
Ladies Prayer International Newsletter 
 

 
 

  

 

 

United Pentecostal Church Intl เดอืนธนัวาคม 2021 
 

  
 

   
 

   
 

  
 

   

คณุมกีลิ)นเป็นอยา่งไร 
โดย ลนิดา กลสีนั ประธานแผนกสตร ีUPCI  

 

“เมื<อวันที< 13 พฤศจกิายน 2000 หนังสอืพมิพ ์Oregonian ในเมอืงพอรต์แลนด ์
เผยแพรข่อ้ความสั Xน ๆ ดังนีX “เมื<อชายคนหนึ<งปลน้ธนาคารในเมอืงซาน ดเิอโก ้
สิ<งเดยีวที<พนักงานของธนาคารจําไดค้อื เขามกีลิ<นตัวที<แยม่าก ขอ้มลูแคนั่Xนก็เพยีงพอแลว้ 
หลังจากตํารวจเผยแพรข่อ้มลูดังกลา่วออกไป เจา้ของโรงแรมแหง่หนึ<งที<ไดก้ลิ<นตัวของชายคนนัXน 
ก็โทรหาตํารวจ และชายคนดังกลา่วก็ถกูจับกมุ” 
  
มนุษยท์กุคนมกีลิ<นเฉพาะตัว 
กลิ<นตัวของเราเป็นเหมอืนกบัของเหลวที<มองไมเ่ห็นแตไ่หลออกจากตัวเราอยา่งตอ่เนื<อง 
ไมว่า่เราจะไปที<ใด รา่งกายของเราจะสง่กลิ<นนัXนเป็นทาง ดว้ยเหตนุีXเอง 

สนัุขจงึสามารถตามหาคนได ้ถา้สนัุขสามารถดมกลิ<นเสืXอผา้ที<คน ๆ นัXนใส ่กลิ<นตดิอยูบ่นเสืXอผา้นัXน 
ถา้สนัุขสามารถพบกลิ<นนัXนบนพืXนดนิ ก็จะเริ<มตดิตามคน ๆ นัXนไปตามทางที<เขาเดนิไปได ้
  
ครอบครัวทกุครอบครัวมกีลิ<นประจําครอบครัว คณุอาจไมไ่ดก้ลิ<นของตัวเอง 
แตค่นอื<นที<เดนิเขา้มาในบา้นของคณุจะไดก้ลิ<นประจําครอบครัวของคณุ พระเยซทูรงมกีลิ<นประจําครอบครัว 
กลิ<นของพระองคค์อืการแตกหัก ความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ 
พระองคท์รงเดนิทางในโลกของพระองคแ์ละทิXงรอ่งรอยของพระองคใ์นทกุที<ที<พระองคเ์สด็จไป 
  
ถา้เราอยากจะมกีลิ<นเหมอืนกบัพระเยซ ูเราจะตอ้งแตกหัก เปลอืกภายนอกที<เอาตัวเองเป็นศนูยก์ลาง เห็นแกตั่ว 
และมคีวามปรารถนาทางโลก จําเป็นตอ้งถกูทําลายเพื<อที<วญิญาณภายใน ซึ<งคอืกลิ<นของพระเยซ ูจะสง่ออกมาสูโ่ลก 
เหมอืนเชน่ที<ผอบนํXามันหอมที<เราอา่นจากพระคัมภรีใ์หมจ่ะตอ้งแตกออกกอ่นเพื<อที<จะมกีลิ<นหอมออกมา 
วญิญาณและความปรารถนาฝ่ายเนืXอหนังของเราจะตอ้งแตกเป็นชิXน ๆ 
กอ่นเพื<อที<กลิ<นหอมแหง่วญิญาณของพระเจา้จะสง่ออกมา ในเวลานัXนเอง คนทัXงหลายก็จะรูว้า่เราแตกตา่งจากคนอื<น ๆ 
เขาก็จะรูว้า่เราไดอ้ยูก่บัพระเยซมูา 
  
คณุแม ่ครอบครัวของคณุจะมกีลิ<นเหมอืนกบัคณุ คณุควบคมุบรรยากาศของบา้น 
คนที<เดนิเขา้มาในบา้นจะรูส้กึถงึบรรยากาศนัXน พวกเขาจะ “ไดก้ลิ<น” บา้นของคณุ หากเรา ซึ<งเป็นแม ่ๆ 
สําแดงถงึผลของพระวญิญาณในชวีติของเรา อันไดแ้ก ่ความรัก ความปลาบปลืXมใจ สนัตสิขุ ความอดกลัXนใจ ความปราน ี
ความด ีความสตัยซ์ื<อ ความสภุาพออ่นนอ้ม การรูจั้กบังคับตน เราสง่อทิธพิลอยา่งมากตอ่บา้นของเราและลกู ๆ ของเรา 
ลกู ๆ ของเราจะมชีวีติตามแบบเรา พวกเขาจะมกีลิ<นเหมอืนกบัคณุ! 
  
เราอาศัยอยูใ่นโลกที<โกลาหล เราเห็นความรนุแรงเกนิมนุษย ์ความเกลยีดชงัที<ชั<วรา้ย และความรนุแรงอันเหลอืเชื<อ 
แมแ้ตภ่ายในครอบครัว ขณะที<พระเยซเูสด็จมาเพื<อนําสนัตสิขุมายังโลก 
แตค่วามบาปไดเ้ปลี<ยนโลกของเราใหก้ลายเป็นพืXนที<สงครามที<เต็มไปดว้ยอสรูกายที<ชั<วรา้ยและชอบทรมานผูอ้ื<น 
แตเ่พราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เราจงึสามารถมบีา้นที<เขม้แข็ง ที<ซึ<งสนัตสิขุของพระเจา้อบอวลอยู ่
และมคีวามสขุและปีตยินิดใีนครอบครัว บา้นจงึเขม้แข็งเพราะ “ความชื<นบานของตนในพระเจา้เป็นกําลังของทา่น” (เนหะมยี ์
8:10) 

 

 

 

 



 
เราเลอืก เลอืกความชื<นชมยนิด ีเลอืกสนัตสิขุ เลอืกความรัก เลอืกทางของพระเจา้สําหรับบา้นของเรา 
เราไมอ่าจเห็นผลลัพธข์องสิ<งที<เราเลอืกในวันนีX ซึ<งจะสง่ผลตอ่วันพรุง่นีXของผูค้นรอบ ๆ ตัวเรา 
ซาราหร์ูว้า่พระเจา้ไดส้ญัญากบัอับราฮัมวา่เขาจะเป็นบดิาของประชาชาตมิากมาย 
แตเ่พราะพระเจา้ไมไ่ดท้รงทําใหแ้ผนการของพระองคสํ์าเร็จในเวลาของซาราห ์
เธอจงึจัดการดว้ยตนเองและชกัจงูใหส้ามมีลีกูกบัสาวใช ้ตั Xงแตวั่นนัXนจนถงึวันนีX 
ผลจากการกระทําของเธอนําไปสูค่วามตายและการทําลายระหวา่งชนสองชาต ิ
 
พระเจา้ตรัสกบัเรเบคาหว์า่ ชนสองชาตอิยูใ่นครรภข์องเธอ และพี<จะรับใชน้อ้ง 
แทนที<เธอจะอนุญาตใหพ้ระเจา้ทรงทําการตามสตปัิญญาของพระองค ์เธอชกัจงูใหล้กูชายโกหก หลอกลวง 
และหลอกใชพ้อ่ที<อายมุากแลว้ จรงิอยูว่า่ ลกูชายคนนัXนไดรั้บการอวยพร แตก็่สง่ผลใหเ้ขาตอ้งหนเีพื<อเอาชวีติรอด 
และเธอก็ไมไ่ดเ้จอลกูชายคนนีXอกีเลย รวมไปถงึลกู ๆ ของเขา หรอืการอวยพรของเขาดว้ย 
 
คณุสง่ผลอยา่งไรกบัครอบครัวของคณุบา้ง และคณุทิXงมรดกอะไรไวใ้หก้บัลกู ๆ หลาน ๆ และเหลน ๆ ของคณุบา้ง 
จงมองไปรอบ ๆ แลว้ลองดมกลิ<นดสู.ิ..คณุมกีลิ<นเป็นอยา่งไร 
 
 
หมายเหต:ุ ลนิดา กลสีนั และแกรี5 สาม ีอาศยัอยูใ่นเมอืงโอเรกอนซติี? รัฐโอเรกอน ทั ?งคูเ่ป็นศษิยาภบิาลมาเป็นเวลากวา่ 4 ทศวรรษและเพิ5งจะเกษียณอายเุมื5อเร็ว ๆ นี? พวกเขามลีกู 4 คน 
หลานชาย 4 คน และหลานสาว 1 คน ลนิดาไดรั้บพระวญิญาณบรสิทุธิUเมื5อยงัเป็นเด็ก ลกูของมชิชนันารใีนศรลีงักา เธอชอบเวลาที5ครอบครัวมาพบเจอกนั เดนิทางไปงานสตรตีา่ง ๆ 
และผอ่นคลายที5สนามหลงับา้น เธอทํางานในแผนกสตรมีาเป็นเวลากวา่ 4 ทศวรรษ และปัจจบุนัเป็นประธานแผนกสตรใีนระดบัประเทศ  

 
 

   

พระเยซู ทรงเป็นความชื4นชมยนิดแีละสนัตขิองเราหรอืเปลา่ 
โดย อนิกนัน ์เบคค ์เทอรเ์นอร ์

 

“ขอพระเจา้แหง่ความหวังทรงโปรดใหท้า่นบรบิรูณ์ดว้ยความชื<นชมยนิด ีและสนัตสิขุในความเชื<อ 
เพื<อทา่นจะไดเ้ปี<ยมดว้ยความหวังโดยฤทธิrเดชแหง่พระวญิญาณบรสิทุธิr” (โรม 15:13) 
ในฐานะแม ่เราตอ้งดแูลลกู ๆ ของเราในทกุดา้น หากมปัีญหา เราก็หาทางแก ้
หากมคีวามจําเป็นบางอยา่ง เราก็ทําทกุอยา่งเพื<อตอบสนองความจําเป็นนัXน 
พระเจา้ทรงทําใหเ้ราเป็นแบบนัXน 
 
เวลาปีครึ<งที<ผา่นมาเป็นความทา้ทาย ไมใ่ชแ่คสํ่าหรับพวกเรา แตสํ่าหรับลกู ๆ ของเราดว้ย 
ลกูชายสองคนของดฉัินอยูใ่นชว่งวัยรุน่ตอนตน้ 

และการล็อกดาวนเ์ป็นเวลาหลายเดอืนเป็นเวลาที<ยากลําบากสําหรับพวกเขา 
การตอ้งเรยีนหนังสอืที<หนา้จอคอมพวิเตอรเ์ป็นเวลาหลายชั<วโมง และไมส่ามารถพบหรอืเจอเพื<อน ๆ 
ไดเ้ริ<มสง่ผลกบัพวกเขา จรงิอยูว่า่พวกเขามเีวลาอธษิฐานและอา่นพระคัมภรีร์ว่มกนัมากขึXน 
และเวลานัXนเป็นชว่งเวลาที<พเิศษในหลาย ๆ ดา้น เรานอนเยอะขึXนและกนิเยอะขึXน 
เราหัวเราะรว่มกนัมากขึXนและครอบครัวเราก็ผกูพันกนั เราทําสิ<งที<เราทําไดเ้พื<อใหช้ว่งเวลาที<ยากลําบากนีXดทีี<สดุ 
แมว้า่จะมชีว่งเวลาที<สรา้งความสดชื<นใหก้บัเรา แตไ่มน่านเราก็ตระหนักวา่ เราตอ้งการมากกวา่แคค่วามสดชื<น 
เราตอ้งการการเคลื<อนไหวที<ลกึซึXงของพระเจา้ เราตอ้งการใหพ้ระองคฟื์Xนจติวญิญาณของเรา 
 
เราจําเป็นตอ้งไดรั้บความสดชื<น แตมั่นเป็นแคช่ั<วคราว เราจําเป็นตอ้งพักรา่งกายของเรา 
และเราตอ้งมเีวลาอยูก่บัเพื<อนและครอบครัว สิ<งเหลา่นีXเป็นสิ<งที<ด ีแตก็่มเีวลาที<จติวญิญาณของเราเหน็ดเหนื<อย 
และทางแกเ้ดยีวคอืการเขา้มาอยูต่อ่หนา้พระพักตรข์องพระเจา้และอนุญาตใหพ้ระองคฟื์Xนจติวญิญาณของเรา 
ดาวดิกลา่วไวอ้ยา่งดวีา่ “[พระองค]์ทรงฟืXนวญิญาณของขา้พเจา้” (สดดุ ี23:3) 
มเีพยีงพระวญิญาณอันทรงฤทธิrของพระองคเ์ทา่นัXนที<จะฟืXนความชื<นชมยนิดแีละสนัตสิขุของเราไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
 
ทันททีี<ทําได ้เราพาลกู ๆ ไปคา่ยอนุชน เพื<อที<เขาจะไดอ้ยูใ่นบรรยากาศทางฝ่ายวญิญาณอยา่งแทจ้รงิกบัอนุชนคนอื<น ๆ 
ดฉัินตระหนักวา่เราไมอ่าจทําอยา่งนัXนไดท้กุครัXงไป เป็นเวลาหลายปีทเีดยีวที<ในครสิตจักรของเรา 
ไมม่เีด็กอายรุุน่ราวคราวเดยีวกบัลกูชายทัXงสองของเราเลย แตค่วามพยายามในการทําใหพ้วกเขาไดไ้ปในงานฟืXนฟนัูXนคุม้คา่ 
พระเจา้ทรงกระทําการในพวกเขาในแบบที<ไมม่อีปุกรณ์ใหมเ่อี<ยมหรอืกจิกรรมสนุกสนานใดทําได ้
รอยยิXมที<จรงิใจบนใบหนา้ของพวกเขาเป็นพยานถงึการฟืXนฟทูี<ยิ<งใหญท่ี<มเีพยีงพระเจา้เทา่นัXนที<สามารถทําได ้
 
คณุตอ้งการความชื<นชมยนิดแีละสนัตสิขุของคณุคนืกลับมาไหม คณุกําลังเหน็ดเหนื<อยหรอืเปลา่ จงใหพ้ระเจา้โอบลอ้มคณุ 
ยกคณุขึXน และฟืXนฟคูณุ จงอยูต่อ่หนา้พระพักตรข์องพระเจา้ พระองคท์รงสามารถที<จะฟืXนฟคูณุไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
 
 
หมายเหต:ุ อนิกนัน ์เบคค ์เทอรเ์นอร ์และสาม ีนาธาเนยีล เทอรเ์นอร ์เป็นตวัแทนขององคก์าร UPCI ประจําประเทศเอสโตเนยี ทั ?งคูเ่ป็นศษิยาภบิาลอยูท่ี5เมอืงหลวง Tallinn 
โดยมลีกูชายวยัรุน่ 2 คน ไดแ้ก ่ครสิโตเฟอร ์และไมเคลิ   

 

 

 

 

 
 

   



 

   

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< 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! Facebook Ladies Prayer International Link 
  
เชญิชวนใหส้มาชกิกลุม่สมคัรรับจดหมายขา่วไดฟ้รทีี7 Ladies Prayer 
Internationa หรอืสง่คําขอไปที7 debiakersl@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) 

 

 

 

 

 

 


