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การอศัจรรยเ์กดิข ึ/นเมื3อคณุอธษิฐาน 
 โดย ลารสิซา่ ฮาเวนส ์

 

“พระเยซทูอดพระเนตรเหลา่สาวกแลว้ตรัสวา่ ‘ฝ่ายมนุษยก็์เหลอืกําลังที[จะทําได ้
แตไ่มเ่หลอืกําลังของพระเจา้ เพราะวา่พระเจา้ทรงกระทําใหส้าํเร็จไดท้กุสิ[ง’ ” (มาระโก 10:27) 
 
ขอ้พระคํานัgนชา่งน่ามหัศจรรยเ์สยีจรงิ ปกตแิลว้ 
เราคดิวา่การอัศจรรยค์อืการที[คนตาบอดมองเห็นและคนที[เป็นงอ่ยเดนิได ้
แตม่กีารอัศจรรยม์ากมายเหลอืเกนิที[เรามองขา้มไป การอัศจรรยค์อืเมื[อพระเจา้ทรงทําใหบ้างสิ[งเกดิขึgน 
โดยที[สิ[งนัgนไมอ่าจเกดิขึgนไดต้ามธรรมชาต ิ
ความคดิของเราสามารถจนิตนาการถงึความเป็นไปไดม้ากมาย 

แตฤ่ทธิpอํานาจของพระเจา้สามารถกระทําสิ[งสารพัดมากยิ[งกวา่ที[เราคาดคดิได ้(เอเฟซสั 3:20) 
 
เมื[อตอนดฉัินยังเป็นเด็กตัวเล็ก ๆ คณุครรูวสีอนใหเ้ราอธษิฐาน คณุครจูะมรีายชื[อประเทศที[จําเป็นตอ้งมคีรสิตจักร 
และจะใหช้ื[อประเทศหนึ[งกบันักเรยีนแตล่ะคน เราเขา้ใจวา่ เรามหีนา้ที[ที[จะตอ้งอธษิฐานเผื[อประเทศนัgนเป็นระยะเวลาหนึ[ง 
ดฉัินอธษิฐานเผื[อประเทศที[ไดช้ื[อมา แตไ่มเ่ห็นผลโดยทันท ีสองสามปีตอ่มา 
ดฉัินไดพ้บกบัมชิชนันารทีี[ถกูสง่ไปอยูป่ระเทศที[ดฉัินเคยอธษิฐานเผื[อ 
ความเชื[อของดฉัินไดรั้บการเสรมิกําลังขึgนที[ไดเ้ห็นและพดูคยุกบัคนที[เป็นคําตอบสําหรับคําอธษิฐานของดฉัิน 
ครัgงตอ่มาเมื[อดฉัินอธษิฐาน ก็งา่ยที[จะเชื[อวา่พระเจา้ไดย้นิคําอธษิฐานของดฉัินและเชื[อวา่ดฉัินไดส้รา้งความแตกตา่งขึgน 
 
หลายปีตอ่มา ดฉัินและสามไีปที[การประชมุซึ[งมกีารกําหนดที[นั[งเอาไว ้เมื[อดฉัินนั[งลง ก็ตระหนักวา่ 
ดฉัินนั[งขา้งสามภีรรยามชิชนันารคีูนั่gนที[ยังทํางานอยูใ่นประเทศที[ดฉัินไดอ้ธษิฐานเผื[อเป็นเวลาหลายปี 
ความเชื[อของดฉัินก็ไดรั้บการเสรมิกําลังขึgนอกี พระเจา้ทรงสดับฟังคําอธษิฐานที[เรยีบงา่ย 
ไมม่สี ิ[งใดใหญห่รอืเล็กเกนิไปสําหรับพระองค ์ 
 
“ดเูถดิ เราคอืพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของบรรดามนุษยแ์ละสตัวทั์ gงส ิgน สาํหรับเรามสี ิ[งใดที[ยากเกนิหรอื (เยเรมยี ์32:27) 
 
เมื[อเราอธษิฐาน พระเจา้ทรงสดับฟังคําอธษิฐานของเรา 
พระเจา้อาจจะไมไ่ดท้รงใหคํ้าตอบในแบบหรอืเวลาที[เราตอ้งการเสมอไป แตพ่ระองคท์รงตอบในเวลาที[สมบรูณ์แบบเสมอ 
เมื[อเราอธษิฐาน เรากําลังสอนตาดวงนอ้ย ๆ (ของลกูหลานเรา) ที[กําลังมองดเูราอธษิฐานอยู ่ดฉัินมลีกูสาวตัวนอ้ย 
และบางครัgงดฉัินไมแ่น่ใจวา่จะสอนลกูไดอ้ยา่งไร ดฉัินกําลังเรยีนรูว้า่จะตอ้งใชเ้วลา ลกูจะตอ้งดพูอ่แมอ่ธษิฐาน 
และที[สําคัญที[สดุคอืลกูจะตอ้งมเีวลาสว่นตัวกบัพระเจา้ ทั gงคณุและดฉัินมอีทิธพิลตอ่ผูค้นรอบ ๆ ตัวเรา ดังนัgน 
ขอใหเ้ราพยายามอยา่งเต็มที[ที[จะอธษิฐานและแสดงใหค้นรุน่ตอ่ไปไดเ้ห็นฤทธิpเดชของพระเจา้ (สดดุ ี145:4) 
 
 
หมายเหต:ุ ลารสิซา่ ฮาเวนส ์เป็นภรรยาและแม ่เธอและสามเีป็นมชิชนันารปีระจําประเทศแลตเวยี 

 

 

 

 

 

  

  



การอศัจรรยอ์ยูท่ ี3ไหน 
 โดย เจสซกิา้ มารเ์กซ 

 

“การอศัจรรยต์า่ง ๆ ของพระองคซ์ ึ,งปู่ ยา่ตายายเคยเลา่ใหเ้ราฟัง” (ผูว้นิจิฉัย 6:13) 
  
ในหนังสอืผูว้นิจิฉัย เราเห็นวา่ 
กเิดโอนโตเ้ถยีงกบัทตูสวรรคท์ี,พระเจา้ทรงสง่มาเป็นพเิศษเพื,อกลา่วถอ้ยคําของพระองค ์
พระเจา้ทรงเลอืกกเิดโอนเพื,อนําคนของพระเจา้เขา้ไปสูก่ารตอ่สู ้
ซึ,งพวกเขาจะชนะในแบบที,มแีตพ่ระเจา้เทา่นัYนที,จะไดรั้บเกยีรต ิ
  
แตก่เิดโอน ก็เหมอืนพวกเราหลายคนที,อาจไดรั้บเลอืก แตถ่ามคําถามทันทวีา่ 

“การอศัจรรยต์า่ง ๆ อยูท่ ี2ไหน” เราเป็นคนในยคุสมัยที,แสวงหาหมายสําคญั เราคน้หาการอศัจรรย ์
เรารอ้งเรยีกการอศัจรรย ์ในชว่งเวลาที,ยากลําบาก สญูเสยี และถกูบบีบังคบั เราลมืวา่ 
เราไมไ่ดรั้บเลอืกใหแ้สวงหา แตไ่ดรั้บเลอืกใหไ้ดม้กีารอศัจรรย ์และหมายสําคญัซึ,งจะตดิตามผูท้ี,เชื,อตา่งหาก 
  
ในเดอืนตลุาคม ดฉัินไปเทศนาที,เมอืงคาสโทรวลิล ์รัฐเท็กซสั 
พระวญิญาณทรงสมัผัสใหด้ฉัินบอกใหค้นที,เป็นโรคถงุผนังลําไสอ้กัเสบใหอ้อกมาดา้นหนา้เพื,ออธษิฐาน 
ผูช้ายคนหนึ,งออกมาที,ดา้นหนา้ และดฉัินหันไปขอใหส้ามขีองดฉัินมาอธษิฐานดว้ย 
ดฉัินรูว้า่ดฉัินจะอธษิฐานและขบัไลโ่รคที,กําลังโจมตรีา่งกายของเขาอยู ่หลังจากการประชมุในวันนัYน 
เราก็เดนิทางตอ่ไป 
  
ในเดอืนธันวาคม มขีอ้ความมาถงึดฉัิน ผูช้ายคนนัYน คณุลวีาย บอกวา่ “คณุมารเ์กซครับ 
ผมตอ่สูก้บัโรคถงุผนังลําไสอ้กัเสบมาเป็นเวลาหลายปีแลว้ ผูป้ระกาศหลายคนเดนิทางมาที,โบสถ ์
รวมทัYงคณุดว้ย พระเจา้ไมเ่คยทําการอศัจรรยใ์หผ้มเลย สปัดาหนั์Yนผมเตรยีมตวัที,จะผา่ตดัแลว้ 
ผมบอกกบัหมอวา่ อยา่ตกใจถา้ไมเ่จออะไร 
ผมคาดหวังวา่ผมจะไดรั้บการรักษาอยา่งแทจ้รงิหลังจากที,คณุอธษิฐานเผื,อ ตอนหลัง หมอบอกกบัผมวา่ 
‘คณุลวีาย ผมไมอ่ยากจะบอกกบัคณุเลย แตค่ณุอาจมชีวีติอยูไ่ดอ้กี 10 ปี’ 
เมื,อดฉัินอา่นขอ้ความนีYใหส้ามฟัีงถงึตรงนีY ดฉัินบอกวา่ 
‘นี,ไมใ่ชเ่รื,องที,อยากไดย้นิเลยหลังจากที,อธษิฐานดว้ยความเชื,อ แตม่าอา่นตอ่กนั’) 
  
คณุลวีายเขยีนตอ่วา่ “ผมบอกกบัภรรยาวา่ ‘ถา้มเีวลาอยูแ่คไ่มก่ี,ปี 
ผมก็จะทําทกุอยา่งเพื,อแผน่ดนิของพระเจา้กอ่นที,พระองคจ์ะทรงเรยีกผมกลับบา้น’ 
แลว้เราก็ไปเที,ยวเพื,อฉลองวันครบรอบแตง่งานกนั คณุมารเ์กซ หมอวนิจิฉัยผมแลว้ก็สง่ตอ่ไปหาผูเ้ชี,ยวชาญ 
หมอทัYงคูด่ผูลการตรวจของผม หมอของผมเรยีกใหผ้มนั,งลงที,ระเบยีงแลว้บอกวา่ ‘คณุลวีาย 
ดฉัินรูว้า่ดฉัินเห็นอะไร ดฉัินรูว้า่บอกผลการวนิจิฉัยคณุไปวา่ยังไง แตม่บีางอยา่งเกดิขึYน คณุไมต่อ้งผา่ตดัแลว้ 
ผลการวนิจิฉัยของคณุเปลี,ยนไปแลว้ คณุจะมชีวีติอยูไ่ดน้านเทา่กบัคนอื,น ๆ ที,ดแูลตวัเองเป็นอยา่งด ี
ดฉัินไมรู่ว้า่เกดิอะไรขึYน’ ” คณุลวีายบอกกบัหมอวา่ ‘ผมรูว้า่เกดิอะไรขึYน พระเจา้ทรงรักษารา่งกายของผม’ ” 
  
ดฉัินเขยีนตอบไปหาภรรยาของศษิยาภบิาลของคณุลวีาย คณุเดยีน่า ซบิลยี ์และคณุเดยีน่าบอกวา่ 
“คณุมารเ์กซ เป็นการอศัจรรยจ์รงิ” ดฉัินตอบไปวา่ “คณุเดยีน่า นี,เป็นคําพยานที,ดฉัินชอบที,สดุเลย 
เมื,อหมอตอ้งกลับคําในการวนิจิฉัยของตนเอง เพราะพระเจา้ทรงไดรั้บพระสริทัิ Yงหมดอยา่งแทจ้ริง” 
  
การอศัจรรยอ์ยา่งแทจ้รงิคอืสิ,งที,พระเจา้ของดฉัินสามารถทําได ้
  
ถา้คณุถามคําถามเหมอืนกเิดโอนวา่ “การอศัจรรยต์า่ง ๆ อยูท่ี,ไหน” ก็ใหม้องดรูอบ ๆ ตวัคณุ เพื,อนที,รัก 
พระเจา้ของเราสามารถเปลี,ยนสถานการณ์ใด ๆ ก็ได ้เปลี,ยนการวนิจิฉัยใด ๆ 
ก็ไดใ้นเวลาเพยีงแคช่ว่งประเดีdยวเดยีว 
  
  
หมายเหต:ุ เจสซกิา้ เอ็ม. มารเ์กซ เป็นศาสนาจารยใ์นองคก์าร UPCI เป็นผูก้อ่ตั Nงและผูอํ้านวยการของ Women Ministering to Women, International 
รวมทั Nงเป็นนักเทศนาและผูป้ระกาศในระดบันานาชาต ิเจสซกิา้เป็นศษิยาภบิาลรว่มกบัสามขีองเธอทีaเมอืงลติเติNลร็อก รัฐอารค์นัซอ 
เธอถอืวา่ตนเองไดรั้บพรอยา่งยิaงทีaไดเ้ป็นภรรยาของอนัโตนโิอ และเป็นแมข่องลกู ๆ ทีaตอนนีNโตเป็นหนุ่มสาวแลว้ ไดแ้ก ่อนัโตนโิอ จเูนยีร ์เล็กซีa และโจอีN 
   

 

 

 

 

 



  

  

เธอไดเ้ห็นการอศัจรรย ์
 โดย เลซา่ แลชบรูก๊ 

 

ขณะที[ดฉัินเริ[มอธษิฐานและคดิเกี[ยวกบัสิ[งที[พระเจา้อยากใหด้ฉัินแบง่ปันกบัพวกคณุ 
ดฉัินคดิไปถงึความทรงจํามากมายในเวลาที[ลกู ๆ ของดฉัินไดรั้บการอัศจรรยท์ี[พวกเขาอธษิฐานขอ 
เรามลีกู 5 คน ดฉัินเลอืกที[จะแบง่ปันประสบการณ์ของลกูสาวคนโต แตโ่ปรดทราบวา่ลกู ๆ 
ทกุคนของดฉัินไดเ้ห็นการอัศจรรย ์แตไ่วด้ฉัินจะเลา่ถงึในวันหลัง 
 
โซเฟียอายเุพยีง 15 
ปีตอนที[สามขีองดฉัินรับการผา่ตัดหัวใจแบบเปิดครัgงแรกเพื[อเปลี[ยนลิgนหัวใจเอออรต์กิ 
การผา่ตัดควรจะผา่นพน้ไปดว้ยดเีพราะสามดีฉัินยังมอีายเุพยีง 39 ปีเทา่นัgน หลังจากที[ผา่ตัดเสร็จ 

หมอผา่ตัดก็เดนิมาหาดฉัินและพดูวา่ "มหีนิปนูอยูเ่ยอะมาก และเราทําอยา่งดทีี[สดุแลว้ 
แตว่า่มโีอกาสเสี[ยงหัวใจวายเล็กนอ้ยในชว่งสองสามชั[วโมงขา้งหนา้นีg เราจะโทรหาถา้หากวา่มปัีญหาอะไร”  
 
วันนัgน ลกูสาวของดฉัินเลอืกที[จะอยูบ่า้นเพยีงลําพังขณะที[นอ้ง ๆ ไปอยูก่บัเพื[อน ๆ ดฉัินบอกกบัโซเฟียถงึสิ[งที[หมอบอก 
และลกูมองดฉัินอยา่งสงบและมั[นใจอยา่งยิ[ง และพดูวา่ “แมค่ะ พอ่จะหัวใจวาย แตแ่มต่อ้งรูว้า่ พอ่จะไมเ่ป็นไร” 
ดฉัินไมแ่น่ใจเลยวา่ควรจะพดูอะไรตอบไป นั[นคอืความเชื[อเหรอ หรอืวา่ลกูเพยีงแตพ่ดูสิ[งที[เคยไดรั้บการสอนมา 
 
เชา้วันถัดมา ดฉัินเดนิไปที[หอผูป่้วยวกิฤตเฉพาะโรคหัวใจ 
และพบกบัหมอผา่ตัดที[ตกใจมากวา่ไมม่ใีครโทรบอกดฉัินวา่สามขีองดฉัินขาดเลอืดบรเิวณกา้นสมองและไมฟื่gนขึgนมา 
คําพดูของหมอหมนุอยูใ่นหัวของดฉัิน “หายใจเองไมไ่ด ้สมองทํางาน 3 เปอรเ์ซ็นต ์ไมต่อบสนอง เป็นอัมพาต”  
 
เป็นเวลา 9 วันหลังจากวันนัgน 
สมองของฉันตืgอไปหมดเพราะขอ้มลูและคําศัพทห์มอในขณะที[ใจของดฉัินแสวงหาความสงบและความเขม้แข็ง 
ความเชื[อของลกูสาวนัgนมั[นคงเหมอืนเดมิ เธอยดืหยัดและเชื[อมั[นวา่ทกุอยา่งจะ “โอเค” และทกุอยา่งก็โอเคจรงิ ๆ 
สามขีองดฉัินตื[นขึgนมาในวันที[ 9 และเราไดเ้ห็นการอัศจรรยเ์กดิขึgนครัgงแลว้ครัgงเลา่ 
 
ลกูสาวของดฉัินไดเ้ห็น เหมอืนเชน่ลกูคนอื[น ๆ ดว้ย พวกเขาไดเ้ห็นแมแ่ละพอ่ดําเนนิชวีติดว้ยความเชื[อในชวีติจรงิ 
เห็นพระเจา้ตอบคําอธษิฐานที[พวกเขาอธษิฐาน คําอธษิฐานที[พอ่อธษิฐาน พวกเขาปฏบัิตติามเราเมื[อเราจับมอื[อธษิฐาน] 
และมองดพูวกเราและเห็นความเชื[อในพระเจา้ พวกเขาเห็นเราพึ[งพาพระสญัญาในพระวจนะของพระเจา้  
 
·        “ดเูถดิ เราคอืพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของบรรดามนุษยแ์ละสตัวทั์ gงส ิgน สาํหรับเรามสี ิ[งใดที[ยากเกนิหรอื” (เยเรมยี ์32:27)  
·        “เพราะวา่ไมม่สี ิ[งหนึ[งส ิ[งใดซึ[งพระเจา้ทรงกระทําไมไ่ด”้ (ลกูา 1:37) 
 
เราอา้งถงึขอ้พระคัมภรีเ์หลา่นีgเมื[อเราถกูกระหนํ[าไปดว้ยขอ้เท็จจรงิเกี[ยวกบัโรคที[ดเูหมอืนเป็นไปไมไ่ดแ้ละยากเกนิไป 
 
ถา้ลกูของเราไมเ่ห็นการอัศจรรยแ์ละสิ[งเหนอืธรรมชาตใินชวีติของพวกเขาแลว้ โลกก็จะสําแดงใหพ้วเกขาเห็นสิ[งปลอม ๆ 
ในรปูแบบของยา เซ็กซ ์ภาพโป๊ 
และอื[น ๆ การอัศจจรยจ์ะตอ้งเป็นสว่นหนึ[งของประสบการณ์ของเราในการดําเนนิไปกบัพระเยซ ูลกู ๆ 
ของเราจะตอ้งเห็นพระเจา้ทําสิ[งที[เป็นไปไมไ่ด ้
เพราะนั[นจะสรา้งพืgนฐานในวญิญาณของพวกเราซึ[งโลกนีgไมอ่าจทําใหส้ั[นคลอนได ้
  
ลกูสาวของดฉัินไดย้นิจากพระเจา้ ดฉัินไมรู่ว้า่ทําไมพระเจา้จงึเลอืกเธอ แตด่ฉัินรูว้า่พระองคท์รงเลอืก 
ลกูไดเ้ห็นการอัศจรรยซ์ึ[งสง่ผลตอ่ความสมัพันธข์องเธอกบัพระเจา้ และความเชื[อในพระองค ์เพื[อตัวเธอเอง  
 
 
หมายเหต:ุ เลซา่ แลชบรูก๊ และมารก์ สามขีองเธอ เป็นศษิยาภบิาลของครสิตจักร First Apostolic Church ในเมอืง Algonquin รัฐอลิลนิอยส ์เธอมลีกู 5 คน และหลาน 3 คน 
เธอรักการมชีวีติอยูเ่พืaอพระเจา้ รอ้งเพลงสรรเสรญิ ใชเ้วลากบัครอบครัว เป็นผูนํ้ากลุม่สตรขีองครสิตจักร และชอบถา่ยรปู 

 

 

 

 

  
 

 

   

สารจากบรรณาธกิาร 
 



พระเจา้ทรงกระทําการที,ยิ,งใหญ ่
 

พระเจา้ทรงเปิดประตมูากมาย คณุสามารถอา่นจดหมายขา่วนีYไดใ้นภาษาองักฤษ 
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! 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

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

  
 

   

เราคอืใคร . . . ตั fงแตปี่ 1999 เป็นตน้มา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปดว้ยสตรจีากทั7วโลก 
ซึ7งพบปะกนัทกุวนัจันทรแ์รกของเดอืนเพื7อรว่มกนัอธษิฐานใหก้บัลกูหลานของตนเอง 
และเด็ก ๆ ในครสิตจักรและชมุชน 
 
พันธกจิของเรา . . . เรามุง่มั7นที7จะรักษาคนในยคุสมยันีfใหอ้ยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณและเตบิโตขึfน 
และใหค้นรุน่กอ่น ๆ ไดก้ลบัมาอยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณ  
 

เราตอ้งการ . . . หญงิผูมุ้ง่มั7นที7จะรว่มกนัอธษิฐานทกุ ๆ วนัจันทรแ์รกของเดอืน เผื7อลกู ๆ หลาน ๆ เป็นพเิศษ  
 
 
การอธษิฐานมุง่เนน้ที7 3 ประการนีf 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)   

 

 

 

 

 

 

 


