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ความอดทนในการอธษิฐาน 
โดย คาเรน แฮชเชอร ์
 

ดฉัินไมใ่ชค่นทีม่นีสิยัอดทน แตเ่รยีนรูท้ีจ่ะอดทน ความทรงจ าวยัเด็กอย่างหนึง่ทีด่ฉัินมคีอื 
พ่อจะอา้งขอ้พระคมัภรีล์กูา 21:19 ขึน้มา บอกวา่ “คาเรน 

‘ทา่นจะไดช้วีติรอดโดยความอดทนของทา่น’ ”  

  
พระคมัภรีก์ลา่วไวช้ดัเจน เราตอ้งอดทนเพือ่รับสญัญาของเรา 

“ทา่นทัง้หลายจ าเป็นตอ้งมคีวามอดทน 
เพือ่วา่ทา่นจะไดส้ามารถกระท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้ได ้

แลว้ทา่นจะไดรั้บสิง่ทีพ่ระองคไ์ดท้รงสญัญาไวนั้น้” (ฮบีรู 10:36) นอกจากนี้ 

ยังกลา่วไวช้ดัเจนวา่การทดลองชว่ยใหเ้ราเรยีนรูท้ีจ่ะอดทน “ยิง่กวา่นัน้ 
เราชืน่ชมยนิดใีนความทกุขย์ากของเราดว้ย เพราะเรารูว้า่ความทกุขย์ากนัน้ ท าใหเ้กดิความอดทน 

และความอดทนท าใหเ้ห็นวา่เราเป็นคนทีพ่ระเจา้ทรงใชไ้ด ้และการทีเ่ราเห็นเชน่นัน้ท าใหเ้กดิมคีวามหวงัใจ” 
(โรม 5:3-4) 

  
เมือ่เรามอบปัญหาของเราใหก้ับพระเยซ ูเราไวว้างใจพระองค ์

การอดทนกบัพระเจา้พสิจูนว์า่เราไวว้างใจพระองค ์เราไวว้างใจวา่พระเจา้ทรงจัดการกับสถานการณ์ตา่งๆ 

ดว้ยวธิทีีเ่หมาะสมและเวลาทีเ่หมาะสมหรอืไม ่เมือ่เราปลอ่ยวาง 
และมอบสิง่หนึง่ส ิง่ใดใหก้บัพระเจา้อยา่งแทจ้รงิแลว้ เราจะเครยีดและกงัวลท าไม เราอาจมคีวามสงสยั 

 

 

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


แตไ่ม่กงัวล 
  

บางครัง้ลกูๆ ของเราตัดสนิใจท าสิง่ทีผ่ดิ ไม่วา่พวกเขาจะหา่งไกลไปจากพระเจา้มากเทา่ไร 

ตราบใดทีพ่วกเขายังมลีมหายใจอยู ่เราจะตอ้งอธษิฐานเพือ่ใหพ้ระเจา้ยังทรงสะกดิ ชว่ยเหลอื 
ส าแดงพระเมตตา และประทานโอกาสใหพ้วกเขากลับใจใหม ่อยา่ยอมแพ ้

หากเราเสยีชวีติไปกอ่นลกูของเราจะกลบัใจใหมพ่ระเจา้ก็ยังทรงระลกึถงึค าอธษิฐานของเรา (กจิการ 10:4) 
พระองคย์ังทรงกระท าการตามค าอธษิฐานทีเ่ราไดท้ลูขอ 

  

เราไวว้างใจพระเจา้ใหด้แูลลกูๆ ของเราหรอืไม ่เดีย๋วนะ พวกเขาเป็นลกูของพระองคไ์มใ่ชห่รอื 
พระองคท์รงวางใจใหเ้ราเลีย้งดพูวกเขาไมใ่ชเ่หรอ 

เราจะไวว้างใจพระเจา้พอทีจ่ะวางลกูทีห่ลงหายของเราไวท้ีแ่ทบพระบาทของพระองคไ์หม 
เมือ่พวกเขายังเด็กอยู ่ลกูๆ จะรอ้งไหเ้พราะของเลน่แตกหักเสยีหาย 

และคาดวา่เราจะซอ่มแซมของนัน้เมือ่ยืน่ของเลน่นัน้ใหเ้รา พวกเขารอ้งไห ้
แตก็่ไมเ่คยพยายามทีจ่ะแย่งของนัน้กลบัไปหรอืแสดงความไมพ่อใจในขณะทีร่อ 

แลว้ท าไมเราจงึไมไ่วว้างใจพระเจา้แบบนัน้ พระเจา้ทรงเป็นผูส้รา้งจักรวาลไมใ่ชห่รอื 

พระองคท์รงสรา้งห่วงโซอ่าหารไมใ่ชห่รอื 
พระองคท์รงคดิถงึทกุสิง่อยา่งแลว้เมือ่พระองคท์รงสรา้งมนุษยไ์มใ่ชห่รอื 

ท าไมเราจงึคดิวา่พระเจา้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาของเราได ้
  

พระเจา้ทรงคาดหวงัและคดิถงึแผนการไถ่บาปกอ่นทีจ่ะทรงสรา้งโลกไมใ่ชห่รอื 

พระเจา้ทรงดแูลผูเ้ผยพระวจนะของพระองคเ์มือ่พวกเขาถกูขม่เหงไมใ่ชห่รอื 

พระเจา้ทรงรูเ้มือ่นกกระจอกจะตกลงมาไมใ่ชห่รอื ท าไมเราจงึคดิวา่พระองคไ์ม่ทรงใสใ่จปัญหาของเรา (1เปโตร 

5:7) เราอาจจะไมรู่ว้า่พระองคจ์ะทรงตอบอย่างไรหรอืเมือ่ไร แตส่ ิง่ทีเ่รารูค้อื พระเจา้ 1) ทรงเป็นผูค้วบคมุ 2) 

ใสใ่จผลประโยชนข์องเรา 3) จะทรงตอบ และ 4) จะทรงยตุธิรรมกบัเรา “จงมอบภาระของทา่นไวก้บัพระเจา้ 

และพระองคจ์ะทรงค ้าจนุทา่น พระองคจ์ะไม่ทรงยอมให ้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย ” (สดดุ ี55:22) 

  

  
หมายเหต:ุ แคเรน (เบอรน์ารด์) แฮชเชอร ์เตบิโตขึน้ในประเทศเกาหลกีบัพอ่แมท่ีเ่ป็นมชิชนันาร ีเธอเริม่สอนเด็กรวเีมือ่ตอนอาย ุ10 ขวบ 
และเป็นสมาชกิวงดนตรรขีองครสิตจักรเมือ่อาย ุ16 ปี เธอและสามขีองเธอ ชารล์ส แฮชเชอร ์เป็นศษิยาภบิาลจนเกษียณในปี 2009 
ปัจจบุนั แคแรนเป็นเจา้ของกจิการ A Better Mail Service และท างานตา่งๆ ในเมอืงกอนซาเลส รัฐหลยุสเ์ซยีนา 
ครอบครัวแฮชเชอรเ์ป็นสมาชกิครสิตจักร Centro de Vida ในเมอืงกอนซาเลส 

  

จงอดทนในการอธษิฐาน 
โดย แอน จอหน์สทนั 
 

 “ทา่นทัง้หลายก็จงอดทนเชน่นัน้เหมอืนกนั จงตัง้อกตัง้ใจใหด้ ี

เพราะใกลจ้ะถงึเวลาทีอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จมาแลว้” (ยากอบ 5:8). 
  

เราอยูใ่นโลกทีต่อ้งการทกุสิง่ในทนัท ีเราไมม่เีวลาทีจ่ะท าอาหาร จงึเอาใสไ่มโครเวฟ 
พรอ้มกนิทนัท ีเรารอหมอ้ตม้กาแฟไมไ่หว เราจงึกนิกาแฟส าเร็จรูป ในการจราจร 

คนขบัขีท่ีไ่ม่อดทน ก็บบีแตรเวลาทีร่ถคนัอืน่ไมร่บีไปทนัทเีมือ่ไฟจราจรเปลีย่นเป็นสเีขยีว 
ไมส่ าคญัวา่ตอนนัน้พวกเขาก าลงัจะไปทีปั่ม้น ้ามันหรอืรา้นกาแฟก็ตาม 

  

ความอดทนเป็นสิง่ทีน่อ้ยคนนักทีม่ใีนทกุวนันี ้และบางครัง้อาจสง่ผลกระทบตอ่ชวีติการอธษิฐานของเรา 
เรามาหาพระเจา้พรอ้มกบัค าขอ และตอ้งการค าตอบโดยทนัท ีเราไม่อยากจะใชเ้วลารอพระองค ์

และไวว้างใจพระองคว์า่จะทรงแสดงหนทางของพระองคใ์หเ้ราเห็น หรอืทรงประทานสิง่ทีเ่ราจ าเป็น 
เมือ่เราไมไ่ดค้ าตอบโดยทนัท ีเราคดิวา่พระเจา้ทรงไมส่นใจหรอืไมฟั่งค าของเรา 

  

 

 



พระเจา้ทรงประทานพระสญัญากบัอบัราฮมัและซาราหว์า่เขาจะมบีตุรชาย และเขาจะบดิาของชาตทิีย่ ิง่ใหญ ่
แตเ่มือ่พวกเรามอีายมุากขึน้ และไมเ่ห็นสิง่ทีท่รงสญัญาเกดิขึน้ พวกเขาจงึไม่อดทน 

และพยายามทีจ่ะหาทางเอาเอง เพราะเหตนัุน้ ยชิมาเอลจงึเกดิมา แตเ่ขาไมใ่ชผู่ท้ ีพ่ระเจา้ทรงประสงค ์

ในเวลาของพระองค ์อสิอัคจงึเกดิมา ชวีติของพวกเขาทกุคนจะดกีวา่นีเ้พยีงใด 
หากวา่พวกเขารอคอยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความอดทน 

  
เมือ่รเีบคาหใ์หก้ าเนดิบตุรชาย 2 คน ค าพยากรณ์บอกวา่ คนทีอ่ายมุากกวา่จะรับใชค้นทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 

ยาโคบไมเ่ต็มใจรอใหพ้ระเจา้ท าตามแผนการของพระองค ์

และวางแผนเพือ่เอาสทิธบิตุรหัวปีมาจากพีช่ายของตน แมข่องเขาก็ไม่อดทน 
และวางแผนใหย้าคอบไดรั้บพรจากพ่อของเขา 

ถา้พวกเขารอองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใหพ้ระองคท์ าตามแผนการของพระองค ์แทนทีจ่ะเร่งรัดพระเจา้ 
จะดกีวา่นีเ้พยีงใด 

  
หลายครัง้ เรามาหาพระเจา้ในการอธษิฐานเผือ่ลกูๆ ของเรา ขอใหพ้ระองครั์กษาพวกเขาใหป้ลอดภัย 

และใหว้ถิขีองพระองคส์ าเร็จในชวีติของพวกเขา บอ่ยครัง้ พวกเขาลอ่งลอยไปจากสิง่ทีเ่ราไดส้อนพวกเขา 

และเราสงสยัสิง่ทีพ่ระเจา้ก าลงัทรงกระท าอยู ่
ดเูหมอืนวา่มารพยายามอย่างหนักทีจ่ะกนัพวกเขาจากการรับใชอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

เราจ าวนัทีเ่ราอทุศิเขาใหก้ับองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และขอใหพ้ระองคช์ว่ยเขาใหร้อด 
แตต่อนนี้ดเูหมอืนเขาจะไม่สนใจสิง่สารพัดของพระเจา้เลย จงอธษิฐานตอ่ไป  

  

ยากอบ 5:16 กลา่ววา่ “ ค าอธษิฐานของผูช้อบธรรมนัน้มพีลงัท าใหเ้กดิผล” 
หากวา่พระเจา้ทรงประทานพระสญัญาใหก้ับทา่น จงยดึหมั่นในพระสญัญานัน้ 

จงรูว้า่พระเจา้จะทรงเคลือ่นสวรรคแ์ละโลกเพือ่ใหส้ ิง่ทีพ่ระองคท์รงสญัญานัน้ส าเร็จ 
  

  
หมายเหต:ุ แอน จอหน์สทนั จบการศกึษาจาก UPBI (ปัจจบุนัคอื Northeast Christian College) ในเมอืงบรนูสว์กิ 
และเป็นลกูของผูร้ับใชพ้ระเจา้ มสีว่นในการงานของพระเจา้เกอืบทัง้ชวีติ แอนเป็นสมาชกิของครสิตจักร West Island United Pentecostal 
Church ในเมอืงปวงแคลรข์องรัฐควเิบ็ก [ประเทศแคนาดา] และท างานกบั The King's Translators เธอมลีกู 3 คน และหลาน 6 คน 

  

ตกหลมุรกัพระเยซู 
โดย เด็บบี ้แซนฟอรด์ 
 

  

“ตกหลมุรักพระเยซ ู

ตกหลมุรักพระเยซ ู
ตกหลมุรักพระเยซ ู

เป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุทีฉั่นไดท้ า” 
(เนือ้เพลงโดย โจนาทนั บทัเลอร)์ 

  

การตกหลมุรักพระเยซเูป็นค าตอบส าหรับการตอ่สูม้ากมายทีเ่รามักจะเผชญิในชวีติของเรา 
เมือ่เราตกหลมุรักพระองคอ์ย่างแทจ้รงิ พระองคก็์กลายเป็นจุดศนูยก์ลางของทกุสิง่ทีเ่ราท า 

  
เมือ่ดฉัินตกหลมุรักสามขีองดฉัิน เขากลายเป็นผูท้ีด่ฉัินตอ้งการใชเ้วลาอยูด่ว้ยมากทีส่ดุ 

เขาเป็นคนแรกทีด่ฉัินจะบอกขา่วส าคัญๆ ใหรู้ ้ความคดิเห็นของเขาเป็นสิง่ทีด่ฉัินใหค้า่ 

และเขาเป็นคนทีด่ฉัินวิง่หาเมือ่ตอ้งการค าแนะน าหรอืการปลอบโยนจากความเครยีดของวนั 
  

เมือ่เราตกหลมุรักพระเยซ ูเราแสวงหาทีจ่ะพูดคยุและใชเ้วลากับพระองค ์การอธษิฐานไมใ่ชภ่าระ 
แตเ่ป็นสทิธพิเิศษ 

และเกยีรตทิีเ่ราไดม้าอยูต่อ่หนา้พระพักตรข์องพระองคผ์ูเ้ป็นทีรั่กของเราและเป็นผูท้ีเ่ราตอ้งการ  เหมอืนเชน่ 
“กวางกระเสอืกกระสนหาล าธารทีม่นี ้าไหลฉันใด ขา้แตพ่ระเจา้ จติวญิญาณของขา้พระองค ์

 

 



ก็กระเสอืกกระสนหาพระองคฉั์นนัน้ จติวญิญาณของขา้พระองคก์ระหายหาพระเจา้ หาพระเจา้ผูท้รงพระชนม ์
เมือ่ไรขา้พระองคจ์ะไดม้าเห็นพระพักตรพ์ระเจา้” (สดดุ ี42:1-2) เมือ่เรารักพระองคอ์ยา่งแทจ้รงิ 

การอธษิฐานจะไมใ่ชส่ ิง่ทีเ่ราตอ้งหาเวลาลงในแตล่ะวนั ไมใ่ชเ่พยีงแคส่ ิง่ทีเ่ราตอ้งรบีๆ ท าใหเ้สร็จไป 

แตก่ารอธษิฐานจะกลายเป็นไฮไลทส์ าคญัของวนั 
เป็นทศันคตแิละความเชือ่ทีส่ง่ผลตอ่การกระท าของเราตลอดทัง้วนั 

  
เมือ่เราหลงรักพระเยซ ูความคดิเห็นของพระองคจ์ะส าคญัทีส่ดุส าหรับเรา 

เราจะหาทางทีจ่ะท าใหพ้ระองคพ์อพระทยัในชวีติของเรา 

ไมใ่ชภ่าระทีท่ าใหช้วีติของเราสะทอ้นกฎในพระค าของพระองค ์“พระองคต์รัสแลว้วา่  “จงหาหนา้ของเรา ”
จติใจของขา้พระองคท์ลูพระองคว์า่ “ขา้แตพ่ระเจา้ ขา้พระองคแ์สวงพระพักตรข์องพระองค์  " (สดดุ ี27:8) 

เมือ่เรารักพระองค ์การเชือ่ฟังของเราตอ่พระวจนะของพระองคจ์ะมาจากใจของเราอยา่งแทจ้รงิ 
  

เมือ่เราตกหลมุรักพระเยซ ูเรามกีารเชือ่มตอ่โดยตรงกับก าลงัและอ านาจทีไ่มม่ใีครเหมอืน “ขา้แตพ่ระเจา้ 
พระก าลังของขา้พระองค ์ขา้พระองครั์กพระองค ์พระเจา้ทรงเป็นพระศลิา ป้อมปราการ 

และผูช้ว่ยกูข้องขา้พระองค ์เป็นพระเจา้ของขา้พระองคเ์ป็นพระศลิาซึง่ขา้พระองคเ์ขา้ลีภ้ัยอยูใ่นพระองค ์เป็นโล ่

เป็นพลงัแหง่ความรอดของขา้พระองค ์เป็นทีก่ าบงัเขม้แข็งของขา้พระองค ์ขา้พระองคร์อ้งทลูตอ่พระเจา้ผูท้รง 
สมควรแกก่ารสรรเสรญิ และขา้พระองคไ์ด ้รับการชว่ยใหพ้น้จากศัตรูของขา้พระองค”์ (สดดุ ี18:1-3) 

  
เราอยากจะแบง่ปันความรักนีแ้ละอ านาจนีใ้หก้บัคนอืน่ๆ โดยเฉพาะลกูๆ ของเรา เมือ่เราอธษิฐานเผือ่พวกเขา 

ขอใหเ้ราแน่ใจวา่เราเป็นแบบอยา่งวา่การตกหลมุรักพระเยซสูง่ผลตอ่ชวีติประจ าวนัของเราอยา่งไร 

ใหพ้วกเขาไดเ้ห็นความตืน่เตน้ สนัตสิขุ ก าลงั และความชืน่ชมยนิดทีีม่าจากการรักพระองคอ์ยา่งแทจ้รงิ 
ใหพ้วกเขาไดรู้โ้ดยไมม่ขีอ้สงสยัเลยวา่ “การตกหลมุรักพระเยซเูป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุทีเ่ราไดท้ า” 

  
  
หมายเหต:ุ เด็บบีเ้ป็นภรรยาของศษิยาภบิาล แม ่ยาย ประธานงานสตร ีคร ูและหลายสิง่มากมาย 
เธอก าลงัผจญภยัในชวีติขณะทีเ่ธอและสาม ีอาจารยเ์ดล แซนฟอรด์ กอ่ตัง้ครสิตจักรในเคลยต์นั รัฐนวิเม็กซโิก 

  

สารจากบรรณาธกิาร 

พระเจา้ทรงก าลงัท าสิง่ทีย่ ิ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! 
 

 

 

  

 
 
เชญิผูน้ าทมีอธษิฐานทกุทา่น เยีย่มชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถกูใจ” 
เพจของเรา!    Facebook Ladies Prayer International Link 
 
เชญิชวนใหส้มาชกิกลุม่สมคัรรับจดหมายขา่วไดฟ้รทีี ่ http://www.ladiesministries.com/programs/

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational


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 นต น้มา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปด ว้ยสตรีจากทั่ วโลก 
ซึ่งพบปะกันทุกวันจันทร์แรกของเดือนเพื่อร่วมกันอธิษฐานใหก้ับลูกหลานของตนเอง และเด็กๆ 

ในครสิตจักรและชมุชน 

พันธกิจของเรา . . . เรามุ่งมั่นที่จะรักษาคนในยุคสมัยนี้ ใหอ้ยู่ในทางฝ่ายวิญญาณและเติบโตขึ้น 
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)  

 

 

           

  

  

  

 

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://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1129918826175&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview


เราสนบัสนุนการรบัใชต้อ่ไปนี.้.. 
 

TUPELO CHILDREN'S MANSION 
เพือ่เด็กจะไดอ้าศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีม่โีอกาสเตบิโตทางฝ่ายวญิญาณ รา่งกาย และอารมณ์ 

NEW BEGINNINGS ดู แ ล แ ม่ ที่ ตั ้ ง ค ร ร ภ์ ที่ ค ิ ด จ ะ ใ ห ้ลู ก กั บ ผู ้อื่ น เพื่ อ รั บ เ ป็ น บุ ต ร บุ ญ ธ ร ร ม 
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!์  
  

 

 

 

http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp

