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การสอนลกูหลานใหอ้ธษิฐาน        

โดย แคสซี ่ฮัสเลจ 

 
  

วันที ่31 มนีาคม 2020 โรคโควดิ-19 แพร่ระบาดอยู่ท่ัวประเทศของเรา รัฐบาลขอให ้
ครอบครัวทัง้หลาย “กักตัวอยู่ทีบ่า้น” ครสิโตเฟอรแ์ละเด็บบรา้ ฮัสเลจ (ลูกคนโตของเรา) 

พรอ้มดว้ยครอบครัวกักตัวอยูบ่นเรอืใบทีเ่มอืงแกลเวสตัน รัฐเทกซสั สองวันกอ่นหนา้นัน้ 

พวกเขาตัดสนิใจเดนิเรอืไปทีจุ่ดหนึง่ทีพ่วกเขาชอบไปกันในอ่าวเทกซัสในโอกาสทีใ่กลจ้ะ
ถงึวันเกดิของเด็บบรา้ 

 
เชา้ตรู่วันที ่31 มนีาคมทีส่ดใส พวกเขาจงึออกเดนิเรอื ทุกอยา่งดเีลศิ แสงอาทติยย์ามเชา้เป็นสญัญาณถงึวันที่

ด ีแตห่ลังจากทีอ่อกจากอา่วไปหลายชัว่โมง เกดิลมพัดอยา่งไมค่าดคดิ สายไปแลว้ทีจ่ะกลับล าเรอื พวกเขาจงึ
ตอ้งเผชญิกับลมพาย ุขณะทีเ่ดนิเรอืตอ่ไปทางตะวันตก ลมทีพ่ัดดว้ยความเร็วกว่า 45 ไมล ์(72.42 กม.) ต่อ

ชัว่โมง เริม่ท าใหเ้รอืใบของพวกเขาโคลงไปมาอยา่งไมอ่าจคาดเดาไดเ้ลย เด็ก ๆ อยู่ทีท่อ้งเรอื เด็กคนหนึง่

หลับอยู ่ขณะทีค่นอืน่ ๆ “แลน่ฝ่า” คลืน่ทะเลทีพ่ัดไปมา 
 

เสยีงกะเทาะดังขึน้ ท าใหทุ้กคนบนเรอืหันไปมอง ลมพัดแรงเกนิไป ท าใหแ้ผน่ยดึโซห่ัก และท าใหใ้บเรอืหลวม 
เรอืเริม่เอยีง 40-45 องศา ณ จุดนี้ แมทธวิซึง่มอีาย ุ8 ขวบ ตะโกนบอกกับคนอืน่ ๆ ว่า “ทุกคน อธษิฐานส ิตืน่ 

อยา่หลับ คุกเขา่และอธษิฐาน” และทกุคนก็อธษิฐาน 

 
คณุอาจสงสยัวา่ท าไมเด็กอาย ุ8 ขวบคนนี้รูว้า่จะตอ้งท าอะไรในสถานการณ์ฉุกเฉนิ เขารูเ้พราะเขาไดเ้ห็นพ่อแม ่

ปู่ ยา่ตายาย และคนอืน่ ๆ อธษิฐานในเวลาฉุกเฉนิ เขาไดย้นิเกีย่วกับการน าสถานการณ์เลวรา้ยไปบอกเลา่กับ
พระเจา้ในการอธษิฐานอย่างมั่นใจ เรารูจ้ากประสบการณ์ของเขาวา่ พระคัมภรีบ์อกใหเ้ราอธษิฐาน ขอความ

ชว่ยเหลอืจากพระเจา้ในเวลาทีเ่รามคีวามจ าเป็น 
 

เราสอนเด็ก ๆ ใหอ้ธษิฐานไดโ้ดย 

 

1. น าเด็กไปทีห่นา้ธรรมาสนใ์นการประชมุทีค่รสิตจักร เมือ่ศษิยาภบิาลหรอืผูร้ับใชเ้รยีกใหอ้อกมา

อธษิฐาน ใหน้ าเด็ก ๆ ไปดว้ย 
  

2. เมือ่ครสิตจักรจัดใหม้กีารอธษิฐานแบบครอบครัว ใหน้ าเด็ก ๆ ทกุวัยไปดว้ย เด็ก ๆ จะเห็นวา่คณุให ้
ความส าคัญกับอะไรบา้ง จงท าใหก้ารอธษิฐานเป็นสิง่ส าคัญ จงไปร่วมอธษิฐาน  
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3. ใหล้กู ๆ หลาน ๆ ไดย้นิคณุอธษิฐาน ในเวลาอธษิฐาน ใหพ้วกเขามสีว่นร่วมและสนับสนุนใหเ้ด็กแตล่ะ
คนอธษิฐาน บอกใหพ้วกเขารูว้่าพระเจา้ทรงสดับฟังและจะตอบค าอธษิฐานของพวกเขา  

  
4. อธษิฐานกับพวกเขาเกีย่วกับความจ าเป็นทีเ่ขาม ี(เชน่ เผือ่เพือ่นทีป่่วย ครูทีเ่ป็นมะเร็ง พ่อแมท่ีไ่ม่ได ้

เชือ่พระเจา้ สตัวเ์ลีย้งทีไ่ม่สบาย) บอกใหเ้ด็ก ๆ รูว้า่ความจ าเป็นของพวกเขาเป็นสิง่ส าคัญต่อพระเจา้ 

จงชว่ยใหเ้ด็ก ๆ บอกความตอ้งการของพวกเขากับพระเจา้ 
  

5. อธษิฐานทีบ่า้น ใหเ้ด็กอธษิฐานเผือ่อาหาร ความกังวลใจทีม่ ีศษิยาภบิาล หรอืครูของพวกเขา 
ก าหนดเวลาทีค่ณุจะเป็นแบบอยา่งใหเ้ขาเห็น “เวลาในการอธษิฐาน” ดฉัินจะไมม่วัีนลมืเลยว่าเคยตืน่

ขึน้มาในเชา้วันหนึง่แลว้ไดย้นิแมอ่ธษิฐาน ดฉัินรูว้่าการอธษิฐานเป็นอยา่งไร ดฉัินสบายใจเมือ่ไดย้นิ
การอธษิฐาน ดฉัินรูว้่าจะเลยีนแบบการอธษิฐานนัน้อย่างไร ดฉัินจงึรูว้่าจะอธษิฐานและเขา้ไปถงึ

บัลลังกข์องพระเจา้ไดอ้ยา่งไร  
  

ขอบคุณพระเจา้ทีก่ารเดนิเรอืนัน้ปลอดภัยดว้ยพระหัตถข์องพระองค ์ครสิโตเฟอร ์เด็บบรา้ และพระเจา้ทรง
สามารถทีจ่ะท าใหส้ถานการณ์นัน้อยูภ่ายใตก้ารควบคมุได ้เด็ก ๆ ประชมุอธษิฐานกันทีล่ าเรอืขณะลมสงบ พระ

เจา้ทรงชว่ยลูก ๆ ของดฉัินอกีครัง้ การอธษิฐานไดผ้ลเสมอ เด็ก ๆ จะไมม่วัีนลมืวา่การเรยีกหาพระเยซใูนเวลาที่

มคีวามจ าเป็นนัน้เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งท า เด็ก ๆ จะระลกึอยูเ่สมอว่าพระเจา้ทรงสตัยซ์ือ่ 
 

 
หมายเหต:ุ แคสซี ่ฮัสเลจ รับใชร้่วมกับสามทีีแ่ตง่งานกันมา 33 ปี ในรัฐเทกซสัและอะแลสกา เพราะความรักผูค้น เธอจงึประสบกับ
เหตกุารณ์ตา่ง ๆ มากมาย โดยพระเจา้ทรงเตรยีมใหเ้ธอพรอ้มส าหรับสถานการณ์เหลา่นัน้ ปัจจุบัน แคสซีด่ ารงต าแหน่งประธานสตรขีอง 
South Central Texas District ภรรยาศษิยาภบิาลครสิตจักร Apostolic Lighthouse Church เมอืงจอรจ์ทาวน์ รัฐเทกซสั แมข่องลกู ๆ ที่
ยอดเยีย่ม 4 คน ยา่/ยายของหลานทีด่เีลศิ 9 คน และเป็น “แม”่ ของสนัุขพันธุอ์งิลชิบลด็ูอกทีช่ือ่พกิซี ่งานอดเิรกของเธอคอื ท าสวน สะสม
หนิ ส ารวจชายหาด และตัดหญา้ แคสซีเ่ป็นผูน้มัสการพระเยซคูรสิต ์

 

  

จงน าความสขุมาใหเ้ด็ก ๆ ดว้ยการสอนพวกเขาใหอ้ธษิฐาน 
โดย จาน่า อัลลารด์ 
  

ขณะอุม้หลานน ้าหนัก 4 ปอนด ์(1.8 กก.) อยู่ ดฉัินรูส้กึท่วมทน้และเริม่ขอบคณุพระเจา้ 

เพราะลกูสะใภข้องดฉัินมปัีญหาระหวา่งตัง้ครรภ ์จงึเป็นการอัศจรรยท์ีเ่ธอยังมชีวีติอยู ่และ
ลกูตัวนอ้ยก็มชีวีติอยูแ่ละร่างกายแข็งแรง คนมากมายอธษิฐานเผือ่ในเวลานัน้และพวก

เขาก็ไดร้ับค าตอบ เป็นสิง่ทีด่ทีีเ่ราไดส้นับสนุนกันดว้ยการอธษิฐาน แต่การอทุศิตัวทุกคน

ของเราเป็นอยา่งไร และเราจะสอนเรือ่งความส าคัญของการอธษิฐานใหกั้บเด็กคนหนึง่ได ้
อยา่งไร 

 
สภุาษิต 22:6 ซึง่เป็นขอ้พระคัมภรีท์ีม่ผีูก้ลา่วอา้งถงึบอ่ยครัง้ บอกใหเ้ราฝึกเด็กในทางที่

เขาควรจะเดนิไป แต่ไมไ่ดบ้อกกับเราว่าท าอยา่งไร ค าตอบมอียูใ่นเฉลยธรรมบัญญัต ิ6:5-7 ซึง่กล่าววา่ “พวก
ทา่นจงรักพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของท่านดว้ยสดุจติสดุใจและสิน้สดุก าลังของทา่น และจงใหถ้อ้ยค าทีข่า้พเจา้ 

บัญชาพวกท่านในวันนี้อยูใ่นใจของท่าน และพวกท่านจงอตุสา่ห ์สอนถอ้ยค าเหลา่นัน้แกบ่ตุรหลานของทา่น 

เมือ่ทา่นน่ังอยูใ่นเรอืน เดนิอยู่ตามทาง และนอนลงหรอืลุกขึน้ จงพูดถงึถอ้ยค านัน้” หรอืพูดง่าย ๆ ก็คอื การ
สอนเด็กตอ้งใชค้วามอดทนอย่างมาก ไมว่่าจะน่ัง เดนิ พัก หรอืตืน่อยู ่เป็นสิง่ทีต่อ้งท าเป็นตัวอยา่งใหเ้ห็นซ ้า ๆ 

 
ตัง้แตเ่กดิมา เด็กเรยีนรูเ้สมอ แมอุ่ม้ทารกเกดิใหมใ่นออ้มแขนขณะอธษิฐานก็เป็นการสอนเรือ่งการอธษิฐานแลว้ 

เมือ่เด็กโตขึน้ ใหเ้ด็กทีอ่ยูใ่นวัยเตาะแตะมสีว่นร่วมเมือ่คณุอธษิฐาน จงสง่เสรมิใหเ้ขาสือ่สารกับพระเจา้ เมือ่เด็ก

ถงึวัยเขา้เรยีนอนุบาล เด็กจะสามารถอธษิฐานอยา่งง่าย ๆ ไดด้ว้ยตนเอง เชน่ อธษิฐานเผือ่อาหาร และถา้มคีน
น า พวกเขาก็สามารถอธษิฐานเมือ่ตืน่ขึน้มาในตอนเชา้และตอนเย็นกอ่นเขา้นอน เราสามารถสอนเด็กเรือ่งการ

กลับใจใหมไ่ดด้ว้ยการอธษิฐานขณะใหเ้ด็กอยูล่ าพังเมือ่ท าผดิ เด็กสามารถเรยีนรูท้ีจ่ะขอบคุณส าหรับสิง่ด ีๆ 

 

 



ทกุอย่างทีเ่กดิขึน้ ขอการปกป้องขณะน่ังอยูใ่นรถ ขับไลค่วามกลัวไปหลังจากฝันรา้ย หรอืขอการรักษาเมือ่
เจ็บป่วย เมือ่เด็กสามารถเขยีนหนังสอื จงสนับสนุนใหเ้ด็กบันทกึค าอธษิฐานง่าย ๆ หรอืเขยีนขอ้พระคัมภรี์ 

 
“เราจะไมซ่อ่นไวจ้ากลูกหลานของเขา แต่จะบอกแกช่าตพิันธุท์ีก่ าลังเกดิมา ถงึพระราชกจิอันควรสรรเสรญิของ

พระเจา้ และฤทธานุภาพของพระองค ์และการอัศจรรยซ์ึง่พระองคไ์ดท้รงกระท า” (สดุด ี78:4) เพือ่อะไรอยา่ง

นัน้หรอื สดดุ ี78:7 ใหค้ าตอบว่า “เพือ่เขาจะตัง้ความหวังของเขาไวใ้นพระเจา้และไมล่มืพระราชกจิของพระเจา้ 
แตร่ักษาพระบัญญัตขิองพระองค"์ 

 
แมทั่ง้หลาย จงสอนลกู ๆ ใหม้มีารยาท มคีวามเคารพ รัก และอืน่ ๆ อกีมากมายเพือ่ใหลู้กเป็นคนทีป่ระพฤตดิ ี

แตถ่า้สอนใหพ้วกเขาอธษิฐาน คณุก็ไดน้ าความสขุมาใหพ้วกเขา 
 
หมายเหต:ุ จาน่า อัลลารด์ และไบรอนั สามทีีแ่ตง่งานกันมา 40 ปี เป็นศษิยาภบิาลในเมอืงเดลาโน รัฐแคลฟิอรเ์นีย นอกจากเป็นภรรยาศษิ
ยาภบิาลแลว้ จาน่ายังเป็นศลิปินทีม่ผีลงานบันทกึเสยีง นักเขยีน และคณะกรรมการสตร ีUPCI Western District เธอมลีกูชาย 2 คน ลกู
สาว 1 คน ลกูสะใภ ้2 คน หลานชาย 3 คน และหลานสาว 1 คน 

  

จงสอนเด็กใหอ้ธษิฐาน 
โดย คารล์า่ แบรตต ์
 
 
  

เมือ่ปีทีแ่ลว้ ลกูคนหนึง่ของดฉัินกลับบา้นมาจากโรงเรยีนและใจสลายเพราะสิง่เลวรา้ย

บางอยา่งทีเ่กดิขึน้ ระหวา่งพัก เด็กชัน้อนุบาลพยายามยกของหนักมากชิน้หนึง่ แต่ไม่
สามารถท าได ้ลูกชายของดฉัินบอกกับเพือ่น ๆ ว่า ถา้พวกเขาทกุคนอธษิฐาน พวกเขาจะ

สามารถยกอะไรก็ได ้เด็กทกุคนอธษิฐาน ยกเวน้คนเดยีวที ่“คดิวา่เรือ่งนี้เป็นเรือ่งทีโ่ง่” 
และลูกก็คดิวา่ เพราะเหตุผลนัน้พวกเขาไมส่ามารถยกของทีห่นักนี้ได ้

 
แมว้า่ดฉัินจะขอบคณุพระเจา้ทีเ่ด็ก ๆ ไมส่ามารถยกของทีไ่มป่ลอดภัยนี้ได ้ดฉัินก็รูส้กึ

ขอบคุณพระเจา้ทีใ่นเวลานัน้ ลูกชายเห็นเป็นเรือ่งธรรมดาทีจ่ะหันไปหาพระเจา้และ

อธษิฐาน ลกูคนนี้ไมค่่อยเขา้ใจเกีย่วกับสิง่ทีเ่รามองไมเ่ห็นหรอืสมัผัสไม่ได ้
 

ชวีติการอธษิฐานของเราสะทอ้นถงึความลกึในการเดนิของเรากับพระเจา้ และส าหรับลูก ๆ ของเราก็เป็นเชน่นัน้
เหมอืนกัน ในชว่งเวลาปีแรก ๆ เด็ก ๆ เรยีนรูเ้กีย่วกับการอธษิฐานเหมอืนกับเรยีนรูเ้รือ่งอืน่ ๆ จากการดคูนอืน่ท า

สิง่นัน้ ดฉัินจงึขอสนับสนุนใหพ้่อแม่ทกุคน ไมเ่พยีงแตอ่ธษิฐานเมือ่ลกู ๆ หลับเทา่นัน้ แตจ่งอธษิฐานเพือ่ทีเ่ด็ก

จะเห็นพ่อแม่อธษิฐานในเวลาอืน่ ๆ ของวัน 
 

เมือ่เด็กโตขึน้ จะมคี าถาม และน่ันคอืเวลาทีเ่ราตอ้งสอน พูดคุย และแบง่ปันกับพวกเขาอยา่งสม ่าเสมอ สภุาษิต 
1:8-9 บอกใหเ้ด็ก “ฟังค าเตอืนของพ่อเจา้ และอยา่ทิง้ค าสัง่สอนของแมเ่จา้” เด็กจะท าอย่างนัน้ไดถ้า้เรา ซึง่

เป็นพ่อแม ่สัง่สอนพวกเขาอยูเ่สมอ ดฉัินเชือ่ว่า เราจะตอ้งพูดอยา่งตัง้ใจ เปิดเผย และบ่อยครัง้เกีย่วกับการ

อธษิฐานทีพ่ระเจา้ทรงตอบในชวีติของเราเอง หรอืในชวีติของผูอ้ืน่ จงแบ่งปันค าพยานเกีย่วกับสิง่ทีพ่ระเจา้ได ้
กระท าในอดตี รวมทัง้ในปัจจุบัน เพือ่ขอบคณุและชว่ยสรา้งความเชือ่ขึน้มา ขณะทีเ่ราสอนลูก ๆ ของเราว่าพระ

เจา้คอืใคร เป็นเรือ่งง่ายขึน้ทีพ่วกเขาจะอธษิฐานและเขา้ใจ 
 

ในฐานะครูรว ีดฉัินพยายามใชอ้ปุกรณ์ตา่ง ๆ กันส าหรับการอธษิฐาน (วัตถ ุส ีรูปภาพ ฯลฯ) เพือ่ทีนั่กเรยีนจะ
ไมไ่ดแ้คพู่ดค าซ ้า ๆ ดฉัินอยากใหพ้วกเขาเรยีนรูว้ธิใีหม่ ๆ ในการอธษิฐาน และเชือ่มต่อกับพระเจา้ 

 

ทา้ยสดุ เราหนุนใจเด็ก ๆ ใหรู้ว้่าพระเจา้ทรงมแีผนการใหกั้บพวกเขาในตอนนี้ ค าอธษิฐานของพวกเขาส าคัญ
และสรา้งความแตกต่างไดอ้ยา่งแทจ้รงิ “อย่าใหผู้ใ้ดหมิน่ประมาทความหนุ่มแน่นของท่าน แตจ่งเป็นแบบอยา่ง

แกค่นทีเ่ชือ่ทัง้ปวง ทัง้ในทางวาจาและการประพฤต ิในความรัก ในความเชือ่ และในความบรสิทุธิ”์ (1 ทโิมธ ี
4:12) 

 

 

 

 



หมายเหต:ุ คลาร่า แบรตต ์มลีกู 4 คน และเป็น “แมใ่นพระครสิต”์ ใหก้ับคนอกีมากมาย เธอและสามเีป็นศษิยาภบิาลในเมอืงโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารก์ 

  

สารจากบรรณาธกิาร 
พระเจา้ทรงท าการทีย่ ิง่ใหญ!่ 

พระเจา้ทรงเปิดประตมูากมาย คณุสามารถอา่นจดหมายขา่วนี้ไดใ้นภาษาอังกฤษ อาหรับ จนี เชค/
สโลวัก ดัตช ์ฝร่ังเศส จอรเ์จยี เยอรมัน กรกี ฮังการ ีอติาล ีญีปุ่่ น เกาหล ีโปแลนด ์โปรตเุกส 

โรมาเนีย รัสเซยี สเปน สวาฮลิ ีสวเีดน ตากาล็อก สงิหล ศรลัีงกา คร ีและไทย 
โปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหม้นัีกแปลมากขึน้ดว้ย 

 
หากตอ้งการรับจดหมายข่าวในภาษาหนึง่ภาษาใดขา้งตน้ โปรดเขยีนอเีมลไปที ่ 

LadiesPrayerInternational@aol.com  
เรายนิดทีีจ่ะเพิม่คณุลงในรายชือ่ผูรั้บจดหมายข่าวของเรา! 

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

 

  

เชญิผูน้ าทมีอธษิฐานทกุทา่น เยีย่มชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถกูใจ” 
เพจของเรา! 
 
เชญิชวนใหส้มาชกิกลุม่สมัครรับจดหมายขา่วไดฟ้รี
ที:่  http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  
หรอืสง่ค าขอไปทีอ่เีมล:  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
ร่วมแบง่ปันขอ้มลูนี้กับครสิตจักร เพือ่นๆ และครอบครัวของคณุ ขอขอบคณุทีร่่วมรับใชใ้นการอธษิฐาน 

และชว่ยบอกเลา่เกีย่วกับจดหมายขา่วและเพจ Facebook ของเรา! 
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