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การอธษิฐานทกุวนั 
โดย โยน่า แวน กอรป์ 

 

ในเดอืนกมุภาพันธ ์สามแีละดฉัินรับใชใ้นครสิตจักรอกีแหง่หนึCง 
ระหวา่งทีCทกุคนอธษิฐานอยูด่า้นหนา้ครสิตจักร ดฉัินเลน่เปียโนอยู ่
ในตอนทา้ยของการประชมุ 
เรารวบรวมชืCอคนทีCไดรั้บพระวญิญาณบรสิทุธิPในการประชมุนัQน หลยุซา่ 
ลกูสาวของเราก็เป็นหนึCงในคนเหลา่นัQน ดฉัินไมไ่ดอ้ธษิฐานกบัลกู 
ไมไ่ดย้นิลกูอธษิฐานจนไดรั้บพระวญิญาณบรสิทุธิP 
และไมไ่ดเ้ห็นตอนเธอรับพระวญิญาณบรสิทุธิP สามขีองดฉัินบอกวา่ 

เขาเห็นลกูอธษิฐานทีCหนา้ธรรมาสนแ์ละเมืCอเดนิมาจะอธษิฐานกบัลกู หลยุซา่ก็ไดพ้ดูเป็นภาษาตา่ง ๆ 
แลว้ 
 
บอกตรง ๆ เลยวา่ ดฉัินผดิหวงัเล็กนอ้ยทีCไมไ่ดอ้ยูด่ว้ยตอนทีCลกูไดรั้บพระวญิญาณบรสิทุธิP 
เหมอืนกบัทีCเคยเป็นในอดตี ตอนทีCนาธาเนยีล ลกูชายของเรา ไดรั้บพระวญิญาณบรสิทุธิP 
เขาก็อธษิฐานอยูเ่พยีงลําพังทีCธรรมาสนโ์ดยทีCเรารับใชอ้ยูใ่นครสิตจักรอกีแหง่หนึCง 
 
พระเจา้ทรงนําดฉัินใหอ้า่นสภุาษิต 6:6 แตท่รงใหด้ฉัินพจิารณาถงึแมเ่ป็ด 
ดงันัQนดฉัินอยากจะขอเรยีบเรยีงขอ้ความใหมเ่ป็น “จงไปหาเป็ดเถดิ คนเป็นแมเ่อย๋ 
จงสงัเกตดวูถิทีางของเป็ด เจา้จะไดเ้ป็นคนมสีตปัิญญา” 
วนิาททีีCลกูเป็ดเกดิขึQนมาและออกจากเปลอืกไข ่แมเ่ป็ดเริCมเดนิไปในทางของตวั 
ลกูเป็ดตวันอ้ยทีCอายเุพยีงสองนาทจีะเดนิตามแมข่องพวกมันไปทกุทีC เพยีงไมก่ีCนาทหีลงัจากทีCเกดิมา 
ลกูเป็ดออกจากรัง บนิออกจากตน้ไม ้เดนิ วา่ยนํQา ... ทั QงหมดนีQ เพราะแมเ่ป็ดทําสิCงเหลา่นัQน 
พวกมันทําตามสิCงทีCพวกมันเห็นแมทํ่า 
 
“ทา่นทัQงหลายก็จงปฏบิตัติามอยา่งขา้พเจา้ เหมอืนอยา่งทีCขา้พเจา้ปฏบิตัติามอยา่งพระครสิต”์ (1 
โครนิธ ์11:1) 
 
แมว้า่ลกู ๆ ของเราไมไ่ดต้ามเราเป็นเสน้ตรงอยา่งแทจ้รงิ เหมอืนเชน่ลกูเป็ด 
แตพ่วกเขาก็มองดเูราอยูเ่ชน่กนั เด็ก ๆ มแีนวโนม้ทีCจะจดจําสิCงทีCพวกเขาเห็น 
ถา้พวกเขาเห็นสิCงทีCไมด่ ีพวกเขาก็มแีนวโนม้ทีCจะทําสิCงทีCไมด่ ีและถา้พวกเขาเห็นสิCงทีCด ี
พวกเขาก็มแีนวโนม้ทีCจะทําสิCงทีCด ีลกู ๆ ของเราจะตดิตามพระครสิตเ์หมอืนเชน่ทีCเราตดิตามพระองค ์

 

 

 

 



 
แลว้เราตดิตามพระองคอ์ยา่งไร เราตดิตามพระองคโ์ดยอะไรแอบแฝงหรอืไม ่
เราตดิตามพระองคใ์นโอกาสพเิศษหรอืเปลา่ หรอืเราตดิตามพระองคท์กุวนั  
 
ทติสั 2:7 กลา่ววา่ “ทา่นจงประพฤตตินใหเ้ป็นแบบอยา่งในการดทีกุสิCง”  
 
เราไมส่ามารถทีCจะอยูก่บัลกู ๆ ของเราไดต้ลอดเวลาเพืCอจะบอกพวกเขาใหอ้ธษิฐาน แสวงหาพระเจา้ 
นมัสการ หรอือา่นพระคมัภรี ์แตพ่วกเขาเห็นเรา พวกเขาเห็นคณุ คณุแมทั่ Qงหลาย 
เมืCอคณุอธษิฐานในรถ เมืCอคณุอธษิฐานเพืCอผูอ้ืCน พวกเขาเห็นคณุทีCธรรมาสน ์
พวกเขาเห็นคณุเมืCอคณุเลอืกทีCจะไวว้างใจพระเจา้เมืCอคณุเจ็บปวด 
และเพราะพวกเขาเห็นคณุตดิตามพระครสิตใ์นชวีติประจําวนั 
พวกเขารูว้า่จะตอ้งทําอะไรและจะมพีระวญิญาณของพระเจา้ในชวีติของพวกเขาไดอ้ยา่งไร 
เนืCองจากแมก็่ทําอยา่งนัQนเหมอืนกนั 
 
 
หมายเหต:ุ โยน่า แวน กอรป์ เป็นภรรยาศษิยาภบิาลที=ครสิตจักร Rock Church ในเมอืงบรัสเซลส ์ประเทศเบลเยี=ยม เป็นแมข่องลกู ๆ สองคน คอื นาธาเนยีล (10 ขวบ) และหลยุซา่ (7 
ขวบ) นอกจากนีX เธอยงัเป็นครโูรงเรยีนประถมในโรงเรยีนที=ใจกลางเมอืงบรัสเซลสด์ว้ย 

 
 

   

ความสาํคญัของการอธษิฐานทกุวนั 
โดย เวอรซ์ี2 เชอรช์ลิล ์

 

และเมืCอการเลีQยงเวยีนครบรอบแลว้ 
โยบจะใชใ้หไ้ปทําพธิชีาํระตวัเขาทัQงหลายใหบ้รสิทุธิP 
และทา่นจะตืCนแตเ่ชา้มดืถวายเครืCองเผาบชูาตามจํานวน ของเขาทัQงหมด 
เพราะโยบกลา่ววา่ “ะรอยบตุรของขา้พเจา้ไดก้ระทําบาปและแชง่พระเจา้ 
อยูใ่นใจของเขา” โยบกระทําดงันีQเรืCอยมา (โยบ 1:5) 
  
ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวนัแกข่า้พระองคทั์ QงหลายในกาลวนันีQ (มัทธวิ 

6:11) 
  
ความหมายโดยนัยตามพระคมัภรีค์อืวา่ เราจะตอ้งอธษิฐานทกุวนั 
ดเูหมอืนวา่โยบจะอธษิฐานเผืCอลกู ๆ ของเขาทกุวนั 
พระเยซบูอกในคําอธษิฐานของพระองคว์า่เราควรจะอธษิฐานทกุวนั 
  
เราไมค่อ่ยคดิวา่เราจะตอ้งมอีากาศหายใจทกุวนั 
และมอีาหารรับประทานเพืCอบํารงุเลีQยงรา่งกายของเรา 
เพราะสิCงเหลา่นัQนเป็นสว่นหนึCงของชวีติเราและเราก็ทําโดยไมไ่ดค้ดิอะไร 
การอธษิฐานเป็นลมหายใจและสิCงบํารงุเลีQยงจติวญิญาณของเรา 
เราจะตอ้งอธษิฐานทกุวนัเพืCอจะมชีวีติฝ่ายวญิญาณ 
  
เมืCอเราขึQนเครืCองบนิ 
พนักงานตอ้นรับบนเครืCองจะบอกเราเสมอวา่ในกรณีทีCหนา้กากออกซเิจนตกลงมาใหเ้ราสวมใหต้วัเอง
กอ่นทีCเราจะชว่ยผูอ้ืCน กอ่นทีCเราจะสามารถชว่ยลกู ๆ ของเราในทางฝ่ายวญิญาณได ้
เราจะตอ้งมคีวามสมัพันธข์องเรากบัพระเจา้กอ่น การอธษิฐานทกุวนัเป็นสิCงสําคญัตอ่ความสมัพันธน์ีQ 
  
ไมว่า่ลกู ๆ ของเราจะอายเุทา่ก็ตาม จงอธษิฐานเผืCอพวกเขา 
ไมว่า่เราจะมคีวามรับผดิชอบมากเพยีงใดก็ตาม เราจะตอ้งหาเวลาอธษิฐาน 
เราไมส่ามารถปลอ่ยใหส้ิCงเรง่ดว่นมาแทนทีCส ิCงสําคญัได ้

 

 

 

 



  
สิCงเดยีวทีCเราสามารถนําไปสวรรคก์บัเราไดค้อืลกู ๆ ของเรา 
แตพ่วกเขาจะตอ้งมคีวามสมัพันธข์องเขาเองกบัพระเจา้ เราจะตอ้งเริCมตน้ขณะทีCพวกเขายังเด็กอยู ่
มคํีาพดูวา่ เราสอนไดด้ว้ยการเป็นตวัอยา่งมากกวา่ดว้ยคําพดู ดว้ยเหตนุีQ การอธษิฐานทกุวนัจงึสําคญั 
นอกจากนีQ ยงัเนน้ยํQาถงึคํากลา่วทีCวา่ “การกระทําสําคญักวา่คําพดู” อกีดว้ย 
  
เด็ก ๆ สงัเกตพฤตกิรรมของเราและเลยีนแบบพฤตกิรรมนัQน ดฉัินขอสารภาพวา่ 
ดฉัินนมัสการและอธษิฐานเหมอืนกบัพอ่แมข่องดฉัินมาก ซึCงพวกทา่นเสยีชวีติไปแลว้ เมืCอเร็ว ๆ 
นีQลกูสาวของดฉัินซึCงเป็นภรรยาศษิยาภบิาล สง่ขอ้ความมาขอบคณุดฉัินทีCสอนใหเ้ขาอธษิฐาน 
พอ่สามขีองดฉัินจะไมป่ลอ่ยใหล้กู ๆ ของเขาขึQนรถโรงเรยีนกอ่นทีCจะอธษิฐานกบัพวกเขากอ่น 
ถา้เราอยากใหล้กูอธษิฐาน เราตอ้งเป็นตวัอยา่ง 
  
การอธษิฐานทกุวนัเป็นสิCงสําคญัตอ่ความสมัพันธข์องเราเองกบัพระเจา้ 
แตก็่เป็นสิCงสําคญัตอ่ลกูของเราและอนาคตของพวกเขาดว้ย 
  
   
หมายเหต:ุ เวอรซ์ ี= เชอรช์ลิล ์เป็นภรรยาของอาจารย ์H.E. Churchill ซ ึ=งดํารงตําแหน่ง Northeast Region Executive Presbyter ในองคก์าร UPCI พวกเขากอ่ตั Xงครสิตจักร First UPC of 
Lewiston ที=รัฐเมน หลงัจากที=เป็นศษิยาภบิาลครสิตจักรดงักลา่วเป็นเวลา 44 ปีกเ็กษียณอาย ุเวอรซ์ ี=เป็นอดตีประธานสตร ีและยงัคงรับใชพ้ระเจา้อยา่งแข็งขนัรว่มกบัสามขีองเธอ 
เวอรซ์ ี=เป็นนักรอ้ง นักดนตร ีและนักพดูที=ไดรั้บการทรงเจมิ มไีมตรจีติและอธษิฐานดว้ยความกระตอืรอืรน้ ระหวา่งเกดิโรคระบาด เธอนําการอธษิฐานสดทางเฟซบุก๊    

 

 

 
 

   

สารจากหัวหนา้ฝ่าย LPI และบรรณาธกิาร  
 

พระเจา้ทรงกระทําการที2ยิ2งใหญ!่ 
 

พระเจา้ทรงเปิดประตมูากมาย คณุสามารถอา่นจดหมายขา่วนีJไดใ้นภาษาอังกฤษ อาหรับ 
จนีตัวยอ่ จนีตัวเต็ม เชค/สโลวัก ดัตช ์ฟิจ ิฝรั2งเศส จอรเ์จยี เยอรมัน กรกี ฮังการ ีอติาล ีญี2ปุ่ น 

โปแลนด ์โปรตเุกส โรมาเนยี สเปน ศรลัีงกา สวาฮลิ ีสวเีดน และไทย 
 

โปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหน้กัแปลมากขึ;นดว้ย 
 

หากตอ้งการรับจดหมายขา่วในภาษาใดภาษาหนึCงขา้งตน้ โปรดเขยีนอเีมลไปทีC 
LadiesPrayerInternational@aol.com  

เรายนิดเีป็นอยา่งยิCงทีCจะเพิCมชืCอของคณุในรายชืCอผูรั้บจดหมายขา่วของเรา!  
เยีCยมชม Ladies Prayer International บน Facebook และกด “ถกูใจ” เพจของเรา! 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 
 

เชญิผูนํ้าทมีอธษิฐานทกุทา่น เยี7ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด 
“ถกูใจ” เพจของเรา!   
  
เชญิชวนใหส้มาชกิกลุม่สมคัรรับจดหมายขา่วไดฟ้รทีี7 Ladies Prayer International 
  
หรอืสง่คําขอไปที7อเีมล LadiesPrayerInternational@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)     

 

 

 

 

 

 


