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ตกหลมุรกัพระเยซู 
โดย เวอรซ์เินยี รดี 

 

 

บอ่ยครัง้ ความรักเริม่ตน้ขึน้เมือ่มคีวามรูส้กึตืน่เตน้ หววิๆ 

และหมกหมุน่ทีท่ าใหใ้ครตอ่ใครประกาศออกมาดว้ยความปลาบปลืม้อย่างมากวา่ 

“ฉันก าลังตกหลมุรัก!”  
 

ตอนทีส่ามกีับดฉัินเจอกนั บา้นเราอยูห่า่งกนัสองชัว่โมง สมัยนัน้ยังไมม่โีทรศพัทม์อืถอื 
เราตอ้งใชโ้ทรศพัทบ์า้น เครือ่งตอบรับโทรศพัท ์และจดหมาย ครัง้แรกทีเ่ขาโทรมา 

ดฉัินไมอ่ยู่บา้น  เมือ่ดฉัินโทรกลบัไป 
เขาไมอ่ยูบ่า้น  ตอ้งใชเ้วลาหลายสปัดาหก์วา่ทีเ่ราจะไดค้ยุกนัในทา้ยทีส่ดุ และเมือ่ไดค้ยุกนั 

เราก็คยุกนัเป็นชัว่โมงๆ  ตัง้แตเ่รือ่งไรส้าระไปจนถงึเรือ่งทีจ่รงิจัง 

เราไมเ่คยหมดเรือ่งคยุกนั  เราเริม่พูดคยุกนัถงึเรือ่งความหวงัและความฝัน และเมือ่เวลาหลายเดอืนผ่านไป 
ความรูส้กึทีล่กึซึง้ก็เริม่กอ่ตัวขึน้ จากทีเ่ราเป็นเพือ่นกนัก็กลายเป็นความรัก  นอกจากนัน้แลว้ 

เราก็อยากจะใหค้นอืน่ๆ ไดรั้บรู!้ 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts
http://www.ladiesministries.org/


เราเคยตกหลมุรักพระองคผ์ูซ้ ึง่ส าคัญทีส่ดุไหม?  ลกูๆ ของเราละ่?  เราสามารถสง่เสรมิใหล้กูๆ 
ของเราตกหลมุรักพระองคด์ว้ยโดยผ่านทางพระวจนะของพระองค ์และโดยการเป็นตวัอย่างของเรา 

 

• ใชเ้วลาในการสือ่สารกับพระองค ์อา่นพระคมัภรีอ์ยา่งเปิดเผย อธษิฐานเผือ่ลกูๆ 
และอธษิฐานพรอ้มกับลกูๆดว้ย 

• แสดงความไวว้างใจพระองค ์ พระองคท์รงเป็นทีพ่ึง่พงิได ้ “ฝ่ายพระเจา้ 
พระมรรคาของพระองคบ์รสิทุธิห์มดจด พระสญัญาณของพระเจา้ พสิจูนแ์ลว้เป็นความจรงิ 
พระองคท์รงเป็นโลข่องบรรดาผูท้ีล่ ีภ้ัยอยูใ่นพระองค”์ (2ซามูเอล 22:31) 

• พูดถงึพระองค ์ ยิง่เราใชเ้วลามากเทา่ใดในการท าความรูจั้กพระองค ์

ความรักของเราก็ยิง่เตบิโตมากขึน้เทา่นัน้ เมือ่ความรักและความเขา้ใจเพิม่มากขึน้ 
เราจะพูดถงึพระองคข์ึน้มาในบทสนทนาของเราโดยอตัโนมัต ิ

• ลงมอืท า  ใหอ้าหารกับคนทีห่วิ เสือ้ผา้กบัคนยากจน ดแูลคนเจ็บป่วย 

พูดจาดว้ยถอ้ยค าทีม่คีวามเมตตา  ใหล้กูๆ ไดม้สีว่นร่วม 
ความเชือ่และการกระท าตอ้งด าเนนิไปดว้ยกนั (ยากอบ 2:14-
26)  มโีอกาสทีจ่ะท าเชน่นัน้ไดม้ากมาย 

• เฉลมิฉลองความสมัพันธข์องคณุกบัพระเยซ ู“ถงึกระนัน้ขา้พเจา้จะร่าเรงิในพระเจา้ 
ขา้พเจา้จะเปรมปรดีิใ์นพระเจา้แหง่ความรอดของขา้พเจา้” (ฮาบากกุ 
3:18)  รอ้งเพลงออกมาดว้ยการสรรเสรญิและนมัสการ 

 

เราแตง่งานกนัมา 19 ปี มลีกู 2 คน และมคีวามรับผดิชอบมากมาย 
ดฉัินไดเ้รยีนรูว้า่ความรักเป็นมากกวา่แคค่วามรูส้กึ   ความรักคอืการเลอืกทีต่อ้งมคีวามมุง่มั่นและตัง้ใจอย่างส

ม า่เสมอ  ความรักของพระเจา้เป็นความมุง่มั่นทีไ่มท่ าใหผ้ดิหวัง 

และเป็นความตัง้ใจทีย่ดึมั่น  ไมม่สี ิง่ใดสามารถขดัขวางเราจากความรักได ้เมือ่การทดลองเกดิขึน้ 
พระองคไ์ดส้ญัญาณวา่จะไมล่ะหรอืทิง้เราเลย เมือ่เราสะดดุ 

แตพ่ระเจา้ทรงสตัยซ์ือ่และเทีย่งธรรมทีจ่ะใหอ้ภัยเรา  เมือ่เรารูส้กึเกนิแคค่วามหวงั 
พระเมตตาของพระองคเ์ป็นสิง่ทีใ่หมท่กุเชา้ พระคณุของพระองคเ์พยีงพอ  ชา่งเป็นความรักทีด่อีะไรอย่างนี!้ 

 
คณุรักพระองคด์ว้ยสดุจติ สดุใจ สดุวญิญาณ 

และดว้ยสิน้สดุก าลงัของคณุหรอืเปลา่  พระองคท์รงประสงคค์วามสมัพันธแ์บบนัน้  เราสามารถมคีวามสมัพัน

ธแ์บบนัน้กบัพระองคไ์ด ้และลกูๆ ของเราก็เชน่กนั การหลงรักพระเยซเูป็นอะไรทีย่อดเยีย่ม 
แตก่ารคงอยูใ่นความรักนัน้เป็นสิง่ทีส่ าคญัยิง่  ไมม่คีวามชืน่ชมยนิดใีดยิง่ใหญไ่ปกวา่การไดรู้ว้า่ลกูๆ 

ของเราด าเนนิอยูใ่นความจรงิ (3ยอหน์ 1:4) 
 

 
  
หมายเหต:ุ เวอรซ์เินยี เบลยี ์รดี และแบรด สาม ีเป็นมชิชนันารฝึีกหดัในประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เป็นศษิยาภบิาลของครสิตจักร 
Abundant Life Church ทัง้คูม่ลีกูสองคน ชือ่เจเดน อาย ุ10 ขวบ และเอไลอสั อาย ุ3 ขวบ 
เวอรซ์เินยีจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละโทในสาขาวทิยาศาสตรแ์ละความผดิปกตดิา้นการสือ่สาร และท างานเป็นนักแกไ้ขการพดู 
(speech-language pathologist) กอ่นยา้ยไปอยูท่ีส่หรัฐอาหรับเอมเิรตสใ์นปี 2003 

  

ความเชือ่ทีถ่กูลองใจ หรอืทีเ่หน็ดเหนือ่ย 



โดย เจอโรลนิ เคลลยี ์
 

ขณะทีก่ลุม่สตรขีองครสิตจักรเราก าลงัเรยีนพระคมัภรีเ์รือ่งความเชือ่กนัอยู ่
เราสลบักนัอา่นหนังสอืฮบีรู บทที ่11 มสีตรคีนหนึง่อา่นขอ้พระคมัภรีเ์กีย่วกับอบัราฮมัผดิ 

และพูดวา่ ความเชือ่ที ่“เหน็ดเหนือ่ย” (tired) แทนทีจ่ะอา่นวา่ “ถกูลองใจ” (tried) 
ในเวลานัน้ สิง่ทีพ่ีน่อ้งไดพู้ดผดิไดพู้ดบางอย่างกับวญิญาณของดฉัิน 

 
กีค่รัง้กีห่นทีด่ฉัินมคีวามเชือ่ทีเ่หน็ดเหนือ่ย 

ดฉัินไมไ่ดโ้ทษตัวเองหรอืคนอืน่ทีอ่ยูใ่นสถานการณ์เดยีวกนันี้ เพราะมันคอืความเป็นจรงิ! 

อบัราฮมั บดิาแหง่ความเชือ่กับซาราห ์ภรรยาของเขา ก็มคีวามเชือ่ทีเ่หน็ดเหนือ่ย 
แตก็่เป็นสิง่ทีเ่ขา้ใจได ้เพราะพวกเขารอคอยเป็นเวลานานกวา่ทีจ่ะไดบ้ตุรตามทีท่รงสญัญาไว ้

ดฉัินรูส้กึชืน่ชมซาราหเ์ป็นอย่างมาก แมว้า่ดฉัินจะอพยพมาจากทีอ่ืน่ 
แตด่ฉัินก็ไมแ่น่ใจวา่จะท าสิง่ทีซ่าราหท์ าได ้เมือ่ดฉัินจากบา้นและสภาพแวดลอ้มทีคุ่น้เคย 

ดฉัินรูว้า่มจีดุหมายปลายทางทีไ่หน แตซ่าราหต์อ้งเดนิทางออกมา โดยทีไ่มรู่ว้า่จะไปทีไ่หน  

 
บอ่ยครัง้ ในระยะยาว เราอาจพบวา่ตวัเองอยูใ่นสถานการณ์ทีค่วามเชือ่ของเราเหน็ดเหนือ่ย 

เราท าสิง่ทีเ่รารูว้า่ถกูตอ้งและเป็นสิง่ทีด่ ีเรายนืหยัดบนพระสญัญาของพระเจา้ 
เรามองโลกในแงด่แีละพูดสิง่ดีๆ  เรากนิอาหารทีเ่หมาะสม นอนหลบัเพยีงพอ และดแูลร่างกายของเรา 

เราอา่นพระคมัภรี ์เราอธษิฐาน และค านงึถงึพระวจนะของพระเจา้ เรายนืหยัดเพือ่ความจรงิและความบรสิทุธิ ์
เราประกาศพระวจนะ เราน าคนมาเป็นสาวก เราเห็นนมิติ และหนุนใจคนอืน่ๆ ไมใ่ชว่า่เราอยากจะยอมแพ ้

แตเ่ราแคเ่หน็ดเหนือ่ยในฝ่ายร่างกายและวญิญาณ 

  
เมือ่มองยอ้นกลบัมาทีอ่บัราฮมัและซาราห ์เราจ าเป็นตอ้งจ าไวว้า่ 

เมือ่ความเชือ่ของพวกเขาเหน็ดเหนือ่ยและสัน่คลอน พวกเขาก็เปราะบางตอ่ความคดิของตนเอง 
การตดัสนิใจของพวกเขาสง่ผลกระทบตอ่โลกทกุวนันี ้ซาราหใ์หฮ้าการ ์สาวใชข้องตนกบัอบัราฮมั 

ยชิมาเอลจงึเกดิขึน้มาและเป็นบดิาของชนชาตอิาหรับ อสิอคัลกูของซาราห ์

ซึง่เป็นบตุรทีร่อคอยใหเ้กดิมานัน้เป็นบดิาของชนชาตยิวิ 
ความเชือ่ทีเ่หน็ดเหนือ่ยของอับราฮมัและซาราหส์ง่ผลตอ่มวลมนุษยท์ัง้ปวง 

  
ดฉัินนกึไปถงึขอ้พระคมัภรีท์ีคุ่น้เคยทีว่า่ “อยา่ใหเ้ราเมือ่ลา้ในการท าด ีเพราะวา่ถา้เราไม่ทอ้ใจแลว้ 

เราก็จะเกีย่วเก็บในเวลาอนัสมควร” เราอาจเผลอมคีวามเชือ่ทีเ่หน็ดเหนือ่ยโดยไมไ่ดต้ัง้ใจและไมรู่ต้วั 

เหมอืนกบัพีน่อ้งคนนัน้ทีอ่า่นผดิ แตใ่หร้ะลกึถงึอับราฮมัและซาราห ์
และตระหนักถงึความเปราะบางของเราตอ่ศตัรูของเราในชว่งเวลาเชน่นัน้ 

จงยดึมั่นในนมิติและพระสญัญาทีพ่ระเจา้ทรงประทานใหก้ับคณุ 
อยา่ปลอ่ยใหก้ารทีเ่ราไมเ่ห็นผลลพัธห์รอืหลักฐานของความเชือ่ท าใหค้ณุทอ้ใจ 

  
สามขีองดฉัินมักจะบอกวา่ แมว้า่เขาจะไมไ่ดเ้ห็นการฟ้ืนฟทูีพ่ระเจา้ทรงสญัญาไว ้

แตว่า่เขาเชือ่วา่จะมกีารฟ้ืนฟอูยูด่ ีเพราะนีไ่มใ่ชเ่รือ่งของคณุและดฉัินเอง! 

เราไมรู่ห้รอกวา่ความพยายามของเราจะมผีลไปนานแคไ่หน เมือ่ความเชือ่ของเราถกูลองใจ 
จงมั่นใจวา่พระเจา้ทรงอยู่กบัเรา  

บางทกีารมองยอ้นกลบัไปในปีทีผ่่านๆ มา ความเชือ่ของคณุเหน็ดเหนือ่ย 
แตด่ฉัินขอทา้คณุเมือ่ความเชือ่ของคณุถกูลองใจ อย่าปลอ่ยใหค้วามเชือ่นัน้เหน็ดเหนือ่ย! 

  

ตวัอักษรสองตัวแคส่ลับทีก่นัเทา่นัน้เอง ท าใหค้ าวา่ “ลองใจ” (tried) กลายเป็น “เหน็ดเหนือ่ย” (tired) 
เหตกุารณ์แบบนีเ้กดิขึน้ไดง้่ายเหลอืเกนิในการด าเนนิทางฝ่ายวญิญาณของเรา โดยทีเ่ราไมรู่ต้วัเลยดว้ยซ ้า  

ทกุวนั ดฉัินตอ้งตดิสนทิกบัพระวญิญาณ และยดึมั่นในพระสญัญาของพระเจา้ 
แมว้า่ความเชือ่ของดฉัินจะถกูลองใจอยูบ่อ่ยครัง้ แตด่ฉัินจะไม่ปลอ่ยใหค้วามเชือ่นัน้เหน็ดเหนือ่ยเลย!  
 
  
หมายเหต:ุ เจโรลนิ เคลยี ์ชอบท างานมชิชนัในทวปียโุรปตอนเหนอื เธออาศยัอยูท่ีเ่มอืงกลาสโกว สกอตแลนด ์

 

 



และขอบคณุพระเจา้ส าหรับสาม ีลกูๆ และหลานๆ 

  

จดหมายจากผูอ้า่น 

 
Dios les bendiga 

Gracias por los correos, los he estado recibiendo en Inglés, pero gracias a Dios, me di cuenta 
que también lo tienen en Español, estoy feliz de poderlos recibir en Español!! Se que seguirán 

siendo de gran bendición para mi vida y para todas las hermanas de mi congregación, donde la 

mayoría mas que todo entendemos Español. Gracias y estaré atenta. -Gloria Q 
 

(ค าแปล) ขอพระเจา้ทรงอวยพร  
ขอบคณุส าหรับบทความทีโ่พสตไ์วน้ะคะ ทีผ่า่นมา ดฉัินไดรั้บบทความเป็นภาษาองักฤษ แตข่อบคณุพระเจา้ 

ดฉัินรูม้าวา่ดฉัินสามารถรับบทความเป็นภาษาสเปนไดด้ว้ย 

ดฉัินดใีจมากทีจ่ะไดอ้า่นบทความเป็นภาษาสเปน!! ดฉัินรูว้า่คณุจะเป็นพระพรทีย่ ิง่ใหญต่อ่ไปเรือ่ยๆ 
ในชวีติของฉันและสตรทีกุคนในครสิตจักรของฉัน  ซึง่สมาชกิสว่นใหญเ่ขา้ใจภาษาสเปนมากกวา่ 

ขอบคณุมากคะ่ ดฉัินจะคอยอา่นนะคะ -กลอเรยี ควิ 

  

สารจากบรรณาธกิาร 

พระเจา้ทรงก าลงัท าส ิง่ทีย่ ิง่ใหญ!่ 
พระเจา้ทรงเปิดประตมูากมาย คณุสามารถอา่นจดหมายขา่วนีไ้ดใ้นภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส 

เยอรมัน เนเธอรแ์ลนด ์โปรตเุกส รัสเซยี กรกี อาหรับ ฟารซ์ ีเชค/สโลวัค จนี สวาฮลิ ีฮังการ ีตากาล็อก 
อนิโดนเีซยี โรมาเนยี อติาล ีนอรเ์วย ์โปแลนด ์ฮนิด ีจอรเ์จยี ญีปุ่่ น สวเีดน เวยีดนาม เบงกาล ีและไทย 

โปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหม้นัีกแปลภาษาเซอรเ์บยี บัลแกเรยี และภาษาอืน่ๆ ดว้ย 

 
หากตอ้งการรับจดหมายขา่วในภาษาหนึง่ภาษาใดขา้งตน้ โปรดเขยีนอเีมลไปที ่

LadiesPrayerInternational@aol.com  
เรายนิดเีป็นอย่างยิง่ทีจ่ะเพิม่ชือ่ของคณุในรายชือ่ผูรั้บจดหมายขา่วของเรา 

 เยีย่มชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถกูใจ” เพจของเรา! 
 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts


 
เรามสีมาชกิทีต่ดิตามเพจ Facebook ของเราในสหรัฐอเมรกิา ฮอ่งกง ฟิลปิปินส ์สวเีดน กรซี 
โคลมัเบยี แคนาดา เม็กซโิก จนี เคนยา โคเอเชยี เนเธอรแ์ลนด ์กานา จาเมกา เปอรโ์ตรโิก 
แอฟรกิาใต ้ฟิจ ิออสเตรเลยี ออสเตรยี ไซปรัส มาเลเซยี ปากสีถาน อติาล ีอนิเดยี ฝรั่งเศส ชลิ ี
องักฤษ เอธโิอเปีย เลบานอน ทรนิแิดด โตเบโก นอรเ์วย ์ฮอนดรูสั ศรลีงักา นวิซแีลนด ์
หมูเ่กาะโซโลมอน เฮต ิอนิโดนเีซยี ปาปัวนวิกนิ ีอกูนัดา รวนัดา สกอตแลนด ์เดนมารก์ เกาหลใีต ้

ไนจเีรยี โบลเิวยี ตรุก ีญีปุ่่ น อฟักานสิถาน เยอรมน ีบลัแกเรยี โปรตเุกส เอลซาวาดอร์ ไทย สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์
อฟักานสิถาน และวานูอาต ู  
 
เชญิผูน้ าทมีอธษิฐานทกุทา่น เยีย่มชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถกูใจ” 
เพจของเรา!!    Facebook Ladies Prayer International Link 
 
เชญิชวนใหส้มาชกิกลุม่สมคัรรับจดหมายขา่วไดฟ้รทีี:่  http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  
หรอืสง่ค าขอไปทีอ่เีมล:  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
รว่มแบง่ปันขอ้มลูนีก้บัครสิตจักร เพือ่นๆ และครอบครัวของคณุ ขอขอบคณุทีร่ว่มรับใชใ้นการอธษิฐาน 
และชว่ยบอกเลา่เกีย่วกบัจดหมายขา่วและเพจ Facebook ของเรา! 

 

 

 

  

ลงิคอ์ืน่ๆ 

 
Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 
More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 
World Network of Prayer 

UPCI 
My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

Ladies Prayer International on Facebook 

  

เราคือ ใค ร  . . . ตั ้งแต่ ปี  1999 เป็ น ต ้น ม า : Ladies Prayer Intl. ป ระกอบไปด ้วยสต รีจ ากทั่ วโล ก 
ซึ่งพบปะกันทุกวัน จันทร์แรกของเดือนเพื่อร่วมกันอธิษฐานใหก้ับลูกหลานของตนเอง และเด็กๆ 
ในครสิตจักรและชมุชน 

พันธกิจของเรา  . . . เรามุ่งมั่นที่จะรักษาคนในยุคสมัยนี้ ให อ้ยู่ ในทางฝ่ายวิญญาณและเติบโตขึ้น 
และใหค้นรุน่กอ่นๆ ไดก้ลบัมาอยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณ 

เราตอ้งการ . . . หญงิผูมุ้ง่มัน่ทีจ่ะรว่มกนัอธษิฐานทกุๆ วนัจันทรแ์รกของเดอืน เผือ่ลกูๆ หลานๆ เป็นพเิศษ  

การอธษิฐานมุง่เนน้ที ่3 ประการนี ้คอื... 

•    ความรอดของลกูๆ หลานๆ (อสิยาห ์49:25, สดดุ ี144:12, อสิยาห ์43:5-6) 

•     เด็กๆ จะมคีวามเชือ่เป็นของตนเองเมือ่ถงึอายทุีเ่หมาะสม (1ยอหน์ 2:25-28, ยากอบ 1:25) 

•     เด็กๆ จะมสีว่นในการรับใชเ้พือ่การเก็บเกีย่วขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (มทัธวิ 9:38)Text Link 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
http://www.ladiesministries.org/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational


เราสนบัสนุนการรบัใชต้อ่ไปนี.้.. 
 

TUPELO CHILDREN'S MANSION 
เพือ่เด็กจะไดอ้าศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีม่โีอกาสเตบิโตทางฝ่ายวญิญาณ รา่งกาย และอารมณ์ 

NEW BEGINNINGS ดู แ ล แ ม่ ที่ ตั ้ ง ค ร รภ์ ที่ ค ิ ด จ ะ ให ้ลู ก กั บ ผู ้อื่ น เพื่ อ รั บ เป็ น บุ ต รบุ ญ ธ รรม 
และหาบตุรบญุธรรมใหก้บัคูส่ามภีรรยาทีต่อ้งการรับเด็กเป็นบตุรบญุธรรม 

HAVEN OF HOPE โครงการส าหรับเด็กสาวอาย ุ13-16 ปีทีม่ปัีญหาดา้นพฤตกิรรมและอารมณ์ 

LIGHTHOUSE RANCH โครงการส าหรับเด็กชายทีม่ปัีญหาในวยัรุน่ 

 

   

  

คณุสมคัรสมาชกินติยสาร Reflections แลว้หรอืยงั 

   
นติยสารรายสองเดอืนนีจ้ะเป็นพรและสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัคณุ 
บทความเกีย่วขอ้งกบัพระคมัภรีแ์ละสตรที ีเ่ชือ่พระเจา้ในปจัจบุนั 

คณุสามารถสมคัรสมาชกิใหต้วัเอง เพือ่น หรอืส ัง่ซือ้จ านวนมากใหก้บัครสิตจกัรของคณุ 
  

สมคัรทางออนไลน!์  
 

 

ตดิตามความเคลือ่นไหวของเราทางชอ่งทางโซเชยีล: 

      

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895| LadiesMinistries.org 
 

 

 

 

UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304 

 

 

 

 

 

http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp
mailto:ladiesconnections@upci.org
http://www.ladiesministries.org/
http://www.ladiesministries.org/
http://www.ladiesministries.org/

