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พระเจา้ทรงประทานกําลงัในการเดนิทาง 
โดย สเตฟานี( กอสซารด์ 

 

ในฐานะแมท่ี/มลีกูพกิาร กอ่นที/จะเดนิทาง ดฉัินอยากจะเตรยีมทกุสิ/งที/จําเป็นไวล้ว่งหนา้ 
ดฉัินเก็บทกุสิ/งที/จะตอ้งใชใ้สก่ระเป๋า แลว้ก็เก็บทกุสิ/งที/อาจจะตอ้งใชไ้ปดว้ย 
พระเจา้ไมไ่ดทํ้าการแบบนีI เราเห็นตัวอยา่งจากในพระคัมภรีเ์มื/อเอลยีาหห์วิ 
พระเจา้ทรงจัดเตรยีมอาหารใหเ้ขา “และกาก็นําขนมปังและเนืIอมาใหท้า่นในเวลาเชา้ 
และนําขนมปังและเนืIอมาในเวลาเย็นและทา่นก็ดื/ม นํIาจากลําธาร” (1 พงศก์ษัตรยิ ์17:6) 
พระเจา้ไมไ่ดจั้ดเตรยีมคลังอาหารใหก้บัเอลยีาห ์
แตพ่ระองคท์รงประทานอาหารใหก้บัเขาทกุครัIงเมื/อเขาตอ้งการ 
พระเจา้ทรงจัดเตรยีมสิ/งจําเป็นของครอบครัวเราในลักษณะแบบเดยีวกนั 
  

ดฉัินขอยอมรับวา่ หลายครัIง ความแข็งแกรง่ของดฉัินสําหรับปัจจบัุนดเูหมอืนจะไมพ่อ เมื/อดฉัินอธษิฐาน 
ดฉัินมักจะถามพระเจา้เกี/ยวกบัอนาคต ดฉัินอยากเห็นจดุเริ/มตน้และจดุสิIนสดุของการเดนิทาง 
ดฉัินอยากเห็นแผนการทัIงหมด ดฉัินอยากไดเ้ครื/องมอื ทรัพยากร และความเขม้แข็งทัIงหมดตัIงแตเ่ริ/มเดนิทาง 
แตแ่ทนที/จะเป็นอยา่งนัIน พระเจา้ทรงสญัญาวา่จะทรงจัดเตรยีม ฟีลปิปี 4:19 ยนืยันในเรื/องนีIวา่ 
“และพระเจา้ของขา้พเจา้จะประทานสิ/งสารพัดที/พวกทา่นขาดอยูนั่Iน จากทรัพยอั์นรุง่เรอืงของพระองคใ์นพระเยซคูรสิต”์ 
การยดึมั/นในพระสญัญานีIจําเป็นตอ้งมคีวามเชื/อวางใจ ดฉัินตอ้งพึ/งพาพระองคใ์นการจัดเตรยีมสิ/งจําเป็นในแตล่ะวัน 
รวมถงึความจําเป็นที/จะมขีึIนในอนาคต 
  
บางเวลาดฉัินรูส้กึทว่มทน้เพราะบรรดาสิ/งจําเป็นทัIงหลาย 
ลกูของดฉัินมคีวามจําเป็นในสิ/งที/ดฉัินไมอ่าจจัดเตรยีมใหก้บัเขาได ้ทั IงในวันนีIและในอนาคต แตพ่ระเจา้ไมไ่ดรู้ส้กึทว่มทน้ 
เมื/อดฉัินขาดความเขม้แข็ง พระองคท์รงประทานความเขม้แข็งของพระองค ์ดังที/เขยีนไวใ้นอพยพ 15:2 
“พระเจา้ทรงเป็นกําลังและบทเพลงของขา้พระองค”์ พระเจา้ไมเ่พยีงแตท่รงประทานความจําเป็นทางกายของเราเทา่นัIน 
แตท่รงหนุนชวีติของดฉัิน พระองคท์รงสง่คนทัIงหลายที/สามารถเดนิทางรว่มกบัดฉัิน และทรงประทานปัญญา คําปรกึษา 
และมติรภาพ ชา่งดเีหลอืเกนิที/ไดเ้ชื/อมตอ่กบับคุคลอื/น ๆ ในพระกายของพระครสิต ์
  
แมว้า่คณุจะไมไ่ดเ้ผชญิความทา้ทายเดยีวกบัครอบครัวของเรา แตเ่ราแน่ใจไดว้า่พระองคท์รงรูจั้กหนทางของเรา 
และจะทรงประทานกลยทุธเ์มื/อเราจําเป็นตอ้งม ี
  
หมายเหต:ุ สเตฟานี. กอสซารด์ ดํารงตําแหน่งผูจั้ดการเนื?อหาสําหรับโครงการ ABLE Ministry ในแผนกสตร ีซึ.งทํางานรว่มกบัครสิตจักรตา่ง ๆ ที.ยอมรับ เชื.อ รัก 

และโอบออ้มตอ่บคุคลและครอบครัวที.ไดรั้บผลกระทบจากความพกิาร  

 

 

 

 

 
 

   

ความแข็งแกรง่สาํหรบัการเดนิทาง 
โดย เอรนิ โรดรเิกส 

 



“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขอทรงโปรดประทานกําลังแกข่า้พระองค”์ คณุเคยกลา่วถอ้ยคําอธษิฐานธรรมดา ๆ 
แตจ่รงิใจแบบนีIออกมาหรอืเอย่ในใจใชไ่หม เราทกุคนก็ทําแบบนัIน  
 
ในฐานะแม ่ เราลงเวลา พลังงาน และความรักของเรา ทัIงโดยตัIงใจและอธษิฐาน เราอบรมลกู ๆ 
ของเรา สอนพระวจนะของพระเจา้ใหก้บัพวกเขา และสอนพวกเขาใหส้ตัยซ์ื/อตอ่พระนเิวศของพระเจา้ 
เราพดูคยุกนักอ่นนอน ไกลเ่กลี/ยเวลาพวกเขาทะเลากนั ชว่ยสอนการบา้นให ้ กอดและจบูพวกเขา 
ทําอาหารและจัดใหค้รอบครัวทานอาหารรว่มกนั นั/นเป็นแคตั่วอยา่งบางสว่นเทา่นัIนเอง 
ถา้คณุมสีว่นในงานรับใช ้คณุก็จะยุง่กวา่นีIอกี 

 
ถา้ไมร่ะวังใหด้ ี ก็จะรูส้กึทว่มทน้ หมดไฟ และเหน็ดเหนื/อยไดบ้างเวลาขณะเดนิทาง 
ขณะพยายามเป็นแบบอยา่งในการดําเนนิชวีติในทางของพระเจา้ใหก้บัลกู ๆ ของเรา 
การเขม้แข็งในเวลาที/ตอ้งใชกํ้าลังที/มทัี Iงหมดอยา่งตอ่เนื/องนัIนไมใ่ชเ่รื/องงา่ย 
 
เมื/อเราวางทกุสิ/งในตารางชวีติประจําวันที/วุน่วายไว ้ และหาเวลาเขา้เฝ้าพระเจา้ทกุวัน ฤทธิhเดชก็เต็มลน้ภายในเรา 
พระองคจ์ะทรงประทานความเขม้แข็งเหนอืธรรมชาตใิหสํ้าหรับการเดนิทางนีI 
พระองคท์รงใหจ้ติใจของเราเต็มดว้ยสนัตสิขุที/เกนิความเขา้ใจ 
พระองคท์รงเปลี/ยนความกงัวลและความเครยีดในแตล่ะวันของเราใหเ้ป็นความชื/นชมยนิดแีละความเขม้แข็งในขณะที/พระอง
คท์รงกระซบิกบัใจสว่นที/ลกึที/สดุของเราเพื/อบอกใหเ้รารูว้า่ทกุอยา่งจะเรยีบรอ้ยด ี  
 
อสิยาห ์ 40:29-31 เตอืนใจเราวา่ “พระองคป์ระทานกําลังแกค่นออ่นเปลีIย และแกผู่ท้ี/ไมม่กํีาลัง พระองคท์รงเพิ/มแรง 
แมค้นหนุ่ม ๆ จะออ่นเปลีIยและเหน็ดเหนื/อย และชายฉกรรจจ์ะลม้ลงทเีดยีว 
แตเ่ขาทัIงหลายผูร้อคอยพระเจา้จะเสรมิเรี/ยวแรงใหม ่ เขาจะบนิขึIนดว้ยปีกเหมอืนนกอนิทร ี เขาจะวิ/งและไมเ่หน็ดเหนื/อย 
เขาจะเดนิและไมอ่อ่นเปลีIย” 
 
สตรทัี Iงหลาย เสน้ทางชวีติการเป็นแมจ่ะเต็มไปดว้ยภเูขาสงูและหบุเขาลกึ แตท่กุครัIงที/คณุเดนิผา่นหบุเขา 
คณุจะพบกบัความเขม้แข็งในการเดนิทางที/จะพบไดใ้นพระเจา้เทา่นัIน  
 
“พระเจา้ทรงเป็นพระกําลังและเป็นโลข่องขา้พเจา้ จติใจของขา้พเจา้วางใจในพระองค ์ ขา้พเจา้จงึไดรั้บความอปุถัมภ ์
และจติใจของขา้พเจา้ก็ปีตยินิดยีิ/ง ขา้พเจา้จะถวายโมทนาแกพ่ระองคด์ว้ยบทเพลงของขา้พเจา้ 
พระเจา้ทรงเป็นกําลังของประชากรของพระองค ์พระองคท์รงเป็นป้อมรอดของผูรั้บเจมิของพระองค”์ (สดดุ ี28:7-8) 
  
 
หมายเหต:ุ เอรนิ โรดรเิกส รับใชพ้ระเจา้รว่มกบัสาม ีและลกูสองคน โดยเป็นมชิชนันารไีปยงัประเทศโปรตเุกสตลอดชว่งเวลา 10 ปีที.ผา่นมา 

 

 

 

 

 

 

 

  

ความเขม้แข็งที8ทนัเวลา!  
โดย โจดี% สมธิ 

 

ขณะที/ดฉัินรับโทรศัพทข์ึIนมา ดฉัินไดย้นิเสยีงไซเรนพรอ้มกบัเสยีงรอ้งไหเ้หมอืนคนเสยีสต ิ
ดฉัินไดย้นิลกูพดูวา่ “แมค่ะ อมลีอีาห ์เป็นอะไรไมรู่!้” ดฉัินตอบวา่ “ลกูรัก เกดิอะไรขึIน” 
ลกูพดูไปรอ้งไหไ้ป “หนูตอ้งวางสายแลว้ รถพยาบาลมาแลว้” 
 
ดฉัินและสามเีริ/มอธษิฐาน เราเพิ/งจะกลับถงึบา้นจากการเดนิทางไปเทศนา และเพิ/งจะลม้ตัวลงนอน 
เมื/อเราเริ/มอธษิฐาน สามหัีนมาบอกกบัดฉัินวา่ “พระเจา้เพิ/งจะบอกกบัผมวา่ทกุอยา่งจะเรยีบรอ้ยด”ี 
 
“พระเจา้ทรงเป็นที/ลีIภัยและเป็นกําลังของ ขา้พระองคทั์Iงหลาย 

เป็นความชว่ยเหลอืที/พรอ้มอยูใ่นยามยากลําบาก” (สดดุ ี46:1) 
 
อมลีอีาห ์หลานสาวของเรา อาย ุ3 ขวบ เคทลนิและฟิลลปิ 
ลกูสาวและลกูเขยของเราเพิ/งจะพาอมลีอีาหก์ลับจากโรงพยาบาล พวกเขาคดิวา่ทกุอยา่งเรยีบรอ้ยด ี
เคทลนิออ่นลา้จากการคลอดลกู ลม้ตัวลงแลว้งบีหลับขณะที/ฟิลลปิดลูกูให ้ทันใดนัIน อมลีอีาหตั์วเขยีว ไมห่ายใจ 
เขารบีอุม้ลกูขึIนมาทันทแีละเริ/มตบที/หลังของลกู ลกูจงึเริ/มหายใจอกีครัIง เขารูส้กึโลง่ใจแลว้จงึวางลกูลง 
 
พวกเขายังรูส้กึกระวนกระวายและไมส่บายใจมาก 
จงึเก็บของและพาอมลีอีาหไ์ปที/หอ้งฉุกเฉนิของโรงพยาบาลเด็กในเมอืงแคนซสัซติ ีนํIามันใกลจ้ะหมด 
พวกเขาจงึแวะเตมินํIามัน ขณะที/ฟิลลปิกําลังเตบินํIามันอยู ่ลกูสาวของดฉัินก็เริ/มกรดีรอ้ง “อมลีอีาหไ์มห่ายใจ” 

 

 

 

 



ครัIงนีIพวกเขารบีโทรแจง้เหตฉุุกเฉนิ 9-1-1 [เหมอืนกบั 191 ของไทย] ภายในเวลาไมก่ี/นาท ีก็มตํีารวจ รถดับเพลงิ 
และรถพยาบาลมา หน่วยกูช้พีรับอมลีอีาหไ์ปจากมอืของลกูสาวดฉัิน และเริ/มกูช้พีอมลีอีาหข์ึIนมาอกีครัIง 
 
“อยา่ทกุขร์อ้นในสิ/งใดๆเลย แตจ่งทลูเรื/องความปรารถนาของทา่นทกุอยา่งตอ่พระเจา้ ดว้ยการอธษิฐาน การวงิวอน 
กบัการขอบพระคณุ แลว้สนัตสิขุแหง่พระเจา้ซึ/งเกนิความเขา้ใจ 
จะคุม้ครองจติใจและความคดิของทา่นไวใ้นพระเยซคูรสิต”์ (ฟีลปิปี 4:6-7) 
 
เรารอ้งขอกบัพระเจา้ และสนัตสิขุก็เกดิขึIน แมว้า่เราจะยังไมเ่ขา้ใจทกุสิ/ง 
นั/นคอืเมื/อเราไวว้างใจและไมพ่ึ/งพาความเขา้ใจของเราเอง (สภุาษิต 3:5-6) พระเจา้ทรงเขา้ใจเสมอ 
 
เราไมรู่ว้า่จะเกดิอะไรขึIนในชว่งสองสามเดอืนตอ่มา แตเ่รารูว้า่ทกุสิ/งจะเรยีบรอ้ยด ีเรารูว้า่จะตอ้งพึ/งพาพระเจา้ 
 
หลังจากการทดสอบมากมาย หมอบอกกบัครอบครัวของเราวา่ อมลีอีาหม์ภีาวะหยดุหายใจขณะนอนหลับที/มคีวามรนุแรง 
อมลีอีาหจ์ะตอ้งผา่ตัดหลอดลมและใสท่อ่ชว่ยหายใจกอ่นที/จะกลับบา้นได ้ไมอ่ยา่งนัIนแลว้ก็คงจะไมร่อด 
ในขณะที/หมอศกึษาการนอนหลับของอมลีอีาห ์อมลีอีาหห์ยดุหายไปใจกวา่ 50 ครัIงในเวลาหนึ/งชั/วโมง 
ดเูหมอืนจะไรค้วามหวังอยา่งมาก แตพ่ระเจา้ตรัสวา่ “ทกุอยา่งจะเรยีบรอ้ยด”ี 
 
เราเจ็บปวดเมื/อมองดเูคทลนิและฟิลลปิรอ้งไหใ้จสลายและโศกเศรา้เมื/อไดย้นิการวนิจิฉัยและอาการของโรค 
ความหวังของพวกเขาสลายไปเป็นผงธลุ ีพวกเขายา้ยอมลีอีาหไ์ปอยูแ่ผนกดแูลทารกแรกเกดิวกิฤต 
พระเจา้ทรงแทรกแซงและทําสิ/งที/พระองคท์รงกระทําไดด้ทีี/สดุ จํานวนครัIงการหยดุหายใจของอมลีอีาหด์ขีึIนทกุวัน 
และตอ้งใชอ้อกซเิจนนอ้ยลง หนึ/งเดอืนตอ่มา อมลีอีาหไ์ดก้ลับบา้น โดยไมต่อ้งใชเ้ครื/องชว่ยหายใจ 
และตอ้งใหอ้อกซเิจนเพยีงเล็กนอ้ยเทา่นัIน 
 
หมอบอกกบัเราวา่คนืที/เราพาอมลีอีาหม์าที/แผนกฉุกเฉนิ พวกเขาไมค่ดิวา่อมลีอีาหจ์ะรอด แตพ่ระเจา้ทรงมแีผนการอื/น 
การอธษิฐานเปลี/ยนทกุสิ/งได ้วันนีI อมลีอีาหอ์าย ุ2 ขวบ โดยที/ไมม่อีาการซบัซอ้นจากความเจ็บป่วยในชว่งเดอืนแรก ๆ 
ของชวีติอกีแลว้ การอธษิฐานเปลี/ยนแปลงทกุอยา่งได!้ 
 
 
หมายเหต:ุ โจดี? สมธิ และสามขีองเธอ เป็นศษิยาภบิาลมา 20 ปี และเดนิทางเทศนาประกาศในชว่ง 7 ปีที.ผา่นมา เธอเป็นผูนํ้าสตรขีองฝ่ายในรัฐมสิซรูเีป็นเวลา 11 ปี 
โจดี?เป็นวทิยากรทั ?งในประเทศและตา่งประเทศ รวมทั ?งเขยีนหนังสอื 3 เลม่ที.เกี.ยวขอ้งกบัการรักษาดา้นจติใจ  

 
 

   

สารจากบรรณาธกิาร 
 

พระเจา้ทรงกระทําการที2ยิ2งใหญ ่
 

พระเจา้ทรงเปิดประตมูากมาย คณุสามารถอา่นจดหมายขา่วนีEไดใ้นภาษาองักฤษ 
อาหรับ จนีตวัยอ่ จนีตวัเต็ม เชค ดตัช ์ฟิจ ิฟิลปิปินส ์ฝรั2งเศส เยอรมัน กรกี อติาล ี

ญี2ปุ่ น โปแลนด ์โปรตเุกส โรมาเนยี สเปน ศรลัีงกา สวาฮลิ ีสวเีดน และไทย  
 

โปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหม้นีกัแปลมากขึ>นดว้ย 
 

 
หากตอ้งการรับจดหมายขา่ว โปรดเขยีนอเีมลไปที/ debiakers@aol.com  หรอื 

LadiesPrayerInternational@aol.com  
เรายนิดเีป็นอยา่งยิ/งที/จะเพิ/มชื/อของคณุในรายชื/อผูรั้บจดหมายขา่วของเรา 

 เยี$ยมชม Ladies Prayer International บน Facebook และกด “ถกูใจ” เพจของเรา! 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

เชญิผูนํ้าทมีอธษิฐานทกุทา่น เยี7ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถกูใจ” 
เพจของเรา!   
 
โปรดสง่คําขอจดหมายขา่วฟรไีดท้ี7  debiakers@aol.com  
 
รว่มแบง่ปันขอ้มลูนีeกบัครสิตจักร เพื7อน ๆ และครอบครัวของคณุ ขอขอบคณุที7รว่มรับใชใ้นการอธษิฐาน 
และชว่ยบอกเลา่เกี7ยวกบัจดหมายขา่วและเพจ Facebook ของเรา!! 

 

 

 
 

   



เราคอืใคร . . . ตั eงแตปี่ 1999 เป็นตน้มา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปดว้ยสตรจีากทั7วโลก 
ซึ7งพบปะกนัทกุวนัจันทรแ์รกของเดอืนเพื7อรว่มกนัอธษิฐานใหก้บัลกูหลานของตนเอง และเด็ก ๆ 
ในครสิตจักรและชมุชน 
 
พันธกจิของเรา . . . เรามุง่มั7นที7จะรักษาคนในยคุสมยันีeใหอ้ยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณและเตบิโตขึeน 
และใหค้นรุน่กอ่น ๆ ไดก้ลบัมาอยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณ  
 
เราตอ้งการ . . . หญงิผูมุ้ง่มั7นที7จะรว่มกนัอธษิฐานทกุ ๆ วนัจันทรแ์รกของเดอืน เผื7อลกู ๆ 
หลาน ๆ เป็นพเิศษ  
  

การอธษิฐานมุง่เนน้ที7 3 ประการนีe คอื...  
• ความรอดของลกู ๆ หลาน ๆ (อสิยาห ์49:25, สดดุ ี144:12, อสิยาห ์43:5-6)  
• เด็ก ๆ จะมคีวามเชื7อเป็นของตนเองเมื7อถงึอายทุี7เหมาะสม (1ยอหน์ 2:25-28, ยากอบ 1:25) 
• เด็ก ๆ จะมสีว่นในการรับใชเ้พื7อการเกบ็เกี7ยวขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (มทัธวิ 9:38)   

 

 

 

 

 

 

 


