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ความงามแทนขี+เถา้ 
โดย เทเร ่เดล ลา โรซา่ 

 

ในพระคัมภรีเ์กา่ ภายใตก้ฎของการถวายบชูา 

พระเจา้ตรัสกบัโมเสสใหบั้ญชาอาโรนและบตุรชายของเขาใหนํ้ามลูเถา้ของเครื[องเผาบชูาออกไปนอกคา่ยยังที[สะอาดหลังจ
ากที[ไฟเผาเครื[องบชูาหมดแลว้ 
การนําเถา้ออกจากเครื[องเผาบชูาที[ไหมแ้ลว้จะทําใหไ้ฟบนแทน่บชูายังเผาไหมอ้ยูแ่ละตดิอยูต่ลอด 
  
“ตอ้งรักษาใหไ้ฟตดิอยูบ่นแทน่เรื[อยไป อยา่ใหดั้บเป็นอันขาด” (เลวนีติ ิ6:13) 
  
หลายตอ่หลายครัkง แมว้า่เราจะอธษิฐาน อดอาหาร และพยายามอยา่งยิ[งที[จะมชีวีติอยา่งสมควร 
แตเ่ราก็ไมไ่ดรู้ส้กึวา่เราสามารถกา้วไปขา้งหนา้ในทางฝ่ายวญิญาณไดจ้นกวา่เราจะไปถงึจดุที[เรารูส้กึวา่พระวญิญาณของพร
ะเจา้ควบคมุชวีติของเราทัkงหมด เป็นไปไดไ้หมวา่บางทเีรากําลังถอืขีkเถา้ ซึ[งคอืงานที[ตายแลว้ อยูใ่นมอืของเรา 
สิ[งเหลา่นัkนคอืสิ[งที[ไฟของพระเจา้ไดเ้ผาไหมแ้ลว้เมื[อเราถวายตัวของเราตอ่หนา้พระพักตรข์องพระองคใ์นฐานะเครื[องบชูาที[
มชีวีติอยู ่แตเ่ราไมไ่ดเ้อาขีkเถา้นัkนออกไป 
  
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงประสงคแ์ละปรารถนาที[จะชว่ยเราใหเ้ป็นอสิระอยา่งแทจ้รงิ แตเ่ราจะตอ้งตระหนักถงึสภาพของเรากอ่น 
และเมื[อเราเห็นและเขา้ใจสิ[งที[ถกูนําออกไปแลว้ และเขา้ใจสิ[งที[ยังไมถ่กูนําออกไป 
ซึ[งทําใหไ้ฟของพระเจา้ไมอ่าจตดิอยูใ่นชวีติของเรา เมื[อนัkน เราจะตอ้งยอมจํานนตอ่พระองคอ์ยา่งแทจ้รงิ 
  
ในชว่งเวลาเหลา่นัkน เมื[อดฉัินรูส้กึวา่อยูท่า่มกลางความแหง้แลง้ทางฝ่ายวญิญาณที[รนุแรง 
พระเจา้ตรัสกบัดฉัินดว้ยขอ้พระวจนะนีkวา่ 
  
“เราเตอืนสตเิจา้ใหซ้ืkอทองคําที[หลอมใหบ้รสิทุธิrแลว้จากเรา เพื[อเจา้จะไดเ้ป็นคนมั[งม ีและใหเ้จา้ซืkอเสืkอผา้สขีาว 
เพื[อนุ่งหม่ใหพ้น้จากความอับอายที[เจา้ตอ้งเปลอืยกายอยู ่และซืkอยาทาตาของเจา้ เพื[อเจา้จะไดแ้ลเห็น” (ววิรณ์ 3:18) 
  
ดฉัินไดรั้บถอ้ยคํานัkน ใชถ้อ้ยคํานัkนกบัชวีติของดฉัิน และไดเ้ทศนาถอ้ยคํานัkนในที[ที[องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงสง่ดฉัินไป 
เมื[อชว่งเวลาที[หนักอึkงและแหง้แลง้เกดิขึkน ขอใหเ้ราทัkงหลายเขา้เฝ้าพระองคด์ว้ยความเชื[อมั[น 
นําทกุสิ[งที[สรา้งความเจ็บปวดภายในใหก้บัเราเหมอืนเชน่ขีkเถา้ในมอืของเรา 
ขอใหเ้รานําสิ[งเหลา่นัkนมาโดยยอมจํานนตอ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ สารภาพและยอมรับทกุสิ[งที[สรา้งความเจ็บปวด เป็นขอ้อา้ง 
สรา้งภาระ และกดขี[เราอยู ่ดฉัินไมรู่ว้า่พระองคท์รงทําอยา่งไร 

 

 

 

 



แตด่ฉัินรูส้กึเมื[อพระองคท์รงนําสิ[งเหลา่นัkนออกไปจากมอืของดฉัิน และทรงประทานทองหลอมบรสิทุธิrใหแ้ทน 
พระวญิญาณที[ทรงสงา่ซึ[งฟืkนความชื[นชมยนิดใีนความรอดของพระองคใ์นดฉัิน 
  
สดดุ ี55:22 บอกกบัเราวา่ “จงมอบภาระของทา่นไวก้บัพระเจา้ 
และพระองคจ์ะทรงคํkาจนุทา่น” เมื[อเรามอบภาระของเราไวก้บัพระองคแ์ละใหพ้ระวญิญาณที[ทรงสงา่ของพระองคคํ์kาจนุเรา 
ใหพ้ระหัตถข์วาของพระองคย์กเราขึkนและรูส้กึถงึความชื[นชมยนิดทีี[แน่ชดัในความรอดของพระองค ์
เราก็สามารถอธษิฐานดว้ยความแน่ใจวา่พระองคท์รงไดย้นิคําขอทกุอยา่งของเรา  
  
“เเพื[อจัดใหบ้รรดาผูท้ี[ไวท้กุขใ์นศโิยน เพื[อประทานความสวยงามแทนขีkเถา้ใหเ้ขา นํkามันแหง่ความยนิดแีทนการไวท้กุข ์
ผา้หม่แหง่การสรรเสรญิแทนจติใจที[ทอ้ถอย เพื[อคนจะเรยีกเขาวา่ตน้ไมแ้หง่ความชอบธรรม ที[ซ ึ[งพระเยโฮวาหท์รงปลกูไว ้
เพื[อพระองคจ์ะทรงไดรั้บสงา่ราศ”ี (อสิยาห ์61:3, ฉบับ KJV) 
 
 
หมายเหต:ุ เทเร ่เดล ลา โรซา่ เป็นภรรยาของศาสนาจารย ์ลอูสิ เดอ ลา โรซา่ ศษิยาภบิาลแผนกรับใชภ้าษาสเปน ทีHครสิตจักร Life Covenant Sanctuary เมอืงบราเดนทนั 
รัฐฟลอรดิาเทเรม่ลีกู 4 คน และหลาน 4 คน (และกําลงัจะมหีลานคนทีH 5) เธอเป็นผูรั้บใชท้ีHมใีบอนุญาต และดํารงตําแหน่งผูป้ระสานงานแผนกสตรภีาษาสเปนของภาคฟลอรดิา เทเร ่
ไดเ้ทศนาในการประชมุสตรรีะดบัประเทศและนานาชาต ิรวมทั fงไดเ้ขยีนและตพีมิพห์นังสอืหลายเลม่ 
เธอเคยดํารงตําแหน่งผูป้ระสานงานสตรรีะดบัชาตสํิาหรับแผนกประกาศภาษาสเปนขององคก์าร UPCI   

 
 

   

ศกัยภาพเพื6อความสวยงาม 
 โดย จลิ แพตเตอรส์นั 

 

ถา้เรายนืเพยีงลําพังในฐานะบคุคลคนหนึ7ง เรามคีา่อะไรบา้ง 
คณุคา่ของเราคอือะไร ดฉัินจะตอบคําถามนัDนโดยการถามคําถาม 
คณุคา่ของเอสเธอรค์อือะไร คณุคา่ของรธูคอือะไร คณุคา่ของมารยีค์อือะไร 
สตรเีหลา่นีDแตล่ะคนสรา้งประโยชนม์ากมาย อยา่งหนึ7งคอื 
พระเจา้ทรงสนใจในพวกเธอ “แลว้ทตูสวรรคจ์งึกลา่วแกเ่ธอวา่ ‘มารยีเ์อย๋ 
อยา่กลวัเลย เพราะเธอเป็นที7พระเจา้ทรงโปรดปรานแลว้” (ลกูา 1:30) 

  
สตรทีกุคนที[กลา่วมาขา้งตน้ไมไ่ดม้ชีวีติที[งา่ย มคีวามทา้ทาย การถกูปฏเิสธ ความโศกเศรา้ในชวีติ แตก็่มชียัชนะ 
เพราะนํkาพระทัยของพระเจา้สําเร็จ ชา่งงดงามจรงิ ๆ 
  
อสิยาห ์61:3 เขยีนไวว้า่ “เพื[อจัดใหบ้รรดาผูท้ี[ไวท้กุขใ์นศโิยน เพื%อประทานความสวยงามแทนขี6เถา้ใหเ้ขา 
นํkามันแหง่ความยนิดแีทนการไวท้กุข ์ผา้หม่แหง่การสรรเสรญิแทนจติใจที[ทอ้ถอย 
เพื[อคนจะเรยีกเขาวา่ตน้ไมแ้หง่ความชอบธรรม ที[ซ ึ[งพระเยโฮวาหท์รงปลกูไว ้เพื%อพระองคจ์ะทรงไดร้บัสงา่ราศ”ี (ฉบับ 
KJV) 
  
งานของพระเจา้ในชวีติของแตล่ะคนที[ยอมจํานนตอ่พระองคเ์ป็นสิ[งที[ด ีงานของพระเจา้ด ีมรีะเบยีบ ความงาม 
และความสอดคลอ้งในขัkนตอนที[พระองคท์รงนําเราไป ผเีสืkอเป็นผลสําเร็จแหง่ความงามหลังจากที[เกดิการเปลี[ยนแปลง 
เราก็งดงามในสายพระเนตรของพระเจา้เพราะเราเป็นงานที[กําลังดําเนนิอยู ่
  
เมื[อดฉัินอายนุอ้ยกวา่นีk ดฉัินเคยคดิวา่ผูท้ี[เชื[อพระเจา้ที[อายมุาก อยา่งศษิยาภบิาลหรอืแมข่องดฉัินไมม่ปัีญหาอะไร 
ตอ่มาดฉัินตระหนักวา่ความงามในชวีติของพวกเขาเกดิขึkนเมื[อพวกเขายอมจํานน พวกเขามคีวามทา้ทายอยา่งตอ่เนื[อง 
แตค่วามงามคอืพวกเขาคงความสตัยซ์ื[อของตนตอ่องคเ์จา้นาย 
  
บทเรยีนที[สําคัญอยา่งหนึ[งสําหรับคนรุน่ตอ่ไปคอื การสอนใหพ้วกเขาเขา้ใจวา่พวกเขางดงามในสายพระเนตรของพระเจา้ 
เราไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึ[งของสงัคมในปัจจบัุนที[เอะอะโวยวายและกรดีรอ้ง 
รวมทัkงตอ่สูเ้รยีกรอ้งความสนใจเพื[อสทิธสิว่นบคุคลหรอืความสําคัญของบคุคล แทนที[จะเป็นเชน่นัkน เราบอกกลา่ววา่ 
แมจ้ะมสีถานการณ์หรอืความทา้ทายที[เลวรา้ย 
แตท่กุคนมศัีกยภาพแหง่ความงามและความสามารถเพื[อพระเจา้และแผน่ดนิของพระองคไ์ด ้
และเราสามารถชื[นชมยนิดเีพราะเราไดรั้บความใสใ่จและความรักจากพระเจา้ ชา่งงดงามเหลอืเกนิ! 
และขอใหส้งา่ราศนัีkนจงมแีดพ่ระเจา้! 
   
หมายเหต:ุ วาลติาจลิ แพตเตอรส์นั อาศยัอยูใ่นยโุรปตะวนัออก รับใชพ้ระเจา้และทํางานอยูใ่นประเทศโรมาเนยี บลักาเรยี และฮงัการ ีเธอและสามเีป็นมชิชนันารมีาเป็นเวลา 32 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

  



การเปลี6ยนขี+เถา้เป็นความชื6นชมยนิด ี
 โดย เอลซิาเบธ แซนซมั 

 

ดฉัินเห็นภาพของบคุคลหลายคนที[ใสเ่สืkอผา้มถีอ้ยคําตา่ง ๆ เขยีนไวม้ากมาย 
ถอ้ยคําที[แสดงถงึการตอ่สูภ้ายใน ไหลข่องพวกเขาหอ่เหี[ยวเพราะความหนักอึkง 
ดฉัินจอ้งมองดภูาพนัkนโดยคดิอยู ่2 อยา่ง อยา่งแรกคอื 

ดฉัินรูส้กึขอบคณุที[เราไมไ่ดเ้ดนิไปไหนมาไหนโดยที[ความรูส้กึหรอืการตอ่สูข้องเราแสดงออกมาผา่นทางเสืkอผา้ของเรา 
อยา่งที[สอง ดฉัินรูส้กึขอบคณุสําหรับพระโลหติที[ลํkาคา่ของพระเยซทูี[ชําระลา้งสิ[งสกปรกทัkงปวง  
 
พระวจนะของพระเจา้กลา่ววา่ “เพื[อจัดใหบ้รรดาผูท้ี[ไวท้กุขใ์นศโิยน เพื[อประทานความสวยงามแทนขีkเถา้ใหเ้ขา 
นํkามันแหง่ความยนิดแีทนการไวท้กุข ์ผา้หม่แหง่การสรรเสรญิแทนจติใจที[ทอ้ถอย 
เพื[อคนจะเรยีกเขาวา่ตน้ไมแ้หง่ความชอบธรรม ที[ซึ[งพระเยโฮวาหท์รงปลกูไว ้เพื[อพระองคจ์ะทรงไดรั้บสงา่ราศ”ี (อสิยาห ์
61:3, ฉบับ KJV) 
 
ดฉัินสามารถนําเอาขีkเถา้ที[เป็นถอ้ยคําหรอืการกระทําที[สรา้งความเจ็บปวด ซึ[งสะทอ้นอยูใ่นความคดิของดฉัิน 
วางลงที[พระบาทของพระเยซแูละเปลี[ยนเถา้นัkนเป็น “นํkามันแหง่ความยนิด”ี ได ้
ไหลท่ี[หอ่อยูก็่ยกขึkนเมื[อดฉัินสรรเสรญิพระองค ์พระวจนะของพระเจา้บอกกบัดฉัินวา่พระองคจ์ะทรงประทาน 
“ความงามแทนขีkเถา้” เศษซากและขีkเถา้ในอดตีไมต่อ้งปรากฏบนเสืkอผา้ที[ดฉัินสวมใสอ่ยูภ่ายนอกเลย 
 
เป็นการเตอืนใจอยา่งมากวา่เราสามารถเปลี[ยนสิ[งเหลา่นัkนที[ถว่งเราลงมาเป็นความงามที[พบไดต้อ่พระพักตรข์องพระองค ์
 
การศกึษาแผนการในพระวหิารในระหวา่งการอธษิฐานของดฉัิน เป็นการเตอืนใจดฉัินทกุวันใหท้ิkงนํkาหนักที[ไมจํ่าเป็นไป 
หลังจากไดถ้วายการสรรเสรญิและขอบพระคณุ ก็ไมม่ถีอ้ยคําสวยหรหูรอืคําอธษิฐานกลับใจใหมท่ี[เป็นกลอนไพเราะ  
แตเ่ป็นขีkเถา้แหง่ความไมเ่สมอตน้เสมอปลายของดฉัิน ความผดิพลาด 
และลม้เหลวของดฉัินที[ถกูเทไวท้ี[พระบาทของพระองค ์
 
ดฉัินทําลายความคดิ ความไมมั่[นใจ การสนันษิฐาน หรอืความเจ็บปวดในอดตีที[ไมไ่ดม้ากจากพระเจา้ (2 โครนิธ ์10:5) 
คําอธษิฐานแหง่การกลับใจใหมค่อืสถานที[ซึ[งดฉัินควบคมุอารมณ์และพึ[งพาความรอบรูข้องพระเจา้เทา่นัkน 
คําปรกึษาของพระเจา้เป็นสิ[งที[มคีา่ยิ[ง “โอ พระปัญญาและความรอบรูข้องพระเจา้นัkนลํkาลกึเทา่ใด (โรม 11:33) 
 
คณุรูส้กึเหมอืนวา่ทว่มทน้เพราะขีkเถา้แหง่สถานการณ์ในอดตีอยูห่รอืเปลา่ 
คณุพรอ้มที[จะเป็นอสิระจากนํkาหนักของขีkเถา้เหลา่นัkนไหม จะไมใ่ชเ่รื[องงา่ยดายและสบาย ๆ แตก็่คุม้คา่ 
พระองคจ์ะทรงชว่ยเรา “พระเจา้ทรงเป็นที[ลีkภัยและเป็นกําลังของขา้พระองคทั์kงหลาย 
เป็นความชว่ยเหลอืที[พรอ้มอยูใ่นยามยากลําบาก” (สดดุ 46:1) 
 
จงคกุเขา่ลงตอ่หนา้พระผูช้ว่ยใหร้อดและอนุญาตใหพ้ระองคท์รงใหค้วามงามแทนขีkเถา้ 
 
หมายเหต:ุ เอลซิาเบธ แซนซมั เป็นภรรยาศษิยาบาลของครสิตจักรทีHเตบิโตในใจกลางเมอืงฟีนกิซ ์รัฐแอรโิซนา ดํารงตําแหน่งเลขาแผนกสตรแีอรโิซนา 
และมลีกูทีHน่ารักและมากความสามารถ 2 คนทีHรักพระเจา้  

 

 

 

 

 
 

   

สารจากบรรณาธกิาร 
 

 

 



พระเจา้ทรงกระทําการที;ยิ;งใหญ ่
 

พระเจา้ทรงเปิดประตมูากมาย คณุสามารถอา่นจดหมายขา่วนีIไดใ้นภาษาองักฤษ อาหรับ จนีตวัยอ่ จนีตวัเต็ม 
เชค ดตัช ์ฟิจ ิฟิลปิปินส ์ฝรั;งเศส เยอรมัน กรกี อติาล ีญี;ปุ่ น โปแลนด ์โปรตเุกส โรมาเนยี สเปน ศรลัีงกา 

สวาฮลิ ีสวเีดน และไทย  
 

โปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหม้นีกัแปลมากขึ<นดว้ย 
 

 
หากตอ้งการรับจดหมายขา่ว โปรดเขยีนอเีมลไปที; LadiesPrayerInternational@aol.com 

หรอื debiakers@aol.com  
เรายนิดเีป็นอยา่งยิ;งที;จะเพิ;มชื;อของคณุในรายชื;อผูรั้บจดหมายขา่วของเรา 

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

 

 

 
 

   

เราคอืใคร . . . ตั ,งแตปี่ 1999 เป็นตน้มา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปดว้ยสตรจีากทัPวโลก 
ซึPงพบปะกนัทกุวนัจันทรแ์รกของเดอืนเพืPอรว่มกนัอธษิฐานใหก้บัลกูหลานของตนเอง 
และเด็ก ๆ ในครสิตจักรและชมุชน 
 
พันธกจิของเรา . . . เรามุง่มัPนทีPจะรักษาคนในยคุสมยันี,ใหอ้ยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณและเตบิโตขึ,น 
และใหค้นรุน่กอ่น ๆ ไดก้ลบัมาอยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณ  
 
เราตอ้งการ . . . หญงิผูมุ้ง่มัPนทีPจะรว่มกนัอธษิฐานทกุ ๆ วนัจันทรแ์รกของเดอืน เผืPอลกู ๆ หลาน ๆ 
เป็นพเิศษ  
 

 
การอธษิฐานมุง่เนน้ทีP 3 ประการนี, คอื...  
• ความรอดของลกู ๆ หลาน ๆ (อสิยาห ์49:25, สดดุ ี144:12, อสิยาห ์43:5-6)  
• เด็ก ๆ จะมคีวามเชืPอเป็นของตนเองเมืPอถงึอายทุีPเหมาะสม (1ยอหน์ 2:25-28, ยากอบ 1:25) 
• เด็ก ๆ จะมสีว่นในการรับใชเ้พืPอการเกบ็เกีPยวขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (มทัธวิ 9:38)   

 

 

 

 

 

 

 


