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การอธษิฐานเปลีย่นแปลงใจ 
โดย บร ีอซูเซลล ์
  

“ขอทรงเปลีย่นขา้พระองค ์พระองคเ์จา้ขา้ ขอทรงเปลีย่นขา้พระองค ์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขอ
อยา่ใหข้า้พระองคเ์หมอืนเดมิ ขา้พระองคอ์ยากเป็นเหมอืนกับพระองค ์ขอทรงน าชวีติของขา้

พระองคไ์ป ขอทรงท าใหช้วีติของขา้พระองคเ์ป็นดังทีพ่ระองคท์รงประสงค ์โอ พระองคเ์จา้
ขา้ ขอทรงเปลีย่นขา้พระองค ์ขอทรงเปลีย่นขา้พระองค ์พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พระองค”์ 

  

ถอ้ยค าในบทเพลงนี้ดังขึน้ในหัวของดฉัินขณะทีด่ฉัินก าลังเขยีนบทความนี้ การอธษิฐาน
เปลีย่นแปลงใจ แตบ่างครัง้การเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญทีส่ดุคอืภายในใจของเราเอง ในสดุด ี

51:10 ดาวดิอธษิฐานวา่ “ขา้แตพ่ระเจา้ ขอทรงสรา้งใจสะอาดภายในขา้พระองค ์
และฟ้ืนน ้าใจทีห่นักแน่นขึน้ใหมภ่ายในขา้พระองค”์ เราจะตอ้งอธษิฐานอยู่อย่างตอ่เนื่องและไมย่อมแพ ้

  

ตอนทีเ่ราแตง่งานกันใหม ่ๆ ดฉัินกับสามปีระสบกับการตอ่สูท้างฝ่ายวญิญาณและหันไปจากพระเจา้เป็นเวลา
หลายปี ลกูชายของเรายังเด็กมากในเวลานัน้ ดฉัินกังวลว่าลูก ๆ จะรูส้กึถงึการตอ่สูท้างฝ่ายวญิญาณดว้ย 

ในชว่งเวลานัน้ ดฉัินอธษิฐานขอ้พระคัมภรีส์องขอ้ทุกวัน ไดแ้ก ่สดดุ ี23 และ 2 พงศาวดาร 7:14 ดฉัินเชือ่มั่นวา่
ค าอธษิฐานของดฉัินไมเ่พยีงแตช่ว่ยเปลีย่นใจของสามเีท่านัน้ แตเ่ปลีย่นใจของดฉัินดว้ย องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรง

เป็นผูเ้ลีย้งแกะของดฉัิน และพระองคท์รงน าดฉัินไปยังรมิน ้าแดนสงบทุกวัน หากว่าดฉัินไม่ไดอ้ธษิฐานขอให ้
พระเจา้ทรงเปลีย่นใจของสามดีฉัินทกุวันแลว้ ดฉัินคงจะไม่อนุญาตใหพ้ระองคท์ าใหใ้จของดฉัินออ่นลง 

ขอบคุณพระเจา้ทีส่ามขีองดฉัินฟังเสยีงเรยีกของพระเจา้ทีท่รงเรยีกเขา และถอ่มใจลงและกลับมายังครสิตจักร 

ตอนนี้สามไีมเ่พยีงแตเ่ชือ่พระเจา้เทา่นัน้ แตยั่งเป็นผูร้ับใชท้ีม่ใีบอนุญาตซึง่สอนและเทศนาดว้ยการทรงเจมิอกี
ดว้ย ลูกชายทัง้สองคนของเรารับใชพ้ระเจา้เชน่กัน ทัง้คูเ่ป็นนักตอบพระคัมภรีแ์ละรับใชใ้นทุกดา้นทีส่ามารถท า

ได ้ดฉัินรูส้กึซาบซึง้ทีพ่ระเจา้ทรงชว่ยใหด้ฉัินเห็นพระพรในขณะทีอ่ยูใ่นหบุเขา 
  

บางครัง้เราอาจรูส้กึราวกับว่าชวีติมสีิง่ทีต่่อสูกั้บเรา ในฐานะภรรยาและแม ่เราอาจรูส้กึว่ามภีาระมากมาย เรามสีิง่

ทีต่อ้งท าตลอดเวลา ตอ้งจัดระเบยีบในบา้นของเรา ดูแลครอบครัวของเรา เมือ่บางอยา่งไมเ่ป็นไปอย่างทีค่วรจะ
เป็น เราอาจรูส้กึท่วมทน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปีนี้ หลาย ๆ ครอบครัวรูส้กึมปัีญหาถาโถม หลาย ๆ ครอบครัวใน

ครสิตจักรตอ้งตกงานหรอืเสยีรายไดไ้ป เพราะตอ้งกักตัว แตเ่หมอืนเชน่ดาวดิ พวกเราจะตอ้งอธษิฐาน เพราะ
การอธษิฐานสามารถเปลีย่นวธิกีารมองสถานการณ์ของเราได ้เดอืนนี้อาจจะมรีายไดไ้มม่าก รายจ่ายก็เยอะ แต่

ใหเ้ราดทูีพ่รทีเ่รามอียู ่พระเจา้ทรงปกป้องเราใหป้ลอดภัย ใหม้หีลังคาคุม้ศรีษะเราอยู ่เรามคีรอบครัวอยู่กับเรา 

ลกู ๆ ของเราเชือ่พระเจา้ เราไดร้ับพระพร 
 

พระองคเ์จา้ขา้ ขอทรงเปลีย่นใจของขา้พระองค ์ขอทรงชว่ยขา้พระองคใ์หเ้ห็นพระพรในการตอ่สู ้
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หมายเหต:ุ บร ีอซูเซลล ์เป็นภรรยาของศาสนาจารยส์ตฟี อซูเซลล ์และเป็นแมข่องลกูชายสองคน  ปัจจุบัน เธอเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศส
อยูท่ีเ่มอืง Ste. Genevieve รัฐมสิซรู ีเธอเป็นสมาชกิของครสิตจักร Bluff City Apostolic Worship Center ในเมอืง Poplar Bluff รัฐมสิซรู ี
มดัีสตนิ วลิเลยีมสเ์ป็นศษิยาภบิาล 

  

ค าอธษิฐานจากบา้น 
โดย ดารล์่า โบรช ู

  

 ดฉัินจ าไดว้า่ตืน่เตน้แค่ไหนตอนทีรู่ว้่าดฉัินก าลังตัง้ทอ้งลูกคนแรกของเรา เรารอแทบไมไ่หว

ทีจ่ะไดเ้จอลูกชายของเรา จะไดอุ้ม้เขา อาบน ้าเขาดว้ยความรัก ไดด้แูลเขา ตอนนัน้เรายัง
อายนุอ้ย ไมม่ปีระสบการณ์ และไรเ้ดยีงสา ไมน่านเราก็ตระหนักวา่เรามหีนา้ทีร่ับผดิชอบที่

จะตอ้งสอนเด็กคนนี้ทุกอยา่ง ในฐานะพ่อแม ่เราตอ้งสอนใหเ้ขามทัีกษะทีเ่ขาจะตอ้งใชเ้พือ่
อยูร่อดและประสบความส าเร็จในชวีติ 

 
ในฐานะพ่อแม ่เรามหีนา้ทีส่อนลกูใหรู้จ้ักกับพระเยซ ูและสอนพวกเขาวา่จะอธษิฐานอยา่งไร 

การอธษิฐานก็คอืการพูดคยุกับพระเจา้ การสอนพวกเขาเริม่ตัง้แตเ่ขายังเด็ก กอ่นทีเ่ขาจะพูดไดด้ว้ยซ ้า เราจะ

ท าอยา่งไร ก็โดยใหพ้วกเขาเห็นและไดย้นิค าอธษิฐานของคุณทีอ่ธษิฐานเผือ่พวกเขาน่ันเอง 
 

เมือ่เด็ก ๆ โตขึน้และสามารถสือ่สารไดด้ขี ึน้ คณุจะสอนพวกเขาให ้“พูดตาม” สิง่ทีค่ณุพูด เราสอนเขาแบบนัน้
โดยเฉพาะในเวลากอ่นนอน เราขอใหพ้ระเจา้อวยพรแม ่อวยพรพ่อ อวยพรบูทซี ่(แมข่องเรา) เมือ่พวกเขาโต

ขึน้อกีหน่อย ดฉัินใหพ้วกเขาน าอธษิฐานและดฉัินฟัง เราจะตอ้งใหล้กูไดม้สีว่นในการอธษิฐานเป็นประจ าทกุวัน  

 
ตอ่มา เรามเีวลาอธษิฐานของครอบครัว เราจะเปิดเพลงครสิเตยีนเบา ๆ เพือ่สรา้งบรรยากาศ พวกเขามักจะม ี

“ค าขอใหอ้ธษิฐานเผือ่” พวกเขาจะตอ้งอธษิฐานพรอ้มกับเรา โดยไมเ่ลน่ของเลน่หรอือา่นหนังสอือา่นเลน่ ถา้
พวกเขาเหนื่อย พวกเขานอนเงยีบ ๆ ทีพ่ืน้ไดแ้ละหลับไป พวกเขาเห็นเราอธษิฐาน และเมือ่เราใหพ้วกเขาไดม้ี

สว่นร่วม เราก็แสดงใหพ้วกเขาเห็นวา่การอธษิฐานเป็นสิง่ส าคัญทีผู่ใ้หญท่ ากัน  
 

ถา้ลกู ๆ ของคณุอายมุากกวา่นัน้ ไมไ่ดแ้ปลวา่สายเกนิไปทีจ่ะสอนใหพ้วกเขาอธษิฐาน ไมเ่ป็นอยา่งนัน้เลย 

เพราะไมเ่คยสายเกนิไปทีจ่ะเรยีนรูถ้งึความส าคัญของการอธษิฐาน  
 

“เราจะอธษิฐานอย่างไร” “เราจะตอ้งพูดอะไรบา้ง” เราใชตั้วอยา่งของแซนดว์ชิค าอธษิฐาน 
 

ขนมปังชิน้บน: ค าสรรเสรญิ – การถวายค าสรรเสรญิแกพ่ระเจา้และใหเ้กยีรตกัิบพระองคท์ีท่รงเป็นพระเจา้  

ผักกาดหอม: การอภัย – การขอใหพ้ระองคใ์หอ้ภัยคณุส าหรับความบาปทุกอยา่งทีค่ณุไดท้ า  
ชสี: ความตอ้งการ – คณุอาจไดย้นิค าพูดทีน่่ารัก ๆ ในสว่นนี้ เชน่ สนัุขเป็นเรือ่งส าคัญส าหรับลกูสาวของเรา 

(ลกูสาวของเรามหีมาหนึง่ตัว)  
เนื้อ: น ้าพระทัยของพระเจา้ – พระเจา้ น ้าพระทัยของพระองคท์ีจ่ะส าเร็จในทกุสิง่  

ขนมปังชิน้ล่าง: ค าสรรเสรญิ - เราจะสรรเสรญิพระเจา้อกีครัง้! 

 
“ขา้พระองคร์อ้งทลูวา่ ขา้แตพ่ระเจา้ เพราะพระองคจ์ะทรงตอบขา้พระองค ์ขอทรงเอยีงพระกรรณฟังถอ้ยค า

ของขา้พระองคด์ว้ยเถดิ” (สดดุ ี17: 6) 
“จงฝึกเด็กในทางทีเ่ขาควรจะเดนิไป และเมือ่เขาเป็นผูใ้หญแ่ลว้เขาจะไมพ่รากจากทางนัน้” (สภุาษิต 22:6)  
 
หมายเหต:ุ พอลและดารล์า่ โบรช ูเป็นมชิชนันารทีีฝ่รัง่เศสเป็นเวลา 27 ปี ทัง้คูม่ลีกู 2 คน ไดแ้ก ่จัสตนิและดาเน และมหีลาน 2 คน 

 

 

  

เลีย้งลกูใหร้กัพระเจา้ 
โดย ไรนา ฮนิตัน 



 

 

ดฉัินเป็นลูกของศษิยาภบิาล มพีีน่อ้งสามคน ทกุคนแตง่งานมลีกูกันหมดแลว้ และทุกคนสตัย์
ซือ่ในครสิตจักรของเราในหลาย ๆดา้น คนชอบถามดฉัินเสมอตลอดระยะเวลาหลายปีวา่ 

“ท าไมพวกเธอทุกคนมสีว่นร่วมในครสิตจักร ความลับของพ่อแมพ่วกเธอคอือะไร” 
  

ดฉัินไมไ่ดเ้ขยีนบทความนี้ดว้ยความโออ้วด เรามขีอ้ผดิพลาดมากมาย และเรามคีวามขัดแยง้

กันดว้ย แตเ่ราไมเ่คยแตกแยกกันก็เพราะพืน้ฐานบนพระครสิตท์ีพ่่อแมข่องดฉัินชว่ยเราสรา้ง
ขึน้มา 

  
สภุาษิต 22:6 กล่าวว่า “จงฝึกเด็กในทางทีเ่ขาควรจะเดนิไป และเมือ่เขาเป็นผูใ้หญแ่ลว้เขาจะไมพ่รากจากทาง

นัน้”  วันนี้ดฉัินขอแบง่ปันแนวทางบางอยา่งทีพ่่อแมข่องดฉัินใชเ้พือ่ชว่ยใหเ้ราคงอยูใ่นทางนัน้ 

  

1. น าลกู ๆ ของคณุไปทีค่รสิตจกัรทกุโอกาสทีม่ ีชัน้เรยีนรว ีชัน้เรยีนอนุชน วันท าความสะอาด

ครสิตจักร กจิกรรมประกาศ ค ่าคนือธษิฐาน ฯลฯ นอกจากเป็นภรรยาศษิยาภบิาลแลว้ แมข่องดฉัินท างานเต็ม
เวลา แตพ่่อและแมใ่หค้วามส าคัญกับครสิตจักรอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้ พ่อแมข่องดฉัินยังมกีฎวา่จะไมม่วีนั

ลงโทษลูกดว้ยการหา้มลูกไปโบสถห์รอืท ากจิกรรมของโบสถโ์ดยเด็ดขาด “ลูกดือ้เพราะฉะนัน้หา้มลกูไปท า
กจิกรรมนอกสถานทีข่องอนุชน” กจิกรรมนอกสถานทีข่องโบสถไ์มใ่ชค่วามหรูหรา แตเ่ป็นสิง่ทีจ่ าเป็นยิง่ ปีที่

ผา่นมานี้ยิง่ท าใหเ้ห็นถงึความส าคัญของเวลาทีใ่ชร้่วมกันในครอบครัวของพระเจา้ 

  

2. “เพราะแมบ่อกใหท้ า” ไมใ่ชค่ าตอบของแมเ่มือ่ตอบค าถามเกีย่วกบัหลักการหรอืความเชือ่ตาม
ขอ้พระคัมภรี ์บางคนอาจรูส้กึวา่เด็กถามค าถาม “ท าไม” หมายถงึเด็กก าลังคดิจะหันหลังใหกั้บพระเจา้ ไม่ได ้
เป็นเชน่นัน้เลย นี่เป็นเวลาทีค่วรจะมกีารศกึษาพระคัมภรีกั์น “เพราะแมบ่อกใหท้ า” ไมใ่ชร่ากฐานทีจ่ะสรา้งอะไร
ขึน้มาได ้จงชีใ้หลู้ก ๆ เห็นขอ้พระคัมภรีใ์นเรือ่งศลีธรรม/ความเชือ่นัน้ ๆ 

  

3. รกัและใหอ้ภยัทกุวนั ดฉัินไมเ่คยสงสยัเลยแมแ้ตค่รัง้เดยีวว่าพ่อแมร่ักดฉัินไหม แมว้า่เราจะโตเ้ถยีงกัน

สบินาทกีอ่นหนา้นัน้ ความรักจะชนะทกุสิง่เสมอ ในการสอนเรือ่งการใหอ้ภัย คณุจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่การให ้

อภัยเป็นถนนสองทาง พ่อแมส่ามารถขอใหลู้กใหอ้ภัยเหมือนทีลู่กก็ขอใหพ้่อแมใ่หอ้ภัยได ้
  

4. ขอความชว่ยเหลอื ถา้คณุจ าเป็นตอ้งไดร้ับความชว่ยเหลอืจากคนอืน่เพือ่ใหเ้ด็ก ๆ ไดไ้ปโบสถ ์ถา้คณุ

ตอ้งการค าแนะน า ถา้คณุรูส้กึเหมอืนภาระหนักอึง้เกนิไปในสัปดาหน์ี้ จงขอความชว่ยเหลอื เราเป็นพระกายของ

พระครสิต ์พระคัมภรีก์ลา่วไวใ้น 1โครนิธ ์12:12 วา่ “ถงึกายนัน้เป็นกายเดยีว ก็ยังมอีวัยวะหลายสว่น และอวัยวะ

เหลา่นัน้แมจ้ะมหีลายสว่นก็ยังเป็นกายเดยีวกันฉันใด พระครสิตก็์ทรงเป็นฉันนัน้” 
  

พ่อแม่ทัง้หลาย คณุเสยีสละเพือ่ลูก ๆ ทุกวัน และไมม่คีวามเสยีสละใดไรค้่า ดฉัินยนือยูใ่นวันนี้โดยใหเ้กยีรตกัิบ
พ่อแม่ส าหรับการเสยีสละของทา่นเพือ่ดฉัินและพีน่อ้งของดฉัิน จงมกี าลังใจ พระเจา้ทรงไวว้างใจใหค้ณุดแูล

ลกู ๆ พระองคท์รงเชือ่ในตัวคุณ 
 
 
หมายเหต:ุ ไรนา บบิบ ์เกดิและโตขึน้ในเมอืงฟินกิซ ์รัฐแอรโิซนา ไรนาและสามรีับใชใ้นแผนกดนตรแีละอนุชนในครสิตจักรทีม่พ่ีอของเธอ
เป็นศษิยาภบิาลอยู ่

 

 

  

สารจากบรรณาธกิาร 

พระเจา้ทรงกระท 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  

โปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหม้นีกัแปลมากขึน้ดว้ย 
 

หากตอ้งการรับจดหมายขา่วในภาษาหนึง่ภาษาใดขา้งตน้ โปรดเขยีนอเีมลไปที่ 

LadiesPrayerInternational@aol.com  

เรายนิดทีีจ่ะเพิม่คณุลงในรายชือ่ผูร้ับจดหมายขา่วของเรา!  

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 
  
เชญิชวนใหส้มาชกิกลุม่สมัครรับจดหมายขา่วไดฟ้รทีี:่Ladies Prayer International 
 หรอืสง่ค าขอไปทีอ่เีมล: LadiesPrayerInternational@aol.com  

 
ร่วมแบง่ปันขอ้มลูน้ีกับครสิตจักร เพือ่นๆ และครอบครัวของคณุ ขอขอบคณุทีร่่วมรับใชใ้นการอธษิฐาน 

และชว่ยบอกเลา่เกีย่วกับจดหมายขา่วและเพจ Facebook ของเรา! 

 

 

 

  

เราคอืใคร . . . ตัง้แตปี่ 1999 เป็นตน้มา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปดว้ยสตรจีากทั่วโลก ซึง่พบปะ
กันทกุวันจันทรแ์รกของเดอืนเพือ่ร่วมกนัอธษิฐานใหก้ับลกูหลานของตนเอง และเด็กๆ ในครสิตจักรและ
ชมุชน 
 
พันธกจิของเรา . . . เรามุง่มั่นทีจ่ะรักษาคนในยคุสมัยนีใ้หอ้ยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณและเตบิโตขึน้ และให ้
คนรุ่นกอ่นๆ ไดก้ลับมาอยูใ่นทางฝ่ายวญิญาณ 
 
เราตอ้งการ . . . หญงิผูมุ้ง่มั่นทีจ่ะร่วมกันอธษิฐานทกุๆ วันจันทรแ์รกของเดอืน เผือ่ลกูๆ หลานๆ เป็น
พเิศษ   
 

  
 
การอธษิฐานมุง่เนน้ที ่3 ประการนี้ คอื... 

 

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

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

•    เด็กๆ จะมสีว่นในการรบัใชเ้พือ่การเก็บเกีย่วขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (มัทธวิ 9:38) 

Text Link 
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