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เชื$อมตอ่กบัพลงัแหง่การอธษิฐาน 
โดย คารล์า่ เบอรทั์น 

 

เมื%อตอนเป็นเด็ก พอ่แมข่องดฉัินเป็นมชิชนันารใีนฟิลปิปินส ์ดฉัินตอ้งเจอกบั “ไฟตก” 
พืDนที%สว่นหนึ%งของเมอืงจะไฟดับเป็นชว่งเวลาหนึ%งเพื%อที%โครงขา่ยไฟฟ้าจะไมทํ่างานหนักเกนิไป 
เหตกุารณ์ที%เกดิขึDนเกอืบทกุวันนีDอาจเกดิขึDนในเวลาใดก็ได ้ไมว่า่จะเป็นกลางวันหรอืกลางคนื 
หลายครัDง ระหวา่งการประชมุ 
ไมโครโฟนและเครื%องดนตรทีกุชิDนไรป้ระโยชนเ์พราะเหตกุารณ์ไฟตกเหลา่นีD 
ดฉัินอาจจะมว้นผมไปครึ%งหัว แลว้จู ่ๆ ก็ไมส่ามารถมว้นผมจนเสร็จได ้
(ดฉัินเรยีนรูท้ี%จะมว้นผมจากดา้นหนา้ไปดา้นหลัง แทนที%จะมว้นจากดา้นขา้งไปดา้นขา้ง 
เผื%อเกดิแหตกุารณ์ฉุกเฉนิขึDน) ดฉัินเรยีนรูจ้ากประสบการณ์เหลา่นีD  

  
พวกเราหลายคนอธษิฐานไปเรื%อยโดยไมไ่ดเ้ชื%อมตอ่เขา้กบัพลังแหง่ฤทธิZเดช ยอหน์ 15:4-5 กลา่วไวไ้ดด้ทีี%สดุวา่ 
“จงเขา้สนทิอยูใ่นเรา และเราเขา้สนทิอยูใ่นทา่น แขนงจะออกผลเองไมไ่ด ้นอกจากจะตดิอยูก่บัเถาฉนัใด 
ทา่นท ัMงหลายก็จะเกดิผลไมไ่ด ้
นอกจากจะเขา้สนทิอยูใ่นเราฉนัน ัMน...เพราะถา้แยกจากเราแลว้ทา่นจะทําสิYงใดไมไ่ดเ้ลย” 
พระเยซตูรัสบอกกบัเราไวอ้ยา่งชดัเจนวา่วธิเีดยีวที%เราจะเกดิผลไดค้อืถา้เราเชื%อมตอ่อยูก่บัพระองค ์
ฤทธิZเดชของพระองคเ์ป็นสิ%งที%กอ่ใหเ้กดิผลทกุสิ%งในชวีติของเรา ฤทธิZเดชของพระองคเ์ปลี%ยนแปลงเรา 
สิ%งที%เราตอ้งทํานัDนก็คอืการเชื%อมตอ่เขา้กบัฤทธิZเดชดังกลา่ว 
  
ดาเนยีลเชื%อมตอ่เขา้กบัพลังแหง่การอธษิฐานทกุวัน และไดรั้บการชว่ยกูจ้ากสงิโตและคนที%วางแผนรา้ย 
โมเสสก็เชื%อมตอ่และไดเ้ห็นการอัศจรรย ์การจัดเตรยีม และการชว่ยกูป้ระชากรชาวอสิราเอล 
ฮันนาหก็์เชื%อมตอ่และไดรั้บสิ%งที%ใจของเธอปรารถนาที%สดุ เอเลชีาก็เชื%อมตอ่และไดเ้ห็นชยัชนะบนภเูขาคารเมล 
เฮเซคยีาหก็์เชื%อมตอ่และไดรั้บการรักษาจากโรคภัยที%รักษาไมไ่ด ้
พระเยซเูชื%อมตอ่กบัพลังแหง่การอธษิฐานเพื%อความแข็งแกรง่ในการเผชญิกบัการทดลองที%ยิ%งใหญ ่
ผูท้ี%อยูใ่นหอ้งชั Dนบนก็เชื%อมตอ่และไดรั้บความรอด ตลอดจนความกลา้หาญในการบอกเลา่กบัผูอ้ื%น เปโตร เปาโล 
และซลิาสก็เชื%อมตอ่และไดรั้บการปลอ่ยใหเ้ป็นอสิระจากคกุ เพราะฉะนัDนอยา่บอกกบัดฉัินวา่ การอธษิฐานไมม่ฤีทธิZเดช 
คําถามเดยีวคอืคณุละ่เชื%อมตอ่ไหม 
  
ดฉัินเป็นหว่งคนรุน่ปัจจบัุนนีDเหลอืเกนิ พวกเขากระโดดโลดเตน้และนมัสการที%แทน่บชูา 
พวกเขาเขา้เรยีนชั Dนเรยีนของอนุชนและชอบบทเรยีนที%ทา้ทายพวกเขา 
แตเ่ราตอ้งระวังเพื%อจะไมส่ญูเสยีคนยคุนีDไปเพราะพวกเขาไมต่ระหนักถงึฤทธิZเดชของการเชื%อมตอ่กบัการอธษิฐาน 
เราไมอ่าจปลอ่ยใหพ้วกเขาถกูหลอกลวงใหค้ดิไปวา่การนมัสการอยา่งตื%นเขนิและบทเรยีนที%สรา้งสรรคส์ามารถแทนที%ชวีติแ
หง่การอธษิฐานที%เชื%อมตอ่กบัพระเจา้ มวัีตถปุระสงคแ์ละเต็มไปดว้ยความรอ้นรนได ้
  
เราตอ้งทําใหแ้น่ใจวา่เรากําลังเป็นตัวอยา่งที%แสดงถงึชวีติการอธษิฐานที%เชื%อมตอ่กบัพระเจา้ ใหก้บัคนที%กา้วตามเรามา 
พวกเขาจําเป็นตอ้งไดย้นิเสยีงการอธษิฐานวงิวอน ครํ%าครวญ พดูภาษาตา่ง ๆ และสรรเสรญิจากหอ้งอธษิฐานของเรา 
พวกเขาจําเป็นตอ้งเห็นการเรยีกใหอ้ธษิฐานที%แทนบชูานานกวา่การรอ้งเพลงนมัสการ โดยในที%นัDนมกีารพดูภาษาแปลก ๆ 
และแปลภาษานัDน จนกระทั%งทกุวญิญาณซบหนา้ลงตอ่พระพักตรข์องพระเจา้ 

 

 

 

 



เราไดพ้ยายามที%จะสรา้งสรรคแ์ละหาวธิกีารอธษิฐานเพิ%มเตมิเพื%อใหพ้วกเขาสนใจและอธษิฐานกนั 
แตไ่มว่า่จะเป็นสมดุบันทกึ แอป การเดนิอธษิฐาน 
หรอืรายการอธษิฐานจะไมม่วัีนแทนที%เวลาการคกุเขา่อธษิฐานวงิวอนตอ่พระเจา้ได ้
เวลานัDนเองที%การเชื%อมตอ่กบัพระเจา้จะเกดิขึDน เราสมัผัสกบัสวรรคเ์พื%อที%สวรรคจ์ะสมัผัสผูค้นในโลก 
  
ดฉัินอธษิฐานขอใหค้ณุรูส้กึถงึการทรงเรยีกในวันนีDใหม้ชีวีติอธษิฐานที%เชื%อมตอ่กบัพระเจา้ 
หากคณุออ่นลา้จากการพยายามทําบางสิ%งใหสํ้าเร็จโดยไมม่พีลังที%จะทําใหเ้สร็จได ้
วันนีDคอืเวลาที%จะเชื%อมตอ่เขา้กบัพลังแหง่การอธษิฐาน ชวีติแหง่การอธษิฐานที%แหง้แลง้ ซํDาซาก และธรรมดา 
เป็นเหมอืนกบัการที%บา้นทัDงหลังใชแ้ตพ่ลังแบตเตอรี%เพยีงอยา่งเดยีว แทนที%จะเป็นอยา่งนัDน 
จงเลอืกที%จะซบหนา้ลงและเชื%อมตอ่กบัพลังแหง่การอธษิฐานวันนีDจะดกีวา่ 
  
  
หมายเหต:ุ คารล์า่ เบอรท์นั เป็นภรรยาของศษิยาภบิาลที=ครสิตจักร The Turning Point ในเมอืงแนชวลิล ์รัฐเทนเนสซ ีเธอเป็นนักเขยีน นักพดู และผูรั้บใชท้ี=มใีบอนุญาตกบัองคก์าร 
UPCI นอกจากนี ̂เธอยงัเป็นผูส้รา้งศนูยข์อ้มลูวดิโีอทางออนไลนสํ์าหรับครสิเตยีนที=เชื=อแบบอคัรสาวก ที=เรยีกวา่ A Passion Approach Ministry 

 
 

   

พลงัแหง่การอธษิฐาน 
โดย เชอร ีโมเสส 

 

“ขอทรงหันมาเมตตาขา้พระองค ์ขอประทานพระกําลังแกผู่รั้บใชข้องพระองค ์
และขอทรงชว่ยชวีติบตุรชายของหญงิคนใชข้องพระองค”์ (สดดุ ี86:16) 
 
เจมส ์เอบรัม การฟิ์ลด ์เกดิเมื%อ ค.ศ. 1831 โดยเป็นบตุรของอับราฮัมและเอลซิา่ การฟิ์ลด ์สองปีตอ่มา 
อับราฮัมซึ%งมอีาย ุ33 ปี เสยีชวีติขณะดับไฟในไรข่องพวกเขา 
เอลซิา่ซึ%งเป็นผูอ้ทุศิตนในการตดิตามพระครสิต ์ตัดสนิใจที%จะเลีDยงลกู ๆ ของเธอ 
โดยมกีารอธษิฐานเป็นอาวธุลับ 

 
เมื%อเจมสเ์ป็นวัยรุน่ เขาออกจากบา้นไปทํางานบนเรอืในแมนํ่Dา ในคนืมดืคนืหนึ%ง 
เขาตื%นขึDนมาเพื%อจะทํางานและเดนิไปที%ดาดฟ้าเรอื ขณะที%กําลังพยายามแกข้ดเชอืกอยู ่
เขาก็ตกจากราวบันไดและจมลงไปในนํDาที%เย็นยะเลอืก ในขณะที%เขาคดิวา่กําลังจะจมนํDา 
มอืของเขาก็สมัผัสกบัเชอืกที%คลายอยู ่เขาจับเชอืกนัDนและดงึตัวเองไปยังบันไดและลม้ลงที%ดาดฟ้าเรอื 
ขณะที%เจมสกํ์าลังกลับบา้น เขาก็เห็นแสงสวา่ง เขามองไปที%หนา้ตา่งและเห็นแมข่องเขาคกุเขา่อธษิฐาน 
และมพีระคัมภรีเ์ปิดไปที%ขอ้พระคัมภรีท์ี%วา่ “ขอทรงหันมาเมตตาขา้พระองค ์ขอประทานพระกําลังแกผู่รั้บใชข้องพระองค ์
และขอทรงชว่ยชวีติบตุรชายของหญงิคนใชข้องพระองค”์ เจมสร์ูว้า่ แมอ่ธษิฐานเผื%อเขาดว้ยขอ้พระคัมภรีน์ีDทกุวัน 
เขาไดย้นิถอ้ยคําเหลา่นีDขณะเปิดประตเูขา้ไปและลม้ลงในออ้มแขนของแม ่
 
เอลซิา่ดแูลลกูชายตนกลับมสีขุภาพด ีและไมน่านหลังจากนัDน เขาก็ไปในการประชมุที%โบสถ ์
เจมสม์อบชวีติของเขาใหก้บัพระครสิต ์และไมน่านหลังจากนัDนก็เริ%มเทศนาพระกติตคิณุ หลังเวลาผา่นไปสองสามปี 
เขาเริ%มไปมอีาชพีเป็นนักการเมอืง เมื%อเขาอาย ุ49 เจมส ์การฟิ์ลดไ์ดก้ลายเป็นประธานาธบิดคีนที% 20 ของสหรัฐอเมรกิา 
 
คําอธษิฐานมพีลังอํานาจ การอธษิฐานเผื%อลกู ๆ ของเราเป็นสิ%งที%มฤีทธิZเดช จงเชื%อมตอ่เขา้กบัแหลง่แหง่ฤทธิZเดชของคณุ 
 
ไมม่คํีาขอใดที%เล็กเกนิกวา่ที%จะอธษิฐานเผื%อได ้ไมม่สีถานการณ์ใดที%ยากเกนิกวา่ที%จะอธษิฐานเผื%อได ้
“อยา่ทกุขร์อ้นในสิ%งใดๆเลย แตจ่งทลูเรื%องความปรารถนาของทา่นทกุอยา่งตอ่พระเจา้ ดว้ยการอธษิฐาน การวงิวอน 
กบัการขอบพระคณุ แลว้สนัตสิขุแหง่พระเจา้ซึ%งเกนิความเขา้ใจ จะคุม้ครองจติใจและความคดิของทา่นไวใ้นพระเยซคูรสิต”์ 
(ฟีลปิปี 4:6-7) 
 
พระเจา้ไมไ่ดท้รงเรยีกคณุใหเ้ป็นแมท่ี%สมบรูณ์แบบ พระองคท์รงเรยีกคณุใหเ้ป็นแมท่ี%อธษิฐาน 
สิ%งที%ยิ%งใหญท่ี%สดุที%คณุทําใหก้บัลกูของคณุไดค้อืการอธษิฐานเผื%อเขา 
คณุสามารถเป็นผูส้รา้งผลดา้นบวกที%จะอยูต่ลอดไปในลกูของคณุไดด้ว้ยการอธษิฐาน 
 
“คําอธษิฐานของผูช้อบธรรมนัDนมพีลังทําใหเ้กดิผล” (ยากอบ 5:16) 
 
 
หมายเหต:ุ เชอร ีโมเสส และโรเบริต์ ผูเ้ป็นสาม ีเป็นตวัแทนขององคก์าร UPCI ประจําอยูท่ี=รัสเซยีและเอสโตเนยี พวกเขายา้ยไปที=มอสโกว ์ประเทศรัสเซยี ในเดอืนสงิหาคม 2001 
พรอ้มกบัลกูชายอาย ุ7 เดอืน ชื=อ แอนโทนี= และเริ=มงานที=นั=น 
  

 

 

 

 

 
 

   



 

 

 

 

แคสซดิี= และไมก้างเขน 
โดย คารอนดา้ อดัมส ์

 

เซลลไ์ซโกต (เซลลท์ี%ผสมระหวา่งเซลลส์บืพันธุข์องเพศชายกบัเพศหญงิ) 
กลายมาเป็นตัวออ่นพลาสโตซสิ ตัวออ่นพลาสโตซสิกลายมาเป็นตัวออ่นเอ็มบรโิอ 
และเอ็มบรโิอกลายมาเป็นวัยรุน่! [วัยที%] การตัดสนิใจสรา้งความแข็งแกรง่หรอืสง่ผลทําลายรา้ง 
 
เหตกุารณ์เกดิขึDนเมื%อแคสซดิีD ลกูสาววัย 17 ปีของดฉัิน ละเมดิกฎของบา้นเรา 
ไมใ่ชก่ารทําผดิกฎหมาย แตเ่ป็นสิ%งที%รา้ยแรงนอ้ยกวา่มากในระดับการทําผดิของครสิเตยีนคนหนึ%ง 
ดฉัินเขยีนรายการสิ%งที%ดฉัินโกรธ ลกูทําใหด้ฉัินผดิหวัง และดฉัินจะ “บน่ใหห้ชูา”  
 

อยา่งไรก็ตาม พลังที%มองไมเ่ห็นแตะไหลด่ฉัินเบา ๆ และแนะใหด้ฉัินอธษิฐานกอ่นที%จะพดูถอ้ยคําที%ขุน่เคอืงออกไป 
ดฉัินคดิวา่ เป็นความคดิที%ดจีรงิ ๆ ดฉัินหยดุและอธษิฐานขอบคณุสําหรับคําเตอืนนัDน 
พระเจา้ทรงเปลี%ยนรายการนัDนของดฉัินผา่นนํDาตาและความซื%อสตัย ์
 
ดฉัินโยนโนต้ที%จดไวท้ิDงไป และเริ%มรายการใหมข่องพระเจา้ ดฉัินเขยีนความสามารถของลกูสาวลงบนการด์หลายใบ จากนัDน 
ดฉัินทํากระดาษขึDนมาอกีกองหนึ%ง และตัDงชื%อกองกระดาษนัDนวา่ รายการความปรารถนาของซาตานในชวีติของลกู 
หลังจากที%ดฉัินปรับเปลี%ยนทัศนคตขิองตัวเองแลว้ ดฉัินก็โทรศัพทห์าลกู ดฉัินขอใหล้กูมาพบที%สสุานเมมโมร ีการเ์ดน้ส ์
ซึ%งเป็นสสุานที%สวยไมใ่ชท่ี%น่ากลัว ลกูก็ยอมมา (ครอบครัวของดฉัินรูว้า่ 
ดฉัินมักจะไปที%สสุานแหง่นีDเมื%อดฉัินเขยีนหนังสอืและอา่นหนังสอื) 
 
ลกูขับรถมา และดฉัินรออยูท่ี%เกา้อีDซเีมนตใ์ตต้น้ไม ้ลกูเดนิมาหาดฉัิน และดฉัินเอาการด์ออกจากถงุที%ใสก่ารด์ความสามารถ 
 
“แมเ่ขยีนความสามารถของลกูบนกระดาษพวกนีD” ดฉัินยื%นกระดาษใหก้บัลกูทลีะใบ 
“ลกูมคีวามสามารถที%ดเีลศิหลายอยา่งมาก” ใจของเราออ่นลงเมื%อเราอา่นดคูวามสามารถของเธอ 
 
จากนัDนดฉัินเอากระดาษรายการความปรารถนาของซาตานออกมา ดฉัินแยง่การด์ความสามารถของลกูมาหนึ%งใบ ซึ%งเขยีนวา่ 
“เสยีง” (ลกูเป็นนักรอ้ง) และแทนที%การด์ใบนัDนดว้ยกระดาษรายการความปรารถนาของซาตาน ดฉัินแยง่การด์มาอกีใบ 
ใบนัDนเขยีนวา่ “ความออ่นไหว” แลว้เอากระดาษซาตานใหแ้ทน 
นํDาตาไหลอาบแกม้ของดฉัินตอนที%เอาการด์ความสามารถของลกูมาและใหก้ระดาษความปรารถนาของซาตานไปใหล้กูแทน 
ดฉัินบอกวา่ “ซาตานจะขโมยสิ%งที%ดไีปและทิDงสิ%งที%ไมด่เีอาไว ้‘ขโมยนัDนยอ่มมาเพื%อจะลักและฆา่และทําลายเสยี’ ” 
(ยอหน์10:10) 
 
พลังแหง่ฤทธิZเดชของพระองคห์ลั%งไหลบนเรา  
 
ดฉัินชอบสสุานนีDเพราะมไีมก้างเขนสขีาวสงูใหญ ่ดฉัินขอใหล้กูรอ้งเพลง เราเดนิเรื%อย ๆ ไปที%ไมก้างเขนนัDน “จติขา้สรรเสรญิ 
พระเจา้องคพ์ระผูช้ว่ย …” ดังอยูใ่นอากาศ “เราไดม้าเพื%อเขาทัDงหลายจะไดช้วีติ” (ยอหน์ 10:10) 
 
ทํานองเพลงทําใหเ้กดิราศทีี%ไมอ่าจถา่ยทอดออกมาบนกระดาษได ้เพราะการอธษิฐาน 
แคสซดิีDและดฉัินเรยีนรูบ้างสิ%งในวันนัDน ซึ%งดฉัินจะจําเป็นจนวันตาย 
 
การเชื%อฟังนํามาซึ%งความจรงิ ความจรงินํามาซึ%งการพดูคยุ และการพดูคยุนํามาซึ%งเสรภีาพ 
“แตท่า่นทัDงหลายจงเป็นคนที%ประพฤตติามพระวจนะนัDน ไมใ่ชเ่ป็นแตเ่พยีงผูฟั้งเทา่นัDน” (ยากอบ 1:22) 
การเชื%อมตอ่กบัการอธษิฐานหมายถงึการทําสิ%งที%พระองคต์รัสบอกเรา 
 
(ปัจจบัุน แคสซดิีDเป็นนักเปียโนและนํานมัสการที%ครสิตจักร Faith Tabernacle 
เธอและสามสีอนชั Dนเรยีนอนุชนที%ซึ%งเธอทําลายความมดืดว้ยแสงสวา่งแหง่ความจรงิ) 
 

 

 

 

 



 
หมายเหต:ุ คารอนดา้ และเครก อดมัส ์สาม ีเป็นศษิยาภบิาลในเมอืงฮ็อกซี= รัฐอารค์นัซอ จบการศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ และระดบัปรญิญาตร ี
สาขาศกึษาศาสตร ์คารอนดา้เป็นครสูอนภาษาองักฤษในโรงเรยีนมธัยมปลาย สิ=งที=เธอชอบมหีลายอยา่ง เชน่ อา่นหนังสอื ผเีสือ̂ และขนมชอ็กโกแลตบตัเทอรฟิ์งเกอรส์   

 

 

 

  

 

 

 

สารจากบรรณาธกิาร 
 

พระเจา้ทรงกระทําการที2ยิ2งใหญ!่ 
 

พระเจา้ทรงเปิดประตมูากมาย คณุสามารถอา่นจดหมายขา่วนีDไดใ้นภาษาอังกฤษ อาหรับ 
จนีตัวยอ่ จนีตัวเต็ม เชค ดัตช ์ฟิจ ิฟิลปิปินส ์ฝรั%งเศส เยอรมัน กรกี ฮังการ ีอติาล ีญี%ปุ่ น 

โปแลนด ์โปรตเุกส โรมาเนยี สเปน ศรลัีงกา สวาฮลิ ีสวเีดน และไทย 
 
 

โปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหน้กัแปลมากขึ;นดว้ย 
 

หากตอ้งการรับจดหมายขา่วในภาษาใดภาษาหนึ2งขา้งตน้ โปรดเขยีนอเีมลไปที2 
LadiesPrayerInternational@aol.com  

เรายนิดเีป็นอยา่งยิ2งที2จะเพิ2มชื2อของคณุในรายชื2อผูรั้บจดหมายขา่วของเรา  
เยี2ยมชม Ladies Prayer International บน Facebook และ “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)    

 

 

 

 

 

 



 


