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สวนแหง่ความคดิของเรา 
โดย แจ็กกี* ลติเตลิ 

 

ตน้ไมใ้บหญา้ที9ฉันปลกูไมเ่คยอยูร่อด ดฉัินดแูลสมนุไพร ดอกไม ้
และพชืผักอยา่งถกูตอ้งเหมาะสมไดไ้มเ่กง่ ดฉัินบอกคณุ ๆ ไดเ้ลยวา่ดฉัินลองมาหมดแลว้ 
ดฉัินลมืรดนํ*า ไมเ่คยมเีวลาถอนวัชพชืที9แยง่อาหาร ปลอ่ยใหโ้ดนแดดเผาโดยไมตั่ *งใจ 
หรอืใหอ้ยูใ่นรม่มากเกนิไป เป็นสิ9งที9น่าสิ*นหวังอยา่งแทจ้รงิ 
 
แมว้า่ดฉัินจะไมป่ระสบความสําเร็จในการทําสิ9งที9ถกูตอ้งเพื9อปลกูตน้ไม ้แตวั่ชพชืชอบดฉัิน 
พวกมันเจรญิงอกงามโดยที9ดฉัินไมต่อ้งพยายามอะไร 
 

จติใจของเราก็เหมอืนสวน มทัี*งความคดิที9ด ีความคดิที9แย ่ความคดิชั9วแลน่ และความคดิที9คงอยู ่
 
ฟีลปิปี 4:8 กลา่ววา่ “ดกูอ่นพี9นอ้งทั*งหลาย ในที9สดุนี*ขอจงใครค่รวญถงึสิ9งที9จรงิ ส ิ9งที9น่านับถอื ส ิ9งที9ยตุธิรรม สิ9งที9บรสิทุธิW 
ส ิ9งที9น่ารัก สิ9งที9ทรงคณุ คอืถา้มสี ิ9งใดที9ลํ*าเลศิ ส ิ9งใดที9ควรแกก่ารสรรเสรญิ ก็ขอจงใครค่รวญด”ู 
 
ในขอ้พระคัมภรีน์ี* เปาโลบอกเราถงึสิ9งที9ตอ้งคดิถงึ แตก่ระนั*น เราซึ9งเป็นมนุษยก็์รูว้า่ 
ความคดิที9เกดิขึ*นในจติใจของเราไมใ่ชส่ ิ9งที9บรสิทุธิWหรอืน่ารักเสมอไป บางครั*งเป็นความคดิที9น่าอายอยา่งรา้ยแรง 
ความคดิที9ไมเ่ป็นที9ตอ้งการนั*นเป็นเหมอืนกบัวัชพชืในสวนของดฉัินที9เกดิขึ*นมา 
เราจะตอ้งทําอยา่งไรเมื9อเหตกุารณ์เชน่นี*เกดิขึ*น 
  
กอ่นที9เราจะไปถงึคําตอบที9สาํคัญนั*น ใหเ้ราใชเ้วลาสกัครูแ่ละลองนกึภาพกลว้ยเหลอืงผลหนึ9งใสห่มวกเบสบอลสแีดง 
คณุตอ้งการเวลาเพิ9มไหม การทดสอบนี*ยากหรอืเปลา่ คณุกําลังนกึภาพกลว้ยสเีหลอืงใสห่มวกเบสบอลสแีดงอยูไ่หม 
ดฉัินพดูไรส้าระอยูต่อนนี* แน่นอนวา่ คําสั9งงา่ย ๆ นี*ทําไดง้า่ย และแสดงใหเ้ห็นวา่ เราสามารควบคมุความคดิของเราได ้
เราสามารถคดิเกี9ยวกบัสิ9งที9มคีนบอกใหเ้ราคดิได ้เปาโลกพดูถกูทเีดยีว 
 
ตอ่มา ดฉัินไมอ่ยากใหค้ณุคดิถงึชา้งสฟ้ีาที9ถอืรม่สชีมพอูยู ่อยา่คดิส ิดฉัินรูว้า่คณุกําลังคดิอยู ่ดฉัินบอกวา่ 
หยดุคดิเกี9ยวกบัชา้งสฟ้ีาที9ถอืรม่สชีมพอูยู ่แมว้า่เราจะพยายามมากเทา่ใด แตใ่จของเราไมอ่าจไมค่ดิถงึสิ9งที9เป็นคําสั9งได ้ 
แลว้เราจะจัดการความคดิของเราไดอ้ยา่งไร 
 
ในสวนแหง่จติใจของเรา เราไมอ่าจเอาความคดิที9แยอ่อกไป หรอืดงึวัชพชืเหมอืนเชน่ที9เราสามารถทําไดใ้นทางธรรมชาต ิ
แตเ่รามทีางออกตามพระคัมภรี ์2 ประการดว้ยกนั คอื 
 
ปลกูเมล็ดที+ด ีอา่นพระวจนะ ทอ่งจําขอ้พระคัมภรี ์รอ้งเพลงนมัสการพระเจา้ ฟังคําเทศนา 
อนุญาตใหพ้ระเจา้พดูกบัเราผา่นทางพระคัมภรีแ์ละการอธษิฐาน เราหยดุคดิเกี9ยวกบัสิ9งที9แยโ่ดยการที9เราคดิถงึสิ9งที9ด ี
เหมอืนตัวอยา่งชา้งกบัรม่ของดฉัิน พระคัมภรีจ์ะไมส่ั9งเราเกี9ยวกบัความคดิของเราถา้เราไมส่ามารถควบคมุมันได ้
จงดงึวัชพชืออกโดยการปลกูเมล็ดที9ดใีนชวีติของคณุ 
  
“จงเอาใจใสส่ ิ9งที9อยูเ่บื*องบน ไมใ่ชส่ ิ9งซ ึ9งอยูท่ี9แผน่ดนิโลก” (โคโลส ี3:2) 

 

 

 

 



 
หยดุปลกูวชัพชื ถา้เราเตมิจติใจของเราดว้ยความคดิดา้นลบ คํานนิทา หรอืการแสดง ดนตร ีและหนังสอืที9เป็นบาป 
เราก็กําลังปลกูวัชพชืที9ไมส่ามารถถอนออกไปได ้ไมม่ใีครตอ้งการวัชพชืมากกวา่เดมิ 
 
“อยา่หลงเลย ทา่นจะหลอกลวงพระเจา้ไมไ่ด ้เพราะวา่ผูใ้ดหวา่นอะไรลง ก็จะเกี9ยวเก็บสิ9งนั*น 
ผูท้ี9หวา่นในยา่นเนื*อหนังของตน ก็จะเกี9ยวเก็บความเปื9อยเน่าจากเนื*อหนังนั*น แตผู่ท้ี9หวา่นในยา่นพระวญิญาณ 
ก็จะเกี9ยวเก็บชวีตินรัินดรจ์ากพระวญิญาณนั*น” (กาลาเทยี 6:7-8) 
 
 
หมายเหต:ุ แจก๊กี/ ลติเตลิ เป็นประธานสตรปีระจํารัฐเมน เธอรับใชพ้ระเจา้ทีCครสิตจักร First UPC ในเมอืงลลูสิตนั รัฐเมน รว่มกบัเพืCอน ศษิยาภบิาล และสามขีองเธอ คอื ศาสนาจารยท็์อด 
ลติเตลิ เธอขอบครุพระเจา้ทีCเป็นแมข่องลกูสองคนทีCโตขึ/นเป็นผูใ้หญต่อนตน้แลว้ ไดแ้ก ่นาธาน อาย ุ19 ปีและครสิตนิ อาย ุ17 ปี  

 
 

   

มคีนเฝ้ามองคณุอยู ่
โดย จอย แฮมบี* 

 

"ดกูอ่นพี9นอ้งทั*งหลาย ในที9สดุนี*ขอจงใครค่รวญถงึสิ9งที9จรงิ ส ิ9งที9น่านับถอื ส ิ9งที9ยตุธิรรม สิ9งที9บรสิทุธิW 
ส ิ9งที9น่ารัก สิ9งที9ทรงคณุ คอืถา้มสี ิ9งใดที9ลํ*าเลศิ ส ิ9งใดที9ควรแกก่ารสรรเสรญิ ก็ขอจงใครค่รวญด”ู (ฟีลปิปี 
4:8) 
 
เมื9อดฉัินยังเป็นเด็กหญงิตัวนอ้ย เพื9อนที9โรงเรยีนเรยีกชื9อตน้ของดฉัิน ซึ9งคอื รติา้ ใคร ๆ 
ก็มักจะเรยีกดฉัินดว้ยชื9อกลาง คอื จอย เพราะฉะนั*นถา้ใครเรยีกดฉัินวา่ รติา้ 
ดฉัินจะรูทั้นทวีา่พวกเขาเป็นเพื9อนสมัยเรยีน 
 

ดฉัินเป็นลกูสาวของศษิยาภบิาลในโรงเรยีนรัฐบาล จงึรูส้กึวา่ตัวเองไมเ่หมอืนใครอยูเ่สมอ แตใ่นเวลาเดยีวกนั 
ดฉัินไมไ่ดต้ระหนักวา่เพื9อนฝงูเฝ้ามองดดูฉัินอยา่งใกลช้ดิเพยีงใด 
 
เมื9อเร็ว ๆ นี* ดฉัินไดรั้บการตดิตอ่จากเพื9อน ๆ สมัยเรยีนผา่นทางโซเชยีลมเิดยี 
เพื9อนคนหนึ9งไดรั้บบัพตศิมาในพระนามพระเยซ ูไดรั้บพระวญิญาณบรสิทุธิW และปัจจบัุนเป็นสมาชกิครสิตจักร UPCI 
เพื9อนคนนี*กลา่ววา่ “[แตก่อ่น] ฉันไมเ่คยเขา้ใจเลยวา่เธอแตกตา่งจากคนอื9นยังไง แตต่อนนี*ฉันรูแ้ลว้” เพื9อนสมัยเรยีนอกีคน 
เป็นเพื9อนสนทิที9สดุตอนชั *นประถมหนึ9ง ขอใหด้ฉัินรอ้งเพลง “It Is Well With My 
Soul”(จติใจขา้สขุสบาย) เพื9อบันทกึเอาไว ้
  
อยา่อายในตัวตนของคณุหรอืลักษณะของคณุเพราะการดําเนนิชวีติเพื9อพระเจา้ 
คณุไมรู่ห้รอกวา่คณุกําลังเป็นพยานใหก้บัใครอยูบ่า้งดว้ยการเป็นตัวของคณุเอง จงอธษิฐาน จงอธษิฐานเสมอ 
และขอใหพ้ระเจา้ใชค้ณุ และพระองคจ์ะทรงใชค้ณุอยา่งแน่นอน มัทธวิ 5:16 กลา่ววา่ “ทา่นทั*งหลายก็เหมอืนกบัตะเกยีง 
จงสอ่งสวา่งแกค่นทั*งปวง เพื9อวา่เมื9อเขาไดเ้ห็นความดทีี9ทา่นทํา เขาจะไดส้รรเสรญิพระบดิาของทา่น 
ผูท้รงอยูใ่นสวรรค”์ ไมว่า่จะเด็กหรอืแก ่คณุก็สามารถใหแ้สงสวา่งของคณุสอ่งสวา่ง และไดรั้บรายงานที9ด ี
แมห้ลังจากเวลาจะผา่นไป 50 ปีแลว้ก็ตาม  
 
 
หมายเหต:ุ จอย แฮมบี/ เป็นนักดนตร ีนักแตง่เพลง และภรรยาศษิยาภบิาลทีCครสิตจักร Pentecostals of NWA เมอืงโรเจอรส์ รัฐอารค์นัซอ  เธอมลีกู 3 คน และหลานสาว 5 คน 
  

 

 

 

 

 
 

   

จงใครค่รวญถงึสิ-งเหลา่นี4 
โดย ดอน บบีี* 

 

คณุเคยมเีพื9อนบา้นที9ชอบกา้วกา่ยไหม บา้นของเราเปิดรับผูท้ี9สนทนาอยา่งเป็นมติร 
ผูท้ี9จติใจเจ็บปวด หรอืวญิญาณที9หวิกระหาย ดฉัินไมไ่ดพ้ดูถงึคนเหลา่นั*น 
ดฉัินกําลังพดูถงึคนประเภทมุง่มั9นชอบยุง่เรื9องคนอื9นอยา่งน่ารังเกยีจที9จะโผลม่าโดยไมไ่ดรั้บเชญิ 
อยูน่านเกนิกวา่ที9เราอยากใหอ้ยู ่และทําลายวันของเรา ดฉัินเคยมเีพื9อนบา้นแบบนั*น 
 

ดเูหมอืนวา่ดฉัินจะเผชญิกบัความพยายามอยา่งไมล่ดละของเพื9อนบา้นคนนั*นในการเขา้มาในบา้นของเรา 
หลายครั*งดฉัินยอมแพ ้แตไ่มน่านดฉัินก็เรยีนรูท้ี9จะยนืเด็ดเดี9ยวที9ทางเขา้ประตไูดแ้บบที9หมายความวา่ 

 

 

 

 



“คณุจะเขา้บา้นมาไดแ้คน่ี*แหละ” เพื9อนบา้นคนนี*ก็จะออ้ยอิ9งอยู ่และหวังวา่ดฉัินจะเชญิเธอเขา้มา แตส่ดุทา้ย 
เธอก็จะเขา้ใจวา่ดฉัินไมต่อ้นรับเธอ 
 
สภุาษิต 4:23 กลา่ววา่ “จงรักษาใจของเจา้ดว้ยความระวังระไวรอบดา้น 
เพราะชวีติเริ9มตน้ออกมาจากใจ” ความคดิของเราเป็นประตไูปสูใ่จของเรา เราตอ้งดแูลประตไูปสูค่วามคดิของเรา 
ไมอ่าจควบคมุสิ9งที9มาเคาะที9ประตไูดต้ลอดเวลา 
แตเ่ราสามารถควบคมุสิ9งที9เราอนุญาตใหข้า้มธรณีมาและพักอยูใ่นใจของเราได ้
 
เมื9อความคดิดา้นลบ ความคดิฝ่ายเนื*อหนัง หรอืคําโกหกจากศัตรปูรากฏขึ*น เราตอ้งไมต่อ้นรับสิ9งเหลา่นั*น 
เราสามารถไลมั่นไปได ้เราไมใ่หมั้นเป็นแขกของเราได ้เราสามารถเลอืกที9จะเชญิเฉพาะสิ9งที9จรงิ สิ9งที9น่านับถอื 
สิ9งที9ยตุธิรรม สิ9งที9บรสิทุธิW สิ9งที9น่ารัก และสิ9งที9ทรงคณุได ้ในฟิลปิปี 4:8 เปาโลบอกกบัเราวา่ถา้เราใครค่รวญถงึสิ9งเหลา่นี* 
พระเจา้แหง่สนัตสิขุก็จะสถติอยูก่บัเรา 
 
ในฐานะภรรยาและแม ่ดฉัินอยากใหบ้า้นของดฉัินเป็นสถานที9หลบภัยสําหรับครอบครัว 
แตส่นัตสิขุนั*นมอียูก็่ตอ่เมื9อดฉัินมคีวามคดิสอดคลอ้งกบัพระวจนะของพระเจา้เทา่นั*น ถา้ดฉัินปลอ่ยใหค้วามคดิเปรยีบเทยีบ 
อจิฉารษิยา วติกกงัวล หรอือยูฝ่่ายเนื*อหนัง มันก็จะสง่ผลกระทบตอ่ความสมัพันธก์บัทกุคนรอบ ๆ ตัวดฉัิน 
สิ9งที9เราคดิคํานงึกําหนดทัศนคตขิองเรา การกระทําของเรา และบรรยากาศที9เราสรา้งรอบ ๆ ตัวเรา 
  
เมื9อเราตัดสนิใจที9จะคดิถงึสิ9งที9ด ีก็ไมไ่ดแ้ปลวา่ เราไมต่ระหนักถงึปัญหาที9แทจ้รงิและการตอ่สูท้ี9เราเผชญิอยู ่
แตเ่ราเลอืกที9จะใหส้นัตสิขุที9เกนิความเขา้ใจคุม้ครองจติใจของเรา 
  
ฟีลปิปี 4:6-7 กลา่ววา่ "อยา่ทกุขร์อ้นในสิ9งใดๆเลย แตจ่งทลูเรื9องความปรารถนาของทา่นทกุอยา่งตอ่พระเจา้ 
ดว้ยการอธษิฐาน การวงิวอน กบัการขอบพระคณุ แลว้สนัตสิขุแหง่พระเจา้ซึ9งเกนิความเขา้ใจ 
จะคุม้ครองจติใจและความคดิของทา่นไวใ้นพระเยซคูรสิต ์" 
  
ถา้เราตอ้งการใหส้นัตสิขุของพระเจา้ครอบครองความคดิ จติใจ และบา้นของเรา 
เราก็จะตอ้งเริ9มตน้จากการอธษิฐานและการขอบพระคณุ จงทําใหเ้ป็นนสิยัและดวูา่อะไรจะเกดิขึ*นบา้ง 
 
 
หมายเหต:ุ ดอน เบอรบ์ี/ เป็นภรรยาของมชิชนัาร ีคอรีC เบอรบ์ี/ และเป็นแมข่องนาตาล ี(อาย ุ15 ปี) และโลแกน (อาย ุ9 ปี) พวกเขารับใชพ้ระเจา้ในประเทศอนัดอรร์าและสเปน 
พวกเขากําลงัพยายามกอ่ตั /งครสิตจักรทีCเชืCอแบบอคัรสาวแหง่แรกในกรงุอนัดอรร์าลาเวลลา 

 

 

 

  

สารจากบรรณาธกิาร 
 

พระเจา้ทรงกระทําการที2ยิ2งใหญ!่ 
 

พระเจา้ทรงเปิดประตมูากมาย คณุสามารถอา่นจดหมายขา่วนี*ไดใ้นภาษาอังกฤษ อาหรับ 
จนีตัวยอ่ จนีตัวเต็ม เชค ดัตช ์ฟิจ ิฟิลปิปินส ์ฝรั9งเศส เยอรมัน กรกี ฮังการ ีอติาล ีญี9ปุ่ น 

โปแลนด ์โปรตเุกส โรมาเนยี สเปน ศรลัีงกา สวาฮลิ ีสวเีดน และไทย 
 

โปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหน้กัแปลมากขึ;นดว้ย 
 

หากตอ้งการรับจดหมายขา่วในภาษาใดภาษาหนึ2งขา้งตน้ โปรดเขยีนอเีมลไปที2 
LadiesPrayerInternational@aol.com  

เรายนิดเีป็นอยา่งยิ2งที2จะเพิ2มชื2อของคณุในรายชื2อผูรั้บจดหมายขา่วของเรา  
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 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)     

 

 

 

 

 

 


