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บทที่ 1 จะอธิษฐานให้ บงั เกิดผลได้ อย่ างไร
1.เมือ่ เราอธิษฐาน เราหวังอะไร
1.1.พระเจ้าจะทรงสาแดงพระองค์แก่เรา
1.2.พระเจ้าจะทรงตอบคาอธิ ษฐาน
1.3.เหตุการณ์แวดล้อมจะเปลี่ยนไป
1.4.จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเรา

เยเรมีย ์ 29:13
เยเรมีย ์ 29:12
ยากอบ 5:17-18

2.พืน้ ฐานทางพระคัมภีร์สาหรับการอธิษฐาน
2.1.ความชอบธรรมแห่งชีวิต
2.2.พระสัญญาที่พระเจ้าได้ประทานแก่เรา
2.3.ติดสนิทกับพระคริ สต์
2.4.ความเชื่อ
2.5.ทูลขอตามน้ าพระทัยพระเจ้า

ยากอบ 5:16
ลูกา 11:9
ยอห์น 15:7
มาระโก 11:23-24
1 ยอห์น 5:14

3.ท่ าทีของเราทีม่ ตี ่ อพระเจ้ า
3.1.การถ่อมใจ
3.2.ความจริ งใจ
3.3.ถวายตัวแด่พระเจ้าด้วยความยาแกรง

2 พงศาวดาร 7:14
สดุดี 35:2, 5
ฮีบรู 5:7

4.วัตถุประสงค์ ของการอธิษฐาน
4.1.แสวงหาพระเจ้า
4.2.ทูลขอจากพระองค์
4.3.ถวายบูชาแด่พระองค์
4.4.รับจากพระเจ้า
4.5.ฟังจากพระเจ้า

เยเรมีย ์ 29:2-13
มัทธิว 7:7-8, ยากอบ 1:5
สดุดี 141:2, วิวรณ์ 5:8
เยเรมีย ์ 33:3
สดุดี 143:7-8

5.ผลการอธิษฐาน
5.1.การสาแดงฤทธิ์ เดชของพระเจ้า

กิจการ 4:31
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5.2.การอธิษฐานได้รับตอบ
5.3.รับฤทธิ์ เดช เพื่อต่อสู ้ศึกฝ่ ายวิญญาณ
5.4.การอภัยโทษและการบาบัดรักษา
5.5.ชีวติ เปลี่ยนแปลง
5.6.ความรอด
5.7.เป็ นพระพรแก่ผอู ้ ื่น

สดุดี 2:8 กิจการ 12:5-11
เอเฟซัส 6:12, 18,19
2 พงศาวดาร 7:14
ยากอบ 5:13-15
โคโลสี 1:9-12
กิจการ 16:25-34
โรม 15:30-33

การบ้ าน
1.มีอะไรบ้างในชีวิตของท่านที่ท่านปรารถนาจะให้พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลง
ท่านคิดว่าพระเจ้าจะทรงตอบคาอธิ ษฐานของท่านอย่างไร
2.มีอะไรบ้างที่ท่านทูลขอจากพระเจ้าอยูเ่ สมอ
ท่านคิดว่าพระเจ้าจะทรงตอบหรื อไม่ เพราะอะไร
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บทที่ 2 องค์ ประกอบของการอธิษฐานมีอะไรบ้ าง
1.องค์ ประกอบของการอธิษฐาน
1.1.การสารภาพบาป
(ก).ความจาเป็ น
เพื่อรับการยกโทษ
เพื่อรับการบาบัดรักษา
(ข).ลักษณะ
ไร้มลทินจาเพราะพระพักตร์ ของพระเจ้า
(ค).ตัวอย่าง
1.2.การเทิดพระเกียรติพระเจ้า
(ก).สรรเสริ ญ: การที่พระเจ้าทรงสถิตอยูด่ ว้ ย
ฤทธานุภาพของพระเจ้า
(ข).การนมัสการ : ด้วยความจริ งใจอย่างสิ้ นเชิง
พร้อมด้วยเหล่าทูตสวรรค์
1.3.การโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า
(ก).ในทุก ๆ สถานการณ์
(ข).แม้ในยามทุกข์ยาก
1.4.การทูลขอ
(ก).ทุกสิ่ งทุกอย่าง
(ข).เพื่อมนุษย์ท้ งั มวล
(ค).คาตอบตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้
(ง).แบบอย่างของพระเยซู

1 ยอห์น 1:9
ยากอบ 5:16
สดุดี 139:23, 24
สดุดี 51
สดุดี 22:3
สดุดี 149:6-9
2 พงศาวดาร 20:22
สดุดี 103:1
วิวรณ์ 5: 11-12
1 เธสะโลนิกา 5:18
สดุดี 50:14-15
เอเฟซัส 6:18
1 ทิโมธี 2:1-2
มัทธิว 7:11
ยอห์น 17

2.วิธีการอธิฐาน
2.1.อธิษฐานในที่ลบั
2.2.อธิ ษฐานร่ วมกับผูอ้ ื่น

มัทธิว 6:5-6
กิจการ 1:14, มัทธิว 18:19
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2.3.อธิษฐานโดยพระวิญญาณ
2.4.อธิษฐานในเวลาที่เกิดความต้องการ
2.5.อธิษฐานด้วยความเพียรพยายาม
2.6.ไม่อธิ ษฐานด้วยคาพูดพล่อย ๆ
2.7.อธิษฐานด้วยอาการสงบ
2.8.อธิ ษฐานอย่างไม่ยอ่ ท้อ

โรม 8:26, เอเฟซัส 6:18
สดุดี 50:15
โคโลสี 4:2
มัทธิ ว 6:7-8
สดุดี 46:10
ลูกา 18:1

การบ้ าน
1.จงอ่าน สดุดี 51 และยอห์น 17 จาก 2 บทนี้ท่านได้เรี ยนรู ้อะไรเกี่ยวกับการสารภาพบาปและ
การทูลขอ
2.จงเขียนคาอธิ ษฐานย่อ ๆ ซึ่ งครอบคลุมถึงการสารภาพบาป การเทิดพระเกียรติการโมทนา
ขอบพระคุณ และการทูลขอ
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บทที่ 3 เราจะอธิฐานอย่ างไรในพระนามของพระเยซู
1.ทูลขอต่ อพระเจ้ าพระบิดา ในพระนามของพระเยซู

ยอห์น 14:13,14
ยอห์น 16:23, 24

2.จงตระหนักถึง
2.1.สิ ทธิอานาจของพระเยซู
2.1.1.สิ ทธิ อานาจเหนือวิญญาณชัว่
2.1.2.สิ ทธิอานาจเหนือความเจ็บป่ วย
(อธิ ษฐานเรื่ องราวทั้งหมด)
2.1.3.สิ ทธิ อานาจเหนือสถานการณ์ต่าง ๆ
ลูกา 10:3,4,19
2.2.การที่พระเยซูทรงสถิตอยูด่ ว้ ย
2.3.ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเยซู
2.3.1.ติดสนิทกับพระองค์
2.3.2.เชื่อฟังพระองค์
2.3.3.รักซึ่ งกันและกัน
2.4.น้ าพระทัยของพระองค์

3.อ้างถึงพระสั ญญา
3.1.ความรอด
3.2.การบาบัดรักษา
3.3.ชัยชนะเหนือซาตาน

ฟี ลิปปี 2:9-11
ลูกา 10:17
กิจการ 3:6-16,4:7-12
มาระโก 4:25-41
มาระโก 18:20
ยอห์น 15:7
1 ยอห์น 3:22
1 ยอห์น 3:23, 24
1 ยอห์น 5:14-15

2 โครินธ์ 1:20
กิจการ 16:31
มัทธิว 8:14-17 ยากอบ 5:14-16
กิจการ 16:16-18

4.จงระวัง
4.1.เรื่ องการอ้างพระนามพระเยซูไปใช้
ในเชิงเวทมนต์คาถาหรื อเครื่ องรางของขลัง
กิจการ 19:13-17
4.2.อย่าหลงเชื่อผูอ้ า้ งพระนามของพระคริ สต์อย่างไม่ถูกต้อง มาระโก 13:6
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การบ้ าน
1.มีอะไรบ้างในชีวิตของท่านที่ขดั ขวางมิให้การอธิ ษฐานในพระนามพระเยซูแล้วท่านกาลังทา
อะไรอยูเ่ กี่ยวกับเรื่ องที่เป็ นอุปสรรค์น้ นั ๆ?
2.พระนามของพระเยซูน้ นั เป็ นที่น่ายาเกรงและมีฤทธิ์ เดช จงเริ่ มอธิ ษฐานด้วยความยาเกรงและ
ด้วยสิ ทธิอานาจเสี ยแต่บดั นี้
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บทที่ 4 เราจะใช้ พระคัมภีร์อย่ างไรในการอธิษฐาน
1.บทบาทพระวจนะพระเจ้ าในการอธิษฐาน
1.1.สาแดงน้ าพระทัยพระเจ้าซึ่ งเป็ นหลักฐานแห่งการอธิ ษฐาน
1 ยอห์น 5:14
1.2.สอนให้เรารู ้เกี่ยวกับ
1.2.1.วิธีอธิษฐาน
ลูกา 11:2,1 ทิโมธี 2:8
1.2.2.สิ่ งที่ไม่ควรทาในการอธิ ษฐาน
มัทธิว 6:5,7
1.2.3.สิ่ งที่ควรพูด
มัทธิว 6:9-13
1.3.บอกให้เราทราบถึงพระสัญญาที่พระเจ้าโปรดประทานให้แก่เรา มัทธิว 7:7-8
1.4.แสดงให้เรารู ้เงื่อนไขที่จะทาให้การอธิ ษฐานของเราบังเกิดผล เช่น การอภัยโทษ
มาระโก 11:25
1.5.ให้แบบอย่างมากมายเกี่ยวกับการอธิ ษฐาน
ยอห์น 17:1-25 มัทธิว
14:30
1.6.ชี้ถึงตัวอย่างของการอธิ ษฐานที่ได้รับคาตอบ (อธิบายสถานการณ์) ยอห์น 11:41-44
กิจการ 8:14-17

2.การใช้ พระวจนะของพระเจ้ าในการอธิษฐาน
2.1.พระวจนะเป็ นยุทโธปกรณ์ฝ่ายวิญญาณของเรา
2.2.พระวจนะชาระเราด้วยจิตวิญญาณ

เอเฟซัส 6:17 วิวรณ์ 1:16
ยอห์น 17:17

3.แบบอย่ างในการใช้ พระวจนะของพระเจ้ าในการอธิษฐาน
3.1.อัครทูตใช้ภาคพันธสัญญาเดิมในการอธิ ษฐานของท่าน

กิจการ 4:23-26
(สดุดี 146:6)

4.แนวปฏิบัติ
4.1.เมื่ออธิ ษฐานอยูน่ ้ นั จงเปิ ดโอกาสให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงเตือนท่านระลึกถึงข้อพระ
คัมภีร์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน
ยอห์น 14:26
4.2.จงอธิ ษฐานตามพระสัญญาของพระเจ้าและตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังระบุไว้ในพระวจนะของ
พระองค์
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4.3 จงระวังในเรื่ องการที่จะอธิษฐานซ้ าแบบในพระคัมภีร์ ซึ่ งท่านอาจจะไม่เข้าใจความหมาย
ของต้นแบบที่นามาใช้น้ นั

การบ้ าน
จงดูวา่ ในข้อพระคัมภีร์ที่กาหนดมานี้ พระเจ้าทรงสัญญาอะไรไว้ จากนั้นจงอธิษฐาน และอ้าง
ถึงพระสัญญานั้น ๆ เพื่อตนเอง และผูอ้ ื่น : อิสยาห์ 40:29-31 เยเรมีย ์ 33:3 มัทธิว 16:33 ฟี ลิปปี 4:6,7
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บทที่ 5 เราจะอธิษฐานโดยความเชื่อได้ อย่ างไร
1.อะไรคือความเชื่อ?

ฮีบรู 11:1

2.ความเชื่อตั้งอยู่บนพืน้ ฐานอะไร
2.1.พระเจ้า
2.2.การเทศนาถึงพระคริ สต์
2.3.พระสัญญาที่พระเจ้าประทานไว้

2 ทิโมธี 1:12 มาระโก 11:22
โรม 10:17
2 โคริ นธ์ 1:20

3.ความสาคัญของความเชื่อ
3.1.ความจาเป็ นที่จะต้องมีความเชื่อ
3.2.โล่แห่งความเชื่อ
3.3.ฤทธิ์ เดชแห่งความเชื่ อ

ฮีบรู 11:6
เอเฟซัส 6:16
มัทธิว 21:21-22

4.การอธิษฐานโดยความเชื่อ
4.1.ปราศจากความสงสัย
4.2.มัน่ ใจในพระเจ้า
4.3.สรรเสริ ญ / ขอบพระคุณเจ้า
4.4.การไม่ทอ้ ถอย
4.5.การเชื่อฟัง
4.6.ประกอบด้วยการกระทาดี
4.7.ประกอบด้วยความคิดดี
4.8.ประกอบตัวคาพูดดี

ยากอบ 1:6 มาระโก 11:23, 24
1 ยอห์น 5: 14, 15
ยอห์น 11:41-42
ลูกา 18:1
1 ยอห์น 3:21-22
มาระโก 2:1-5 ยากอบ 2:26
เอเฟซัส 3:20
โรม 10:8 มาระโก 11:23

การบ้ าน
1.อุปสรรค์ขดั ขวางความเชื่อคริ สเตียนมีอะไรบ้าง
2.เราจะเอาชนะอุปสรรค์ดงั กล่าวข้างต้นได้อย่างไร
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บทที่ 6 เราจะอธิษฐานโดยพระวิญญาณได้ อย่ างไร
1.บทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการอธิษฐาน
1.1.ทรงนาเราเข้าเฝ้ าพระเจ้าพระบิดา
1.2.ทรงให้เราสามารถอธิษฐานได้
1.3.ทรงช่วยให้เราสามารถอธิ ษฐานได้ตามน้ าพระทัยพระเจ้า
1.4.ทรงตระเตรี ยมเราให้พร้อมสาหรับการต่อสู ้ฝ่ายจิตวิญญาณ
1.5.ทรงเสริ มสร้างความเชื่อของเรา

เอเฟซัส 2:18
โรม 8:16
โรม 8:26
โรม 8:27
เอเฟซัส 6:18
ยูดา 20

2.การอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
2.1.จงรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์
2.2.จงเปี่ ยมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อยูเ่ สมอ
2.3.จงเชื่อฟัง
2.4.จงนมัสการพระเจ้า
2.5.อย่าทาให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสี ยพระทัย
2.6.อย่าดับพระวิญญาณ
2.7.จงอธิ ษฐานอย่างสม่าเสมอ

กิจการ 2:38
เอเฟซัส 5:18
กิจการ 5:32
ฟี ลิปปี 3:3
เอเฟซัส 4:30
1 เธสะโลนิกา 5:19
1 เธสะโลนิกา 5:17

3.แนวปฏิบัติบางประการ
3.1.อธิษฐานด้วยพระวิญญาณและด้วยจิตใจ
3.2.ร้องเพลงด้วยพระวิญญาณและร้องเพลงด้วยจิตใจ

1 โคริ นธ์ 14:15
1 โคริ นธ์ 14:15 เอเฟซัส

3.3.โมทนาขอบพระคุณพระเจ้าอยูเ่ สมอ
3.4.ยอมฟังซึ่ งกันและกัน
3.5.สดับฟังพระสุ รเสี ยงของพระเจ้า
3.6.วินิจฉัยให้รู้ถึงน้ าพระทัยพระคริ สต์
3.7.อธิ ษฐานด้วยจิตที่บงั เกิดใหม่

เอเฟซัส 5:20
เอเฟซัส 5:21
ยอห์น 10:27
1 โคริ นธ์ 2:11-16
โรม 12:2

5:19
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การบ้ าน
1.จงเริ่ มต้นตั้งกลุ่มเล็ก ๆ ขึ้นร่ วมกันอธิ ษฐาน โดยทูลขอให้พระวิญญาณทรงนา และแบ่งปั นสู่
กันตามที่แต่ละคนได้รับการสาแดงจากพระวิญญาณ
2.โดยถือปฏิบตั ิตามแนวทางในข้อ 3 ข้างต้นนั้น ให้ท่านกาหนดเวลาไว้สัก 20 นาที ในแต่ละ
วัน เพื่ออธิ ษฐานตามนั้น ในขณะอธิ ษฐานให้จดบันทึกลงไปด้วยว่า มีอะไรบ้างที่พระวิญญาณตรัสแก่
ท่าน
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บทที่ 7 เราจะอธิษฐานด้ วยการถืออดอาหารได้ อย่ างไร
1.ปรับท่ าทีให้ ถูกต้ องในเรื่อง
1.1.ความรัก
1.2.ความถ่อมใจ

อิสยาห์ 58:6-7
มัทธิว 6:16-18

2.เข้ าใจถึงผลประโยชน์ ทจี่ ะได้
2.1.พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนคาพิพากษาของพระองค์
2.2.จะได้รับคาตอบจากพระเจ้า
2.3.ชัยชนะเหนือวิญญาณชัว่

โยนา 3:5,10
กิจการ 13:2-3
มาระโก 9:29

3.หลีกเลีย่ งหลุมพราง
3.1.ความเย่อหยิง่ ฝ่ ายจิตวิญญาณ
3.2.พิธีกรรม
3.3.การต่อรองกับพระเจ้า
3.4.แรงดลใจที่ผิด

ลูกา 18:9-14
เยเรมีย ์ 14:10-12
อิสยาห์ 58:1-5
เศคาริ ยาห์ 7:5-6

4.ถืออดอาหารในยามที่
4.1.สานึกผิด
4.2.อธิษฐานเพื่อผูอ้ ื่น (เล่าถึงชีวติ ของเอสเธอร์ )
ดานิเอล 9:3
4.3.นมัสการ
4.4.ต้องการการทรงนา
4.5.ตกอยูใ่ นการทดลองและล่อลวง
4.6.การต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณ
4.7.มอบหมายหน้าที่

เนหะมีย ์ 9:1-3
เอสเธอร์ 4:15-16
ลูกา 2:36-37
กิจการ 13:2-3
มัทธิว 4:1-2
มาระโก 9:29
กิจการ 14:23

5.เลือกประเภทของการอดอาหาร
5.1.การอดอาหารเป็ นบางส่ วน

ดานิเอล 10:2-3
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(อธิบายถึงสถานการณ์ของดาเนียล)
5.2.การอดอาหารเต็มที่
ด้วยการดื่มน้ าและไม่ดื่มน้ า
5.3.การอดอาหารแบบเหนือธรรมชาติ
5.4.การอดอาหารร่ วมกัน

เอสรา 10:6 กิจการ 9:9
เฉลยธรรมบัญญัติ 9:9
2 พงศาวดาร 20:3-4
โยนา3:4-10

การบ้ าน
1.ให้ท่านเริ่ มต้นด้วยการกาหนดเอาเวลาสาหรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชัว่ โมง เป็ นช่วง
อธิ ษฐานหาเครื่ องดื่มร้อน ๆ หรื อ นมสดสักแก้วดื่มด้วยก็ได้
2.ตั้งเวลาไว้สักครึ่ งวันเพื่ออดอาหาร นอกจากจะทาเป็ นการส่ วนตัวแล้ว ถ้าทาร่ วมกับพี่นอ้ ง
ผูอ้ ื่น ๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เดียวกันและสนิทสนมกันในด้านจิตวิญญาณด้วยก็จะเป็ นการดี
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บทที่ 8 เราจะอธิษฐานเผือ่ ผู้อนื่ ได้ อย่ างไร
1.สั งเกตความต้ องการ
1.1.พระเจ้าทรงแสวงหาคนที่จะอธิษฐานเผื่อผูอ้ ื่น
1.2.เราจาเป็ นต้องอธิษฐานเผื่อเพื่อนมนุษย์ท้ งั ปวง

เอเสเคียล 22:30
1 ทิโมธี 2:1-4

2.เรียนรู้ จากตัวอย่ าง
2.1.พระเยซู
2.2.อับราฮัม
2.3.โมเสส
2.4.อาโรน
2.5.เปาโล
จงสังเกต :
- ความมัน่ ใจเกี่ยวกับความชอบธรรมของพระเจ้า
- ความห่วงใยของเขาสาหรับพระสิ ริของพระเจ้า
- การที่เขาติดสนิทกับพระเจ้า
- ความกล้าหาญเฉพาะตัวของเขา

ยอห์น 17
ปฐมกาล 18:20-33
อพยพ 32:11-14
กันดารวิถี 16:43-50
ฟิ ลิปปี 1:3-6

3.อธิษฐานเผือ่ สิ่ งทีต่ ้ องการอย่ างเจาะจง
3.1.คริ สตจักร
- เอกภาพ
- คนงานสาหรับการเก็บเกี่ยว
- การฟื้ นฟู
- การรับใช้ของพระเจ้า
3.2.ชาติบา้ นเมือง
- ผูค้ นทั้งหลาย
- คนทั้งปวงที่อยูใ่ นตาแหน่งบริ หารราชการ
3.3.ครอบครัวและมิตรสหายหรื อแม้แต่ศตั รู

ยอห์น 17:21
ลูกา 10:2
อิสยาห์ 64:1-3
กิจการ 12:15.2 เธสะโลนิกา 3:1-3
1 ทิโมธี 2:1
1 ทิโมธี 2:2
มัทธิ ว 5:44
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3.4.คนป่ วยและคนที่ได้รับความทรมาน

ยากอบ 5:14-16

4.หวังว่ า จะได้ รับคาตอบ
4.1.รับการทรงนาโดยพระวิญญาณ
4.2.ไม่ยอ่ ท้อ
4.3.เฉพาะเจาะจง

โรม 8:26-27
ลูกา 18:1-8
ลูกา 11:9-13

การบ้ าน
จงเขียนหัวข้ออธิ ษฐานขึ้นมาเริ่ มลงมืออธิ ษฐานอย่างเจาะจง แล้วจดบันทึกการตอบคาอธิ ษฐาน
ไว้ดว้ ย
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บทที่ 9 เราจะพัฒนานิสัยอธิษฐานให้ ดขี น
ึ้ ได้ อย่ างไร
1.ตั้งใจมัน่ เพือ่ ปลูกฝังนิสัยการอธิษฐานอันดี
1.1.แบ่งเวลาในแต่ละวันเพื่อการอธิ ษฐาน
1.2.ใช้เวลาอย่างเพียงพอสาหรับการเข้าเฝ้ าพระเจ้าอย่างจริ งจัง
1.3.เลือกสถานที่ที่เหมาะสม
1.4.ใช้รูปแบบการอธิ ษฐานที่สมดุลกัน
1.5.จัดทาสมุดบันทึกประจาวันสาหรับการอธิษฐาน จดบันทึกเรื่ องที่อธิษฐาน
ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับการทรงตอบ
1.6.วางแผนเผือ่ การอธิษฐานในวันหยุดประจาปี

และการ

2.สร้ างวินัยให้ กบั ตัวเองอย่ างต่ อเนื่อง
2.1.ให้ความสาคัญสาหรับการอธิษฐาน
2.2.ดารงไว้ซ่ ึงการมอบถวายชีวติ แด่พระเจ้า
2.3.อธิษฐานสม่าเสมอ
2.4.หาคู่อธิ ษฐาน หรื อ เข้าเป็ นสมาชิกกลุ่มอธิ ษฐาน
2.5.เข้าร่ วมการประชุมอธิ ษฐานในคริ สตจักรสม่าเสมอ

3.หลีกเลีย่ งหลุมพราง
3.1.อย่าให้อารมณ์ความรู ้สึกเป็ นตัวบงการชี วติ อธิ ษฐานของท่าน
3.2.อย่านากิจกรรมต่าง ๆ มาทาแทนการอธิ ษฐาน

4.เข้ าสู่ แหล่งทรัพยากรของพระเจ้ า
4.1.เพ่งดูความรัก สติปัญญา และฤทธิ์ เดชของพระเจ้า ฯลฯ
4.2.อธิ ษฐานทูลขอรับการเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
4.3.ใช้ยทุ ธภัณฑ์ฝ่ายจิตวิญญาณ
มัทธิว 18:18, 2โคริ นธ์ 10:3-5
เอเฟซัส 6:10-11, วิวรณ์ 12:11

19

5. เรียนรู้ จากแบบอย่ างทีด่ ี
5.1 ดาเนียล - วันละ 3 ครั้ง
5.1 เนหะมีย ์ - ตลอดเวลาในทุกสถานการณ์

ดานิเอล 6:10
เนหะมีย ์ 1:4, 2:4, 4:4-9

การบ้ าน
1. อะไรเป็ นเหตุผลในการที่คริ สเตียนไม่อธิ ษฐานหรื อไม่สามารถปลูกฝังนิสัยอธิ ษฐานที่
ดีได้
2. เราจะแก้ไขปั ญหาดังกล่าวนั้นได้อย่างไร
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บทที่ 10 เราจะได้ รับการตอบคาอธิษฐานได้ อย่ างไร
1.ยอมรับว่ ามีคาตอบอยู่หลายอย่ างสาหรับการอธิษฐานทูลขอ
1.1.พระคุณอันไพบูลย์ของพระเจ้า
1.2.คาตอบที่ได้รับ
1.3.รอรับฤทธิ์ เดชของพระเจ้า
1.4.การปฏิเสธจากพระเจ้า

เอเฟซัส 3:20
1 พงษ์กษัตริ ย ์ 9:3, 2 โคริ นธ์ 1:20
อิสยาห์ 40:31
2 โคริ นธ์ 12:7-9
สดุดี 66:18

2.เอาชนะอุปสรรค์ ทขี่ ดั ขวางการอธิษฐาน
2.1.การแตกแยกกัน หรื อ แรงดลใจที่ผดิ
2.2.บาปที่มิได้สารภาพ
2.3.การไม่ยอมยกโทษ
2.4.ปัญหาด้านสัมพันธภาพ
2.5.การขาดความรัก
2.6.ความสงสัย
2.7.ความดื้อรั้น

ยากอบ 4:3
สดุดี 66:18,
อิสยาห์ 59:1-2
มาระโก 11:25
1 เปโตร 3:7
สุ ภาษิต 21:13
ยากอบ 1:6-7
เศคาริ ยาห์ 7:9-13

3.ดารงไว้ ซึ่งท่ าทีทถี่ ูกต้ อง
3.1.ความถ่อมใจ
3.2.ความเต็มใจแท้จริ ง
3.3.ความเชื่อ
3.4.ความชอบธรรม
3.5.ความเชื่อฟัง
3.6.ความเพียรพยายาม

2 พงศาวดาร 7:14
เยเรมีย ์ 29:13
มาระโก 11:24
ยากอบ 5:16
1 ยอห์น 3:22
ลูกา 18:1-8
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การบ้ าน
การอธิ ษฐานมิใช่เพียงทฤษฎีเท่านั้น
แต่เป็ นส่ วนประกอบทางปฏิบตั ิในชีวิตคริ สเตียน
ภาระหน้าที่ของท่านในช่วงสุ ดท้ายของระยะ 10 สัปดาห์น้ ีก็คือ ต้องเริ่ มลงมืออธิ ษฐานอย่างสม่าเสมอ
และให้เกิดผล
เราใคร่ ขอถือโอกาสนี้ หนุนใจให้ท่าน :
1. ปฏิบตั ิโดยใช้สมุดบันทึกการอธิ ษฐาน / กาหนดการอธิ ษฐาน
2. เข้าร่ วมในกลุ่มพี่นอ้ งคริ สเตียนเพื่ออธิ ษฐานด้วยกันเป็ นประจา
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