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ชว่งเวลาที*สาํคญัยิ*ง 
 โดย รเีบคกา้ จอหน์สนั 

 

การตดัสนิใจมมีากมายและเป็นสิ5งยากยิ5ง การตดัสนิใจอาจสรา้งหรอืทําลายคน ๆ หนึ5งได ้
  
เราทกุคนมชีว่งเวลาที5สําคญัยิ5งที5เราจะตอ้งตดัสนิใจ เป็นการตดัสนิใจสดุทา้ยของเรา 
  
ตอนที5ดฉัินยงัเป็นหญงิสาว 
ดฉัินปรารถนาที5จะเดนิทางไปตา่งประเทศโดยการทํางานกบับรษัิทสายการบนิในเมอืงฮวิสตนั รัฐเท็กซสั 
ดฉัินอยากไปจากชวีติที5บา้นที5ลําบากและมโีอกาสที5จะทําใหต้วัเองดขี ึQนและอยูลํ่าพังคนเดยีว 
ดฉัินอายนุอ้ยและเปราะบาง 
  

แมข่องดฉัินกลา่วถอ้ยคําที5ชาญฉลาดวา่ การเลอืกครั Qงหนึ5งสามารถตดัสนิใจอนาคตของลกูได ้
การตดัสนิใจครั Qงหนึ5งอาจสรา้งปัญหาหรอืโอกาสได ้
  
ดฉัินจะไมม่วีนัลมืความรูส้กึที5เกดิขึQนที5เมอืงฮวิสตนั ดฉัินรูส้กึโดดเดี5ยว กลวั และอายเุพยีง 18 ปีเทา่นัQน ดฉัินโทรหาครสิตจักรหนึ5ง 
และขอใหม้คีนมารับดฉัินไปโบสถ ์ดฉัินกลวัที5จะขบัรถในเมอืงฮวิสตนั ตอนนัQน ไมม่ ีGPS หรอืโทรศพัทม์อืถอื 
มแีตแ่ผนที5ที5เป็นกระดาษเทา่นัQน 
  
คณุแอนเน็ตและสามขีองเธอมารับดฉัิน ทั Qงคูทํ่างานมาทั Qงวนัแตก่เ็สยีเวลามารับดฉัิน ระหวา่งทางไปและกลบัจากการนมสัการ 
คณุแอนเน็ตถามดฉัินวา่ “เธอวางแผนอนาคตยงัไงบา้ง” 
ดฉัินไมอ่าจตอบไดอ้ยา่งแทจ้รงิเพราะดฉัินเพยีงแคอ่ยากหนไีปจากชวีติที5บา้น ดฉัินยงัไมไ่ดถ้ามคําถามนัQนกบัพระเจา้เลย 
  
หลงัจากที5ดฉัินไปโบสถก์บัทั Qงคูส่องสามครั Qง พระเจา้ทรงเริ5มตรัสกบัใจของดฉัิน ดฉัินรักองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เสมอ 
แตม่สี ิ5งใหมเ่กดิขึQนในใจของดฉัิน ดฉัินจํานาททีี5ดฉัินขอใหพ้ระเจา้ทรงชีQทางใหไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี
ดฉัินเริ5มฟังคําแนะนําของคณุแอนเน็ตและเปิดใจรับสิ5งที5เธอกลา่วกบัดฉัิน 
พระเจา้ทรงใหเ้ธอเขา้มาในชวีติของดฉัินเพื5อใหค้วามหวงักบัดฉัิน  
  
ดฉัินรูส้กึเหมอืนนางรธูในพระคมัภรีท์ี5ตดัสนิใจวา่จะตามทางของพระเจา้หรอืตามหนทางที5ดเูหมอืนวา่เป็นโอกาสในเวลานัQน 
ดฉัินมแีผนการและความฝันที5ตอ้งการ ดฉัินรูส้กึเศรา้ใจและตอ้งตดัสนิใจ 
  
“พระองคท์รงปรารถนาสิ5งใดสําหรับขา้พระองค”์ ดฉัินถามองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระองคเ์ริ5มตรัสกบัดฉัินเป็นครั Qงแรก 
ดฉัินเริ5มรูส้กึไมม่ั5นคงและรูว้า่ดฉัินไมไ่ดอ้ยูใ่นนํQาพระทยัของพระเจา้ 
พระองคท์รงอนุญาตใหด้ฉัินไปที5ฮวิสตนัเพื5อเรยีนรูท้ ี5จะฟังเสยีงของพระองค ์เมื5อดฉัินตดัสนิใจกลบับา้น 
แมว้า่จะเป็นสถานการณท์ี5เลวรา้ย แตด่ฉัินรูส้กึถงึสนัตสิขุของพระเจา้ ในเวลาที5สําคญัยิ5งนัQน 
ดฉัินไดเ้รยีนรูท้ ี5จะรูจ้ักวธิทีี5พระเจา้ตรัสกบัดฉัิน 
มนัเป็นเหมอืนกบัอากาศที5สะอาดที5สดุที5ดฉัินสดูหายใจเอาสนัตสิขุและความสบายใจเขา้ไป 
และเป็นความรูส้กึมั5นคงที5ดฉัินไมอ่ยากจากความรูส้กึนั Qนไป พระเจา้ทรงประทานแผนที5ใหมใ่หด้ฉัินตดิตามในวนันัQน 
ดฉัินพัฒนาการเดนิไปกบัพระเจา้ในการอธษิฐาน 

 

 

 

 



  
หากวา่นางรธูไมไ่ดต้ดิตามสนัตสิขุที5สมบรูณแ์บบบนถนนสายนัQนไปกบันาโอม ี
เธอคงไมไ่ดพ้บกบันํQาพระทยัของพระเจา้สําหรับชวีติของเธอ เธอคงไมไ่ดพ้บกบัโบอาสหรอืไดเ้ป็นยา่ทวดของกษัตรยิด์าวดิ 
ทั QงหมดนัQนเป็นเพราะการตดัสนิใจหนึ5งครั Qง ดว้ยความเชื5อเธอจงึทิQงทกุสิ5งที5รูจ้ักเพื5อตดิตามนํQาพระทยัของพระเจา้ 
เธอคงจะรูส้กึถงึสนัตสิขุที5สมบรูณแ์บบในการตดัสนิใจของเธอ 
  
“แตร่ธูตอบวา่ ‘ขอแมอ่ยา่วงิวอนใหฉั้นจากแมห่รอืเลกิตดิตามแมไ่ปเลย เพราะแมจ่ะไปไหนฉันจะไปดว้ย 
และแมจ่ะอาศยัอยูท่ี5ไหนฉันกจ็ะอยูท่ี5นั5นดว้ย ญาตขิองแมจ่ะเป็นญาตขิองฉัน และพระเจา้ของแมก่จ็ะเป็นพระเจา้ของฉัน” (นางรธู 
1:16) 
  
หากดฉัินไมไ่ดฟั้งสนัตสิขุนัQน ดฉัินคงไมไ่ดพ้บกบัสาม ีเป็นผูร้ับใช ้หรอืเป็นภรรยาของศษิยาภบิาล 
เรามชีว่งเวลาที5เป็นเวลาเปลี5ยนผา่นมากมายในชวีติของเรา 
และเราไดต้ดิตามสนัตสิขุนัQนเพื5อนํQาพระทยัของพระเจา้ในชวีติและการรับใชข้องเรา 
 
การอธษิฐานของคณุมฤีทธิiอํานาจ 
การอธษิฐานเป็นที5ซ ึ5งเราตดัสนิใจและเลอืกสิ5งที5สําคญัยิ5งเพื5อนํQาพระทยัของพระเจา้ในชวีติและสถานการณข์องเรา 
  
  
หมายเหต:ุ รเีบคกา้ จอหน์สนั หรอืผูค้นเรยีกเธอดว้ยความรักวา่ “เบคกา้” รับใชเ้คยีงขา้งแมทธวิ สามขีองเธอ ในฐานะศษิยาภบิาลอาวโุสของครสิตจักร The Sanctuary ในเมอืงโคลมับสั 
รัฐอนิเดยีนา เธอมลีกู 2 คน ไดแ้ก ่อาบรอีา และเจส  และสนัุขพันธุโ์กลเดน้ดเูดิ[ลที\น่ารัก 2 ตวั ชื\อ จนิเจอร ์ล ูและโอปี[  เทเลอร ์คําขวญัของเบคกา้ คอื จงรูส้กึดทีี\เป็นตวัเอง 
ใชข้องประทานที\พระเจา้ทรงใหเ้พื\อรับใชแ้ผน่ดนิของพระองค ์ 

 
 

  

  

นํ 3าพระทยัของพระองค ์วถิทีางของพระองค ์
 โดย ผูไ้มป่ระสงคอ์อกนาม 

 

“จงวางใจในพระเจา้ดว้ยสดุใจของเจา้ และอยา่พึ5งพาความรอบรูข้องตนเอง จงยอมรับรูพ้ระองคใ์นทกุทางของเจา้ 
และพระองคจ์ะทรงกระทําใหว้ถิขีองเจา้ราบรื5น” (สภุาษิต 3:5-6) 
  
กอ่นที5จะเป็นแมค่น ดฉัินคดิวา่ขอ้พระคมัภรีน์ีQงา่ยที5จะใชใ้นชวีติของดฉัิน อยา่งไรกต็าม 
ดฉัินเรยีนรูอ้ยา่งรวดเร็ววา่การมอบลกูของตวัเองไวก้บัพระเจา้เป็นเรื5องที5ยาก 
  
เมื5อลกูคนแรกเกดิมา ปรากฏวา่มปัีญหาดา้นสขุภาพ เรารับใชพ้ระเจา้อยูต่า่งประเทศ 
และไมม่สีมาชกิครอบครัวชว่ยเหลอืเราในระหวา่งการล็อกดาวนเ์พราะโรคระบาด และไมส่ามารถหาทางวนิจิฉัยปัญหาของลกูได ้
ดฉัินเริ5มถามพระเจา้วา่ “ทําไม ขา้พระองคส์ตัยซ์ื5อ ขา้พระองคเ์สยีสละเพื5อพระองค ์ขา้พระองคม์าประเทศนีQเพื5อพระองค”์ 
  
เมื5อคณุทําตามนํQาพระทยัของพระเจา้ บางครั QงนํQาพระทยันัQนอาจนําคณุไปยงัสถานที5ที5คณุไมค่าดหวงั 
นํQาพระทยัของพระเจา้ไมใ่ชเ่สน้ทางที5งา่ย โยเซฟมคีวามฝันเกี5ยวกบัเกยีรตยิศ 
แตก่ลบัตอ้งเดนิทางไปบนถนนแหง่ความเจ็บปวดกอ่นที5ความฝันนัQนจะเป็นจรงิ แตก่ระนัQน ในปฐมกาล 45:8 เขากลา่ว 
พระเจา้ทรงนําทางนัQน ไมใ่ชพ่ี5ชายของเขาที5ขายเขาไปเป็นทาส 
  
”เพราะความคดิของเราไมเ่ป็นความคดิของเจา้ ทั Qงทางของเจา้ไมเ่ป็นวถิขีองเรา’ พระเยโฮวาหต์รัสดงันีQ 
‘เพราะฟ้าสวรรคส์งูกวา่แผน่ดนิโลกฉันใด วถิขีองเราสงูกวา่ทางของเจา้ 
และความคดิของเรากส็งูกวา่ความคดิของเจา้ฉันนัQน” (อสิยาห ์55:8-9) 
  
เพราะการเดนิทางนีQ ดฉัินตอ้งเรยีนรูท้ ี5จะบอกกบัพระเจา้วา่ “นํQาพระทยัของพระองค ์วถิทีางของพระองค”์ 
ดฉัินอยากใหล้กูไดร้ับการรักษาใหห้าย ดฉัินตอ้งวางคําขอนัQนไวท้ี5พระบาทของพระเยซ ูและไวว้า่ใจวา่ 
คําตอบของพระองคนั์Qนสมบรูณแ์บบ หลงัจากกลบับา้น เราสามารถพาลกูไปหาหมอเฉพาะทางและไดร้ับการตรวจ 
คําถามของเราไดร้ับคําตอบแลว้ และลกูชายของเราตอ้งไดร้ับการผา่ตดั เพราะขั QนตอนนีQ เราไดเ้ห็นพระหตัถข์องพระเจา้ทําการอยู ่
คําอธษิฐานมากมายไดร้ับคําตอบ เราไมรู่ว้า่จะอธษิฐานอยา่งไรดว้ยซํQา ความเชื5อของดฉัินแข็งแกรง่ขึQน 
ดฉัินไวว้างใจในพระเจา้มากขึQน ดฉัินไดเ้รยีนรูว้า่การไวว้างใจพระเจา้เป็นอยา่งไรเมื5อพระเจา้ตรัสว่า 
“การที5มคีณุของเรากพ็อแกเ่จา้แลว้ เพราะความออ่นแอมทีี5ไหน เดชของเรากม็ฤีทธิiข ึQนเต็มขนาดที5นั5น” (2 โครนิธ ์12:8) 
  
ประสบการณน์ีQไมใ่ชค่วามตั Qงใจของดฉัินหรอืวถิทีางของดฉัิน อยา่งไรกต็าม พระเจา้ทรงนําทางของเรา 
ไมส่ําคญัวา่พระเจา้จะทรงนําคณุไปที5ใด คณุสามารถไวว้างใจพระองคไ์ด ้คณุสามารถรูไ้ดว้า่ 
พระองคท์รงมแีผนการและวตัถปุระสงคเ์พื5อคณุ จงขอใหพ้ระเจา้ทรงสอนคณุในเสน้ทางที5คณุเดนิอยู ่
อนุญาตใหค้วามเชื5อของคณุเตบิโตขึQน และความสมัพันธข์องคณุกบัพระเจา้ลกึซึQงยิ5งข ึQน 



พระเจา้อาจกําลงัใชเ้สน้ทางของคณุเป็นเครื5องมอืในการรับใชผู้อ้ ื5นในอนาคต 
ดงัที5โยเซฟไดจ้ัดหาอาหารใหก้บัพี5นอ้งเขาของระหวา่งการกนัดารอาหาร 
ดฉัินขอใหค้ณุจดจําสิ5งเหลา่นีQไวข้ณะที5คณุทําตามนํQาพระทยัของพระเจา้และบอกกบัพระองคว์า่ “นํQาพระทยัของพระองค ์
วถิทีางของพระองค”์ 
  
  
หมายเหต:ุ E (ไมอ่อกนามดว้ยเหตผุลเพื\อความปลอดภยั) รับใชพ้ระเจา้ที\ตา่งประเทศครั[งแรกในปี 2013 หลงัจากนั[นเธอแตง่งานและมคีรอบครัวซึ\งตอนนี[เป็นมชิชนันารอียู ่  

 
 

   

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 โปรดเขยีนอเีมลไปที2 
LadiesPrayerInternational@aol.com หรอื debiakers@aol.com  

เรายนิดเีป็นอยา่งยิ2งที2จะเพิ2มชื2อของคณุในรายชื2อผูรั้บจดหมายขา่วของเรา  

 

 

 

 

 
 

   

 

 

เชญิผูนํ้าทมีอธษิฐานทกุทา่น เยี5ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด 
“ถกูใจ” เพจของเรา! Facebook Ladies Prayer International Link 
  
โปรดสง่คําขอจดหมายขา่วฟรไีดท้ี5 Ladies Prayer 
Internationa หรอือเีมล debiakers@aol.com  
 
รว่มแบง่ปันขอ้มลูนีQกบัครสิตจักร เพื5อน ๆ และครอบครัวของคณุ 
ขอขอบคณุที5รว่มรับใชใ้นการอธษิฐาน และชว่ยบอกเลา่เกี5ยวกบัจดหมายขา่วและเพจ Facebook 
ของเรา! 

  

 
 

   

เราคอืใคร . . . ตั Qงแตปี่ 1999 เป็นตน้มา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปดว้ยสตรจีากทั5วโลก 
ซึ5งพบปะกนัทกุวนัจันทรแ์รกของเดอืนเพื5อรว่มกนัอธษิฐานใหก้บัลกูหลานของตนเอง 
และเด็ก ๆ ในครสิตจักรและชมุชน 
 
พันธกจิของเรา . . . เรามุง่มั5นที5จะรักษาคนในยคุสมยันีQใหอ้ยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณและเตบิโตขึQน 
และใหค้นรุน่กอ่น ๆ ไดก้ลบัมาอยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณ  
 

เราตอ้งการ . . . หญงิผูมุ้ง่มั5นที5จะรว่มกนัอธษิฐานทกุ ๆ วนัจันทรแ์รกของเดอืน เผื5อลกู ๆ หลาน ๆ เป็นพเิศษ 
  
การอธษิฐานมุง่เนน้ที5 3 ประการนีQ คอื...  
• ความรอดของลกู ๆ หลาน ๆ (อสิยาห ์49:25, สดดุ ี144:12, อสิยาห ์43:5-6)  
• เด็ก ๆ จะมคีวามเชื5อเป็นของตนเองเมื5อถงึอายทุี5เหมาะสม (1ยอหน์ 2:25-28, ยากอบ 1:25) 
• เด็ก ๆ จะมสีว่นในการรับใชเ้พื5อการเกบ็เกี5ยวขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (มทัธวิ 9:38)  

 

 

 

 

 

 

 


