน้ไดอ้ย่างชดัเจนและถกูตอ้ง 
 
ครสิตจักรทีเ่ชือ่แบบอัครสาวกมชีว่งเวลาในการอธษิฐานร่วมกัน และผูรั้บใชข้องเราจะบอกใหเ้ราร่วมการประชมุเหลา่นี้ การ
ประชมุบางครัง้เป็นการประชมุแบบแยกกลุม่สตร ีบรุุษ ผูนํ้า หรอือนุชน “อยา่ลมืมาอธษิฐานกอ่นการประชมุเริม่ 30 นาทนีะ
ครับ” มักจะเป็นคําประกาศสว่นหนึง่ทีไ่ดย้นิกันอยูท่กุวันนี้ ในการประชมุแตล่ะครัง้ มชีว่งเวลาอธษิฐาน บอ่ยครัง้ผูท้ีต่อ้งการ
การรักษาใหห้ายจะรวมตัวกันทีด่า้นหนา้ และไดรั้บการเจมิดว้ยน้ํามันตามแบบทีพ่ระคัมภรีบ์อกไว ้
 
ผูรั้บใชข้องเราและพระวญิญาณบรสิทุธิภ์ายในเราจะเร่งเรา้ใหเ้ราอธษิฐานในบา้นของเรา และเรากค็กุเขา่หรอืน่ังลงใน
สถานทีเ่ฉพาะเจาะจงเพือ่อธษิฐานเป็นประจํา (หรอืไมป่ระจํา) บางคนมแีนวทางพเิศษสําหรับชว่งเวลาอธษิฐาน บางคนจะ
จดรายการสิง่จําเป็นเอาไวเ้พือ่อธษิฐาน ในขณะทีบ่างคน “อธษิฐานไปเรือ่ย ๆ” ตามแตท่ีค่วามคดิจะพาไป 
 
แตพ่วกเราหลายคนคดิวา่เราอธษิฐานไมเ่พยีงพอ เรารูส้กึวา่เป็นเรือ่งยากทีจ่ะอธษิฐานแบบทีเ่ราเชือ่วา่เราควรจะอธษิฐาน 
ซาตานกลา่วโทษเราและเรารูส้กึวา่ถกูกลา่วโทษ 
 
วันนี้ดฉัินอยากจะชว่ยคณุในเรือ่งนี้ เพือ่ทีค่ณุจะเป็นอสิระจากความรูส้กึผดิเชน่นัน้ การประชมุอธษิฐานดว้ยความกระตอืรอืรน้
เป็นสิง่ทีไ่มอ่าจเอาสิง่ใดมาแทนได ้อยา่งนอ้ยก็ไมอ่าจแทนไดใ้นระดับเดยีวกัน และแมว้่าคณุควรจะมเีวลาในการอธษิฐาน
อทุศิตนสว่นตัวทีบ่า้นของคณุ แต่ดฉัินอยากใหค้ณุเขา้ใจวา่ยังมวีธิอีืน่ ๆ ในการอธษิฐานอยา่งมปีระสทิธผิล ประเภทการ
อธษิฐานทีด่ฉัินแนะนําในวันนี้ เป็นการปฏบัิตติามขอ้พระคัมภรีท์ีว่า่ “จงอธษิฐานอยา่งสมํ่าเสมอ” ตอนนี้เราทกุคนรูว้า่ เป็น
เรือ่งเหลวไหลทีจ่ะคดิวา่เปาโลกหมายถงึใหเ้ราคกุเขา่หรอืน่ังบนเกา้อีอ้ธษิฐาน หรอือาศัยอยูท่ีห่อ้งอธษิฐานของครสิตจักร 
แตเ่ขาหมายความวา่ เราจะตอ้งดําเนนิชวีติของเราดว้ยความเชือ่มั่นทีล่กึซึง้และแทจ้รงิ จนความบรสิทุธินั์น้อยูก่ับเราเสมอ 
ไมส่ําคัญว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ เราอาจจะกําลังหัวเราะคกิคักกับเด็กทารกตัวนอ้ยผมแดงอยู่ หรอืปอกมันฝร่ังอยู ่หรอืกําลัง
เลน่ซอฟตบ์อลกับลกูชายตัวนอ้ยอยู ่แต่ลกึ ๆ ภายใน พระวญิญาณของพระเจา้ทรงสถติอยูต่ลอดเวลา และในเวลานัน้เอง 
[ขณะเรากําลังหัวเราะคกิคักกับเด็กทารกตัวนอ้ยผมแดง] เราก็ไดเ้ห็นชวีตินรัินดรข์องเด็กทารกคนนัน้ หรอื [ขณะปอกมันฝร่ัง
อยู]่ เรารูส้กึวา่เป็นพรแบบทีเ่ราไม่เคยรูส้กึมากอ่นเลยวา่ครอบครัวของเราไดม้มีันฝร่ังทอดกนิ หรอืคดิว่ามแีมห่ลายคนทีไ่มม่ ี 
และไดร้ะลกึวา่ลกูนอ้ยของพวกเขาตอ้งหวิโหย ... และในชว่งเวลานัน้ เราก็ไดอ้ธษิฐานเผือ่พวกเขา อาจจะไมไ่ดอ้ธษิฐาน
เสยีงดัง บางทอีาจจะเป็นการอธษิฐานงมึงํา แตเ่รารูส้กึขอบพระคณุ เรามภีาระใจ เราอาจรอ้งไห ้และแน่นอนวา่ บางวัน เรา
อาจซบหนา้ลงและรอ้งไหเ้พือ่มวลมนุษย ์
 
อยา่ปลอ่ยใหซ้าตานกลา่วโทษเรา จงเป็นหญงิทีอ่ธษิฐานผูซ้ ึง่พระวญิญาณบรสิทุธิข์องพระเจา้สถติอยูล่กึภายใน จงรักษา
สถานทีนั่น้ไวเ้พือ่ทีพ่ระสริจิะฉายไดท้กุเวลา เพือ่ทีค่ณุจะนมัสการไดอ้ยา่งเสร ีไมว่่าจะอยูท่ีไ่หน หรอืทําอะไร จงปกป้อง
สถานทีนั่น้ไว ้จงมสีายตาทีส่อดคลอ้งในตลาดของคณุเพือ่ทีจ่ะเห็นหญงิสาวทีย่ืน่มอืไปจับแตงเมลอนหรอืถั่วฝักยาว หรอืหัว
หอม และตระหนักวา่ หญงิสาวคนนัน้จะตอ้งมชีวีติอยูท่ีไ่หนสักทีต่ลอดชัว่นจินรัินดร ์
 
  
 หมายเหตุ:  เชอรล์ยี ์บักซต์ัน เกดิในครอบครัวของนักเทศนาชาวเพ็นเทคอสต ์สมรสกับนักเทศนา และมลีูกชาย ญาตพิีน่อ้ง และเพือ่นหลายคนเป็นนักเทศนา หลายเดอืนกอ่น หลังจาก
แต่งงานกันมาเป็นเวลา 64 ปี สามผีูเ้ป็นทีรั่กไดจ้ากไป และแมว่้าเธอยงัโศกเศรา้อยู่ เธอก็ยังพูดว่า “ฉันมชีวีติทีด่ทีีส่ดุในโลก” งานของพระเจา้เป็นสิง่ทีสํ่าคญัสําหรับเธอ 

 

 

 

 

  
 

 
 

   



สารจากบรรณาธกิาร 
 

พระเจา้ทรงกระทําการทีย่ ิง่ใหญ!่ 
 

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

โปแลนด ์โปรตเุกส โรมาเนีย รัสเซยี สเปน สวาฮลิ ีสวเีดน ตากาล็อก สงิหล ศรลัีงกา 
และไทย 

 
โปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหม้นีกัแปลมากขึน้ดว้ย 

 
หากตอ้งการรับจดหมายขา่วในภาษาใดภาษาหนึง่ขา้งตน้ โปรดเขยีนอเีมลไปที ่

LadiesPrayerInternational@aol.com  
เรายนิดเีป็นอย่างยิง่ทีจ่ะเพิม่ชือ่ของคณุในรายชือ่ผูร้ับจดหมายขา่วของเรา!  

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

 

 

 

 

 
 

   

 

 

เชญิผูนํ้าทมีอธษิฐานทกุทา่น เยีย่มชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด 
“ถกูใจ” เพจของเรา! Facebook Ladies Prayer International Link 
  
เชญิชวนใหส้มาชกิกลุม่สมัครรับจดหมายขา่วไดฟ้รทีี:่ Ladies Prayer International 
  
หรอืสง่คําขอไปทีอ่เีมล: LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
ร่วมแบง่ปันขอ้มลูน้ีกับครสิตจักร เพือ่น ๆ และครอบครัวของคณุ ขอขอบคณุทีร่่วมรับใชใ้นการ
อธษิฐาน และชว่ยบอกเลา่เกีย่วกับจดหมายขา่วและเพจ Facebook ของเรา! 

   
 

   

เราคอืใคร . . . ตัง้แตปี่ 1999 เป็นตน้มา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปดว้ยสตรจีากทั่ว
โลก ซึง่พบปะกันทกุวันจันทรแ์รกของเดอืนเพือ่ร่วมกนัอธษิฐานใหก้ับลกูหลานของตนเอง 
และเด็ก ๆ ในครสิตจักรและชมุชน  
 
พันธกจิของเรา . . . เรามุง่มั่นทีจ่ะรักษาคนในยคุสมัยนี้ใหอ้ยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณและเตบิโต
ขึน้ และใหค้นรุ่นกอ่น ๆ ไดก้ลับมาอยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณ  
 
เราตอ้งการ . . . หญงิผูมุ้ง่มั่นทีจ่ะร่วมกันอธษิฐานทกุ ๆ วันจันทรแ์รกของเดอืน เผือ่ลกู ๆ 
หลาน ๆ เป็นพเิศษ 
 

การอธษิฐานมุง่เนน้ที ่3 ประการนี้ คอื...  
• ความรอดของลกู ๆ หลาน ๆ (อสิยาห ์49:25, สดดุ ี144:12, อสิยาห ์43:5-6)  
• เด็ก ๆ จะมคีวามเชือ่เป็นของตนเองเมือ่ถงึอายทุีเ่หมาะสม (1ยอหน์ 2:25-28, ยากอบ 1:25)  
• เด็ก ๆ จะมสีว่นในการรับใชเ้พือ่การเก็บเกีย่วขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (มัทธวิ 9:38)   

 

 

 

 

  
 

   
 

  

เราสนบัสนุนพนัธกจิ... 
 
TUPELO CHILDREN'S MANSION เด็ก ๆ ไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีม่โีอกาสในการเตบิโตทางวญิญาณ ร่างกาย และอารมณ ์
NEW BEGINNINGS แมใ่หกํ้าเนดิบตุรและพจิารณามอบเด็กใหผู้อ้ืน่รับเป็นบตุรบญุธรรม 
HAVEN OF HOPE โครงการสําหรับเด็กหญงิอาย ุ13-16 ทีม่ปัีญหาพฤตกิรรมและอารมณ์ 
LIGHTHOUSE RANCH for BOYS โครงการชว่ยเหลอืเด็กชายวัยรุ่นทีใ่จแตกหักและเจ็บปวด 
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