
Ladies Prayer International Newsletter 
 

 
 

  

 

 

United Pentecostal Church Intl เดอืนพฤศจกิายน 2021 
 

  
 

   
 

   
 

  
 

   

คาํอธษิฐานที,เหมอืนผอบนํ3ามนัหอม 
โดย แคทลนี อารช์ดิอิาโกโน่ 

 

“ในเวลาที+พระองคป์ระทับอยูท่ี+หมูบ่า้นเบธาน ีในเรอืนของซโีมนคนโรคเรืAอน 
ขณะเมื+อทรงนั+งเสวยพระกระยาหารอยู ่มหีญงิผูห้นึ+งถอืผอบนํAามันหอมนาระดา 
ที+มรีาคามากมาเฝ้าพระองค ์แลว้เปิดผอบเทนํAามันนัAนลงบนพระเศยีรของพระองค”์ (มาระโก 
14:3) 
 
หญงินรินาม, ผอบนํAามันหอมที+มรีาคา ในบรรยากาศที+หญงิคนนีAไมเ่ป็นที+ตอ้งการหรอืตอ้นรับ 
ทกุคนในหอ้งนัAนโกรธและไมพ่อใจเธอ ทกุคนเวน้แตพ่ระเยซผููเ้ดยีวเทา่นัAน 

ผอบที+มคีา่นัAนปิดผนกึดว้ยขีAผึAงเพื+อใหนํ้Aามันขา้งในสดใหมแ่ละบรสิทุธิ\ 
นํAามันถกูเทบนศรีษะขององคพ์ระผูส้รา้งจักรวาลและมวลมนุษย ์เป็นการเจมิ 
เป็นการเตรยีมสําหรับการฝังพระกายของพระองค ์เป็นการกระทําที+แสดงถงึการนมัสการ การเสยีสละ และความรัก 
 
ผอบนีAมรีาคาเทา่กบัคา่แรงทัAงปี และบรรดาชายที+อยูใ่นหอ้งนัAนเห็นวา่ 
การเทนํAามันเชน่นัAนบนพระเศยีรของพระเยซเูป็นการเสยีไปเปลา่ ๆ แตพ่ระเยซไูมไ่ดค้ดิเชน่นัAน ตามจรงิแลว้ 
พระองคต์รัสกบัคนเหลา่นัAนและเหลา่สาวกวา่ อยา่ไปกวนเธอ และตรัสวา่เธอไดทํ้าการดสํีาหรับพระองค ์
เราไมจํ่าเป็นตอ้งกลัวเมื+อเราใหบ้างสิ+งกบัพระเยซ ูเพราะพระองคท์รงสงัเกตเห็น พระเยซตูรัสวา่ 
“หญงิคนนีAทําสดุกําลังของนางแลว้ นางมาชโลมกายของเราลว่งหนา้กอ่นที+จะมกีารฝังศพของเรา” (มาระโก 14:8) 
 
ดฉัินชอบนํAามันหอมระเหยมาก และนํAามันที+พดูถงึในที+นีAคอืนํAามันหอมนาระดา 
ซึ+งเป็นนํAามันที+ใชบ้อ่ยครัAงเพื+อความเป็นอยูท่ี+ดทีางอารมณ์และรา่งกาย นอกจากนีA ยังเป็นที+รูจั้กกนัวา่ทําใหผู้ใ้ชรู้ส้กึสงบ 
เมื+อเราอา่นขอ้พระคัมภรีต์อ่ เราจะพบวา่พระเยซทูรงอยูท่ี+สวนเกทเสมน ีกําลังอธษิฐานเพื+อที+จะยอมรับ 
“ถว้ยที+พระองคต์อ้งดื+ม” พระคัมภรีแ์สดงใหเ้ราเห็นอยา่งเดน่ชดัวา่ พระองคท์รงอยูภ่ายใตค้วามตงึเครยีดทางกาย จติใจ 
และจติวญิญาณอยา่งมาก บางทพีระเยซเูองในพระกายที+ตอ้งตายนัAน 
ไดรั้บประโยชนจ์ากนํAามันหอมนาระดาที+หญงิคนนัAนเทบนพระเศยีรของพระองค ์
พระเศยีรที+ไมน่านหลังจากนัAนตอ้งสวมใสม่งกฎุหนาม 
พระเยซทูรงเรยีกสิ+งที+หญงิคนนัAนทําวา่เป็นการชโลมกายของพระองคก์อ่นที+พระกายของพระองคจ์ะถกูฝัง 
การอธษิฐานและการวงิวอนเป็นการเตรยีมตัวเราสําหรับวันนัAนที+เราจะไดไ้ปอยูก่บัพระองคใ์นกายบนสวรรคแ์ละไดก้ลับบา้นไ
มใ่ชห่รอื 
 
คําอธษิฐานของเราสําหรับลกู ๆ และครอบครัวของเราไมใ่ชก่ารเสยีเวลา เสยีแรง หรอืเสยีสละโดยเปลา่ประโยชน ์
การอธษิฐานเผื+อพวกเขาเป็นการประกาศถงึการอทุศิของเราและความรักของเราตอ่พระพวกเขาและตอ่พระเจา้ แตล่ะวัน 
เราจําเป็นตอ้งใชเ้วลาในการเตมิผอบนํAามันทางฝ่ายวญิญาณของเราที+เต็มดว้ยนํAามันที+มคีา่ซึ+งคอืคําอธษิฐานของเรา 
และมกีลิ+นฟุ้งไปทั+วบา้นของเรา 
 
 
หมายเหต:ุ แคทลนี อารช์ดิอิาโกโน่ เป็นภรรยาของศาสนาจารยซ์ลัวาทอร ์อารช์ดิอิาโกโน่ ประธานองคก์ารทีFอติาล ีทั Gงคูม่ลีกูและหลานทีFน่ารักอยา่งละ 3 คน 
และเป็นศษิยาภบิาลของครสิตจักรในเมอืงคาตาเนยี เกาะซซิลิ ี 

 

 

 

 

 
 

   



นํ 3าหอมและคาํอธษิฐาน 
โดย ลแีอน แกรนต ์

 

วันหนึ+ง 

ดฉัินเดนิเขา้ไปในหอ้งนํAาและแปลกใจที+ไดก้ลิ+นนํAาหอมราคาแพงที+สามเีพิ+งจะซืAอมาเป็นของขวัญใหด้ฉัินเมื+อเร็ว ๆ นีA ฮึAม… 
ลกูชายคนไหนในสามคนของเราที+เลน่กบันํAาหอมของดฉัินนะ 
  
ดฉัินรูตั้วคนทําผดิในทา้ยที+สดุ ซึ+งคอืลกูชายคนที+สองซึ+งตอนนัAนมอีายปุระมาณ 10 ขวบ 
ดฉัินถามลกูวา่ทําไมเขาถงึใชนํ้Aาหอมของดฉัินโดยเปลา่ประโยชน ์ลกูชายตอบอยา่งอาย ๆ วา่ “ก็หอ้งนํAามันเหม็นนดิ ๆ 
นคิรับ และฉลากที+ขวดก็เขยีนวา่ ‘Eau de toilette’ ผมก็เลยคดิวา่มันใชสํ้าหรับหอ้งนํAา” 
ความรําคาญใจของดฉัินมลายหายไปกลายเป็นเสยีงหัวเราะแทน 
และเรื+องนีAกลายเป็นเรื+องโปรดเรื+องหนึ+งของดฉัินเมื+อฟืAนความหลังกบัครอบครัว 
  
อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์นํAาหอมนีAยังทําใหด้ฉัินคดิถงึหญงิคนที+ม ี“ผอบนํAามันที+มรีาคามาก” และเทนํAามันนัAนบนพระเยซ ู
(มัทธวิ 26:7) ปฏกิริยิาแรกของสาวกคอืตกใจเกี+ยวกบัสิ+งที+เขาเห็นวา่เป็นการเปลา่ประโยชน ์“นํAามันนัAนถา้ขายก็ไดเ้งนิมาก 
แลว้จะแจกใหค้นจนก็ได”้ (มัทธวิ 26:9) ในความคดิของพวกเขา เงนินัAนใชสํ้าหรับความจําเป็นทางรา่งกายจะดกีวา่ 
  
เหมอืนกบัที+ลกูชายของดฉัินใชนํ้AาหอมพเิศษนีAกบัเรื+องเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 
สาวกเห็นวา่การใชนํ้Aามันหอมที+มคีา่ของหญงิคนนีAเพื+อใหเ้กยีรตกิบัพระเยซเูป็นคา่ใชจ้า่ยที+ไมจํ่าเป็น 
ลกูชายของดฉัินจะใชนํ้Aาหอมปรับอากาศราคาถกูก็ได ้ก็เพยีงพอแลว้ 
หญงิคนนีAจะใหเ้กยีรตพิระเยซใูนแบบที+ตอ้งใชเ้งนินอ้ยกวา่นีAไมไ่ดห้รอื 
  
สิ+งที+สาวกลมืไปคอืวา่ พระเยซทูรงสมควรไดรั้บสิ+งที+ดสีดุของเรา 
การนมัสการและถวายเกยีรตแิดพ่ระองคไ์มใ่ชเ่รื+องเล็กนอ้ยเลย และนั+นทําใหด้ฉัินคดิถงึการอธษิฐาน 
ดว้ยตารางชวีติที+ยุง่ของเรา บางครัAงเรารูส้กึวา่ การพยายามหาเวลาอยูเ่พยีงลําพังกบัพระเยซเูป็นการเสยีสละอยา่งแทจ้รงิ 
เราอาจรูส้กึวา่อยากจะใชเ้วลาอธษิฐานสว่นใหญก่บัความตอ้งการทางรา่งกาย เพราะนั+นเป็นสิ+งที+เห็นไดช้ดัและ เรง่ดว่น 
  
แตก่ารอทุศิเวลาอธษิฐานจํานวนมากในการนมัสการและใหเ้กยีรตกิบัพระเยซไูมไ่ดเ้ป็นการเปลา่ประโยชนเ์ลย 
พระองคท์รงสมควรไดรั้บสิ+งที+ดทีี+สดุจากเรา ววิรณ์ 5:8 บอกเราวา่ คําอธษิฐานของเราเป็นเหมอืนเครื+องหอมสําหรับพระเจา้ 
  
พระเยซตูรัสถงึผอบนํAาหอมของหญงิคนนัAนวา่ “การซึ+งหญงินีAไดก้ระทําจะเลื+องลอืไปเป็นที+ระลกึถงึเขาที+ไหน ๆ 
ที+ขา่วประเสรฐินีAจะประกาศไปทั+วพภิพ” การนมัสการในเวลาสรรเสรญิของเราสง่ผลที+ยาวนาน 
ดังนัAนจงึควรใหก้ารนมัสการเป็นสิ+งสําคัญที+สดุ กอ่นที+เราจะอธษิฐานขอสิ+งที+ตอ้งการ 
 
 
หมายเหต:ุ ลแีอน อาร.์ แกรนต ์เป็นนักแปลภาษาองักฤษ-ฝรัFงเศสทีFผา่นการรับรอง พรอ้มปรญิญาเอกสาขาการแปล เธอเขยีนหลงัสอืหลายเลม่ เชน่ หนังสอืเฝ้าเดีFยว Order My 
Steps และ The 3-Hour Translation Team  เธอและสกอ็ต สามขีองเธอ เป็นมชิชนันารใีนควเิบ็ก ซติีG ประเทศแคนนาดา ลแีอนดํารงตําแหน่งประธานของ Quebec Ladies Ministries 
และองคก์ร Nonprofit Translation Solutions ซึFงอทุศิตนเพืFอชว่ยมชิชนันารแีละกลุม่ผูรั้บใชต้า่ง  ๆ ไดแ้ปลเนืGอหาความรูเ้ป็นภาษาอืFน 

 

 

 

 

 
 

   

ความแตกหกัเปิดเผย 
โดย แคสซ ีเค. ฮัสลัก 

 

กลิ+นหอมฟุ้งอยูใ่นหอ้ง กลิ+นหอมฉุนแทรกผา่นฝงูชน ทกุคนไดก้ลิ+นนํAาหอมนัAน ฝงูชนเงยีบกรบิ 
แลว้ก็มเีสยีงกระซบิดังขึAน 
 
คนที+นั+งอยูใ่กล ้ๆ แสดงความคดิเห็นของตัวเอง สายตาที+มองมาแสดงถงึการตําหน ิ
“ทําไมถงึทําใหนํ้AามันนีAเสยีเปลา่ นํAามันนีAถา้ขายก็ได”้ (มาระโก 14:4-5) บางคนก็พดูวา่ 
“ผูห้ญงิคนนีAไปเอาเงนิจากที+ไหนมาซืAอของราคาแพงอยา่งนีA” 
 

หญงิคนนีAทําใหเ้กดิความชลุมนุนีA หญงิที+กม้หัวลงตํ+า เธอถอืภาชนะที+ปิดผนกึอยู ่
จากนัAนก็ทําใหผ้อบนัAนแตกและเทนํAามันที+ลํAาคา่บนเจา้นายของเธอ 

 

 

 

 



 
ผอบนํAามันนัAนมนํีAามันที+มรีาคาเทา่กบัคา่จา้งประมาณหนึ+งปี (ขอ้ 5) เธอเทนํAามันนัAนบนพระเยซ ูคนสว่นใหญค่งไมเ่ขา้ใจ 
และคนสว่นใหญก็่ไมเ่ขา้ใจ คนที+เห็นเหตกุารณ์คดิวา่เป็นการเปลา่ประโยชน ์
เธอรูว้า่การทําใหผ้อบนัAนแตกเปิดเผยถงึสิ+งที+อยูภ่ายใน 
 
เราเทใจของเราในการอธษิฐาน ในระหวา่งการแตกหักของเรา บอ่ยครัAงพรอ้มกบันํAาตา เวลานัAน 
นํAาหอมก็เต็มอยูใ่นอากาศรอบ ๆ เรา แผซ่า่นไปทั+ว นํAาหอมจากอดตีของเราเป็นความทรงจําชดัเจนสําหรับอนาคตของเรา 
 
เป็นไปไดไ้หมที+เมื+อเราอธษิฐานรอบ ๆ ลกู ๆ ของเรา 
กลิ+นหอมแหง่การอธษิฐานจะเชื+อมพวกเขาเขา้กบัชวีติอธษิฐานในอนาคตของพวกเขา 
มันจะเป็นสิ+งผกูเขาเขา้กบัความรอดและความสมัพันธท์ี+ดกีบัองคเ์จา้นายหรอืไม ่ดฉัินบอกไดเ้ลยวา่ “ได”้ 
 
การอธษิฐานคอืบทสนทนาที+แสดงถงึความสมัพันธท์ี+แนบแน่นกบัพระเยซ ู
 
การอธษิฐานคอืหนทางกลับไปสูก่ารอยูฝ่่ายวญิญาณที+ดแีละสมบรูณ์ 
 
การอธษิฐานสรา้งประกายใหเ้ราแข็งแกรง่อกีวันหนึ+ง 
 
บรรยากาศเปลี+ยนแปลงไปเมื+อคณุใหใ้จของคณุแตกหักเพื+อเปิดเผยนํAาหอมแหง่การอธษิฐานและนมัสการที+ลํAาคา่ 
คนที+คณุสง่อทิธพิลตอ่ ไมว่า่จะเป็น ลกู ครอบครัว เพื+อน สมาชกิในครสิตจักร หรอืชมุชนของคณุ 
จะสามารถรับรูถ้งึฤทธิ\เดชแหง่การอธษิฐาน หญงิที+กลา่วถงึในหนังสอืมาระโก 
มอบภาชนะที+แตกหักนัAนเป็นเครื+องบชูาที+งดงาม เราสามารถมอบถวายโดยอธษิฐานเผื+อคนที+หันหลังไปจากพระเจา้ได ้
 
“ขอใหคํ้าอธษิฐานของขา้พระองคเ์ป็นดังเครื+องหอมตอ่พระพักตรพ์ระองค ์
และที+ขา้พระองคย์กมอืขึAนอธษิฐานเป็นดังเครื+องสตัวบชูาเวลาเย็น” (สดดุ ี141:2) 
 
 
หมายเหต:ุ แคสซ ีเค. ฮสัลกั รับใชร้ว่มกบัสามทีีFเธอแตง่งานดว้ยมาเป็นเวลา 33 ปี โดยอาศยัอยูท่ีFเท็กซสัและอะแลสกา ความรักทีFเธอมใีหก้บัคนทั Gงหลาย ทําใหเ้ธอทําหลาย ๆ 
สิFงทีFพระเจา้ทรงจัดเตรยีมเธอใหทํ้า ปัจจบุนั แคสซดํีารงตําแหน่งผูอํ้านวยการ South Central Texas District Ladies Ministry รวมทั Gงเป็นภรรยาของศษิยาภบิาลทีFครสิตจักร Apostolic 
Lighthouse Church ในเมอืงจอรจ์ทาวน์ รัฐเท็กซสั เธอมลีกูทีFน่ารัก 4 คน และมหีลาน 9 คน รวมทั Gงเป็น “แม”่ ของสนัุขพันธุอ์งิลชิบลูด็อก ชืFอ พกิซีF เธอมงีานอดเิรก ไดแ้ก ่ทําสวน 
สะสมหนิ เกบ็ของตามชายหาด และตดัหญา้ แคสซนีมสัการพระเยซคูรสิต ์

 

 

 

  

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 
 

เยี2ยมชม Ladies Prayer International บน Facebook และกด “ถกูใจ” เพจของเรา!  

 

 

 

 
 

   

 

 

 
เชญิผูนํ้าทมีอธษิฐานทกุทา่น เยี7ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด 
“ถกูใจ” เพจของเรา!   
เชญิชวนใหส้มาชกิกลุม่สมคัรรับจดหมายขา่วไดฟ้รทีี7 debiakersl@aol.com  
 
รว่มแบง่ปันขอ้มลูนีdกบัครสิตจักร เพื7อน ๆ และครอบครัวของคณุ 
ขอขอบคณุที7รว่มรับใชใ้นการอธษิฐาน และชว่ยบอกเลา่เกี7ยวกบัจดหมายขา่วและเพจ Facebook 
ของเรา! 

 
 

 

 

  

 


