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อารัมภบท
การหิวกระหายฝ่ ายวิญญาณจิต
ปั จจุบนั นี้ คริ สเตียนจำนวนมำก ต่ำงตระหนักถึงควำมแห้งแล้งในด้ำนวิญญำณจิต พยำยำม
แสวงหำบำงสิ่ ง ซึ่ งสำมำรถนำควำมชุ่มชื่นมำสู่ ตนได้มำกยิง่ ขึ้น สิ่ งนั้นมิใช่ระเบียบดำเนินงำน หรื อกำร
บริ หำรงำนที่มีสมรรถภำพของคริ สตจักร
ไม่ใช่ควำมทันสมัยโอ่อ่ำของโบสถ์ที่ใช้นมัสกำรพระเจ้ำ
หำกแต่เป็ นความรู้ สึกซึ้งถึงน้าพระทัยของพระเจ้ า และกำรรับเอำชีวิตอันบริ บูรณ์ยงิ่ ขึ้นจำกพระองค์
ด้วยควำมหิวกระหำยฝ่ ำยวิญญำณจิต และควำมกระวนกระวำยใจนี้เอง จะทำให้คริ สเตียน
ทั้งหลำยต่ำงตระหนักถึง ความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องมีการตื่นตัวกัน ขนำนใหญ่ในด้ำนวิญญำณจิต กล่ำวอีก
นัยหนึ่งคือ ต้องมีกำรฟื้ นฟูทำงด้ำนวิญญำณจิตอย่ำงจริ งจังนัน่ เอง แต่เรำจะต้องทำอย่ำงไร จึงจะสำมำรถ
แก้ไขสถำนกำรณ์ของคริ สตจักร เท่ำที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ดีข้ ึน และสนองควำมต้องกำรด้ำนวิญญำณ
จิตของคริ สเตียนได้คำตอบอยูท่ ี่ การอธิษฐาน
กำรอธิ ษฐำนเป็ นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด สำหรับกำรฟื้ นฟูใหญ่ในทุกแห่งมูลเหตุแห่งปั ญหำ
ทุกอย่ำงในชีวติ ของเรำ มักเนื่องจำกขำดกำรอธิ ษฐำน สภำวะทำงด้ำนต่ำงๆ ของคริ สตจักรจะไม่ดีข้ ึน
เลย จนกว่ำคริ สตจักรจะรื้ อฟื้ นเรื่ องกำรอธิ ษฐำนและให้กำรอธิ ษฐำนเป็ นศูนย์กลำงของคริ สตจักร หำก
คนของพระเจ้ำเอำใจจดจ่อต่อกำรอธิ ษฐำนเสมอ เขำจะต้องได้รับกำรชูใจ กำรอัศจรรย์ต่ำงๆ จะเกิดขึ้น
จะมีคนกลับใจบังเกิดใหม่ และคริ สตจักรก็จะกระเตื้องขึ้นอย่ำงแน่นอน
ทำงหนึ่งที่จะช่วยให้ท่ำน เอำใจใส่ ต่อกำรอธิ ษฐำนมำกขึ้นทุกวัน ก็คือ การตั้งกลุ่มอธิษฐาน
เป็ นที่ยอมรับกันอย่ำงกว้ำงขวำงว่ำ พระเจ้ำทรงตั้งวิธีน้ ี เพื่อนำกำรฟื้ นฟูมำสู่ คริ สเตียน จึงไม่เป็ นกำร
แปลกเลยที่คริ สเตียนในยุคปั จจุบนั ต่ำงตื่นตัวมีความสนใจอย่ำงใหญ่หลวง
ต่อการตั้งกลุ่มอธิษฐาน
ฉะนั้นผูท้ ี่ตอ้ งกำรรู ้เรื่ องพลังอำนำจแห่งกำรอธิ ษฐำนจึงควรศึกษำจำกหนังสื อเล่มนี้ ว่ำกลุ่มอธิ ษฐำน
อำนวยประโยชน์อะไรแก่ท่ำนได้บำ้ ง
ท่านอาจพบคาตอบ
ในสิ่ งที่ท่านแสวงหามาเป็ นเวลานานแล้ว
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แนะแนวการตั้งกลุ่มอธิษฐาน
หนังสื อเล่มนี้ จดั พิมพ์ข้ ึน เพียงเพื่อแนะแนวกำรตั้งกลุ่มอธิ ษฐำนเท่ำนั้น ไม่ใช่เป็ นกำรวำงกฏ
ข้อบังคับ ซึ่ งท่ำนจะต้องยึดถือและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด
เพื่อควำมสะดวกและควำมเข้ำใจของผูอ้ ่ำน หนังสื อเล่มนี้ จึงเขียนอย่ำงง่ำย ๆ มีคำอธิ บำยสั้น ๆ
กะทัดรัด ส่ วนมำกเป็ นกำรไขปั ญหำทัว่ ๆ ไป และกำรดำเนินกำรของกลุ่มอธิ ษฐำน
หนังสื อเล่มนี้ เขียนขึ้นสำหรับคนทัว่ ๆไป โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ผูท้ ี่ไม่ค่อยมีเวลำ หรื อผูท้ ี่ชอบ
คำอธิบำยที่ตรงไปตรงมำ คริ สเตียนจำนวนพันได้รับประโยชน์จำกหนังสื อเล่มนี้มำแล้ว และได้พบพลัง
อำนำจ อันเกิดจำกกลุ่มอธิ ษฐำนด้วยตนเอง หลังจำกที่ได้นำข้อแนะนำต่ำงๆ จำกหนังสื อเล่มนี้ไปใช้ จึง
หวังอย่ำงยิง่ ว่ำ ท่ำนจะได้รับประสบกำรณ์เช่นเดียวกับคริ สเตียนเหล่ำนั้น
จงอ่านด้ วยความพินิจพิจารณา ปฏิบัติตามด้ วยความเต็มใจ
และยอมให้ พระเจ้ าทรงนาในการทุกอย่ าง
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(มัทธิว 18:19, 20)
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กลุ่มอธิษฐานคืออะไร?
เรำอำจให้คำจำกัดควำมอย่ำงสั้นๆ ได้วำ่ กลุ่มอธิ ษฐำนคือกลุ่มของผูท้ ี่มีใจปรำรถนำอย่ำง
เดียวกัน และร่ วมกันในพระเจ้ำ
กลุ่มอธิษฐาน คือ คริสเตียนกลุ่มเล็ก ๆ ที่ร่วมใจกันในพระคริสต์ อธิษฐาน และแสวงหาพระ
ประสงค์ อันสู งสุ ดของพระเจ้ า ร่ วมกัน
1. ต้องเป็ นกำรชุมนุมซึ่ งเกิดจำกใจจริ ง ถ้ำไม่ใช่เช่นนั้น ก็อย่ำตั้งดีกว่ำ ผูท้ ี่มำร่ วมด้วยควำมฝื น
ใจหรื อไม่เต็มใจ จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจำกกลุ่มอธิ ษฐำนนี้เลย เพรำะกลุ่มอธิ ษฐำนเป็ นกำรชุมนุม
ของคริ สเตียน ที่ได้รับมอบหมำยชีวติ ให้แก่พระเยซูคริ สต์ สิ้ นทุกอย่ำงแล้วและประสงค์ที่จะทำตำมน้ ำ
พระทัยของพระเจ้ำ อย่ำงบริ บูรณ์ยงิ่ ขึ้น
2. เป็ นกำรมำร่ วมกัน ด้วยความสมัครใจกำรจัดกลุ่มอธิ ษฐำน จะจัดแบบเชิ ญให้มำร่ วมประชุม
ไม่ได้ แต่จะต้องเกิดควำมปรำรถนำส่ วนตัวของแต่ละบุคคล ที่ตอ้ งกำรให้ชีวิตแห่งกำรอธิ ษฐำนของเขำ
มีประสิ ทธิ ภำพมำกยิง่ ขึ้น
3. กลุ่มอธิ ษฐำนแต่ละกลุ่ม ต่ างเป็ นอิสระ ไม่อยูภ่ ำยใต้กฏบังคับระเบียบแบบแผนของผูใ้ ด
สมำชิกในกลุ่มอธิ ษฐำนจะเป็ นผูจ้ ดั เวลำและระเบียบกำรประชุมเอง เพื่อให้สะดวกแก่สมำชิกของตน
โดยกำรนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
4. เป็ นอวัยวะส่ วนหนึ่งของคริสตจักร กำรประชุมกลุ่มอธิ ษฐำนนี้ มิได้จดั ขึ้นเพื่อทดแทนกำร
ประชุมต่ำงๆ ในโบสถ์ หรื อกำรนมัสกำรพระเจ้ำเป็ นกำรส่ วนตัวของสมำชิกแต่ละคน สมำชิกในกลุ่ม
อธิ ษฐำนทุกคน จะต้องร่ วมกิจกรรมทุกอย่ำงของโบสถ์ตำมปกติ
5. เป็ นประสบการณ์ ที่นำควำมเจริ ญฝ่ ำยวิญญำณจิตมำสู่ คริ สเตียนในด้ำนต่ำงๆ ทั้งภำยใน (คือ
ควำมสนิทสนมกับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เพิ่มขึ้น) และภำยนอก (ได้แก่กำรรับใช้ผอู ้ ื่น)
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กลุ่มอธิษฐานประเภทต่ างๆ
กลุ่มอธิ ษฐำน อำจมีหลำยประเภทเช่นบำงกลุ่ม นอกจำกจะเน้นในเรื่ องกำรอธิ ษฐำนแล้ว ยัง
เน้นในเรื่ องกำรศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์หรื อคริ สเตียนบริ กำร บำงกลุ่มอำจจะเน้นอีกเรื่ องหนึ่ง แล้ว
ต่อมำเปลี่ยนไปเน้นอีกเรื่ องหนึ่ง ทั้งนี้ตอ้ งแล้วแต่กำรนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ คริ สเตียนบำงคนอำจมีควำมประสงค์ ที่จะเข้ำใจคำสอนในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ให้ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น จึงรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็ นกลุ่มศึกษำพระคัมภีร์กลุ่มนี้จะจัดประชุมเพื่อศึกษำ
พระคัมภีร์เป็ นประจำ โดยมีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและอภิปรำยข้อพระธรรม ที่คดั เลือกเป็ นพิเศษ
หลังจำกศึกษำพระคัมภีร์แล้วจะมีกำรอธิ ษฐำน โดยใช้คำสอนจำกบทเรี ยนในวันนั้นเป็ นหลักในกำร
อธิ ษฐำน ทูลขอให้พระเจ้ำทรงช่วยให้ชีวติ และกำรงำนของสมำชิกแต่ละคน ดำเนิ นไปตำมคำสอนที่ได้
ศึกษำมำแล้ว
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วิธีศึกษาพระคัมภีร์ในกลุ่ม
มีวธิ ีทงี่ ่ ายๆ แต่ เป็ นประโยชน์ มากวิธีหนึ่ง ในการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกัน คือ วิธีถามคาถามห้ า
ข้ อ ทุกครั้งทีม่ ีการศึกษาพระคัมภีร์ หลังจากการอ่ านตอนทีต่ ้ องการศึกษาจบแล้ ว ให้ ทุกคนช่ วยกันหา
คาตอบจากคาถามห้ าข้ อ ต่ อไปนี้ ตามลาดับคือ
1.พระธรรมตอนนี้สอนเกี่ยวกับพระเจ้ำว่ำอย่ำงไร?
2. มีคำสั่งอะไรบ้ำงที่เรำต้องปฏิบตั ิตำม?
3.มีควำมบำปอะไรบ้ำง ที่เรำต้องละทิ้ง และหลีกเลี่ยง?
4. มีตวั อย่ำงที่ดีอะไรบ้ำง ที่เรำต้องยึดถือ?
5. มีพระสัญญำอะไรบ้ำง ที่เรำอ้ำงได้?
กลุ่มการเป็ นพยาน เน้นเรื่ องกำรเป็ นพยำนส่ วนตัว กลุ่มนี้ เกิดขึ้นเพรำะคริ สเตียนบำงคนมีควำม
ปรำรถนำที่จะเป็ นพยำนให้ดียงิ่ ขึ้น สมำชิกในกลุ่มทุกคน จะเป็ นพยำนเพื่อพระเยซูคริ สต์อย่ำงจริ งจัง
ในกำรประชุมแต่ละครั้งจะมีกำรเล่ำประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรเป็ นพยำน และแลกเปลี่ยนควำมรู ้เกี่ยวกับ
กำรเป็ นพยำน และวิธีเป็ นพยำนหลังจำกนั้น สมำชิกกลุ่มจะร่ วมใจกันอธิ ษฐำน เผือ่ คนที่พวกเขำ
ประสงค์ที่จะนำมำ ให้รู้จกั พระเยซูคริ สต์เผื่อกำรติดตำมคนที่ได้ฟังคำพยำนแล้ว และเผื่อกำรรับฤทธิ์
อำนำจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ สำหรับปฏิบตั ิงำนนี้
ให้อ่ำนดังนี้
เพื่อกำรติดตำมคนที่ได้ฟังคำพยำนแล้วและเพื่อกำรรับฤทธิ์ อำนำจของพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ สำหรับปฏิบตั ิงำนนี้
อย่ำงไรก็ตำม ท่ำนก็สำมำรถนำหลักการตั้งกลุ่มอธิษฐาน ไปใช้ได้ในทุกกลุ่มไม่วำ่ กลุ่มนั้นจะ
เน้นหนักในด้ำนใด สมำชิกแต่ละคนต้องมีควำมปรำรถนำอย่ำงเดียวกันและต้องให้ควำมร่ วมมือด้วยน้ ำ
ใสใจจริ ง ในกำรอธิ ษฐำนและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เพื่อสำมำรถรับพระพรได้มำกยิง่ ขึ้น
กลุ่มอธิ ษฐำนควรมีหลักกำรบำงประกำร เป็ นแนวทำงปฏิบตั ิของสมำชิก เรำจะเรี ยกหลักกำรนี้
ว่ำ พันธสั ญญาของกลุ่มอธิษฐาน
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พันธสั ญญา
ของ
กลุ่มอธิษฐาน
เราสั ญญาว่า
เราจะอธิษฐานเผือ่ กันและกันทุกวัน
 จะร่ วมประชุมศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์
 แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ให้แก่กนั และกัน
 มีควำมปรำรถนำที่จะเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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จัดตั้งขึน้ ทาไม?
เรำจัดตั้งกลุ่มอธิ ษฐำนขึ้น ก็เพรำะสำมำรถสนองควำมต้องกำรของคริ สเตียนได้อย่ำงแท้จริ ง
กลุ่มอธิษฐานจะกระตุ้นให้ คริสเตียนเห็นความสาคัญ ของการรักษาคุณงามความดีทางด้ านต่ าง
ๆ ในชีวติ ประจาวันของคริสเตียน ทาให้ ได้ รับความช่ วยเหลือ ในส่ วนทีล่ กึ ทีส่ ุ ดของวิญญาณจิต
นอกจากนั้นพระคริสตธรรมคัมภีร์ยงั สอนถึงพลังอานาจ ทีไ่ ด้ รับจากการอธิษฐานเป็ นกลุ่ม
1. กลุ่มอธิ ษฐำนทำให้เกิดความร่ วมใจกัน ควำมสำมัคคีกลมเกลียวกันในกำรประกอบพระรำช
กิจของพระเจ้ำ สมำชิกทุกคนจะรู ้วำ่ เขำเป็ นกุญแจสำคัญแต่ละดอกของกลุ่ม
2. ให้ กาลังใจแก่ผทู ้ ี่อ่อนแอในกลุ่มของตน เพรำะสมำชิกทุกคนจะช่วยกันแบ่งเบำภำระทำงด้ำน
จิตใจของกันและกัน ผูท้ ี่มีควำมเชื่อเข้มแข็ง จะสำมำรถช่วยเหลือผูท้ ี่อ่อนแอกว่ำ ให้เขำรับกำรฟื้ นใจ มี
ควำมเชื่อเข้มแข็งยิง่ ขึ้น
3. ทาให้ ความใฝ่ ฝัน ของสมำชิกแต่ละคนกลำยเป็ นควำมจริ งขึ้นมำ เมื่อสมำชิกเข้ำใจน้ ำพระทัย
ของพระเจ้ำที่มีต่อพวกเขำแต่ละคนเป็ นส่ วนตัวแล้ว
ก็ยอ่ มทำให้พวกเขำเข้ำใจพระประสงค์ของ
พระองค์ ที่มีต่อทุกสิ่ งซึ่ งพระองค์ทรงสร้ำงขึ้น ได้ดียงิ่ ขึ้น และเตรี ยมพร้อมที่จะทำตำมพระทัยของ
พระองค์เสมอ
4. ทำให้สมำชิกลงมือทางาน ตำมที่ได้สัญญำไว้กบั พระเจ้ำ กำรอธิ ษฐำนด้วยจิตใจจดจ่อ เพื่อ
ควำมต้องกำรส่ วนตัวของสมำชิก และกำรเอำใจใส่ ดูแลทำงด้ำนวิญญำณจิตซึ่ งกันและกัน จะทำให้เกิด
ควำมรัก ควำมพร้อมเพียงในกลุ่มคริ สเตียน และเร้ำใจสมำชิกในกลุ่มให้อธิ ษฐำน ให้มีควำมปรำรถนำที่
จะประกอบควำมดียงิ่ ขึ้น ฉะนั้น กำรอธิ ษฐำนมักจะลงเอย ด้วยกำรกระทำแต่ในสิ่ งที่ดีงำม
5. เพิม่ พูนความรัก ควำมเมตตำ ให้แก่คริ สเตียน ที่จะออกไปเป็ นพยำนแก่คนในท้องถิ่นของ
ตน ไม่มีใครที่สำมำรถเก็บพระพรอันล้นเหลือ ไว้กบั ตัวแต่เพียงคนเดียวได้ เมื่อกลุ่มอธิ ษฐำนเริ่ ม
อธิ ษฐำนอย่ำงแท้จริ ง ในทำงที่ถูกต้อง สมำชิกทุกคนในกลุ่มนั้น จะได้รับกำรฟื้ นใจใหม่ และกำรฟื้ นใจ
ใหม่น้ ีจะแผ่ขยำยออกไปทัว่ คริ สตจักร
จงให้โอกำสแก่พระเจ้ำ....
เพื่ อ สาแดงพระอ งค์ เองแก่ ท่ าน....
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แท้จริ ง กำรจัดตั้งกลุ่มอธิ ษฐำนมิใช่เป็ นเรื่ องใหม่ แต่เป็ นหลักเกณฑ์ ซ่ ึ งมีอยูใ่ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ มำ
แต่โบรำณแล้ว

พระเยซูคริสต์ ทรงเป็ นผู้แนะนา
ความคิดนี้ ให้ แก่สาวกของพระองค์
พระองค์ ตรัสสอนว่ า
“ถ้ำในพวกท่ำน ที่อยูใ่ นแผ่นดินโลกสองคนจะร่ วมใจกันของสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด พระบิดำของเรำผู ้
อยูใ่ นสวรรค์ ก็จะทรงกระทำให้ ด้วยว่ำมีสองสำมคนประชุมกันที่ไหนๆ ในนำมของเรำ เรำจะอยู่
ท่ำมกลำงเขำที่นนั่ ” (มัทธิว 18:19, 20)
พระเยซูคริ สต์ทรงยึดมัน่ ในหลักนี้ และทรงปฏิบตั ิตำม เพื่อเป็ นตัวอย่ำงแก่คริ สเตียนทั้งหลำย
ขณะที่พระองค์ทรงพำนักอยูใ่ นโลกนี้ พระองค์ทรงมีควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับสำวกของพระองค์
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กับเปโตร ยำกอบ และยอห์น (ดูลูกำ 9: 28, 29, มัทธิว 26:36-38)
กำรอธิ ษฐำน เผื่อเหล่ำสำวกกลุ่มเล็กของพระเจ้ำ ในฐำนะเป็ นมหำปุโรหิ ต ก็เป็ นตัวอย่ำงที่ดีเลิศ
(พระธรรมยอห์น บทที่ 17)
อาจารย์เปาโล ก็รู้ถึงพลังอำนำจแห่งกำรอธิ ษฐำนเป็ นกลุ่มนี้ ท่ำนได้กล่ำวว่ำ
“พี่นอ้ งทั้งหลำย โดยเห็นแก่พระเยซูคริ สต์ พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำ...ข้ำพเจ้ำวิงวอน ขอให้ท่ำนได้
ช่วยอธิ ษฐำนพระเจ้ำโดยใจร้อนรนเพื่อข้ำพเจ้ำ” (โรม 15:30)
ท่านยากอบก็บอกคริ สตจักรของท่ำน ในทำนองเดียวกันว่ำ
“เหตุฉะนั้น ท่ำนทั้งหลำย จงสำรภำพรับผิดต่อกันและกัน และจงอธิ ษฐำนเพื่อกันและกัน”
(ยำกอบ 5:16)
พระธรรมกิจการและจดหมายฝากของอาจารย์ เปาโล บอกให้เรำทรำบว่ำคริ สเตียนในสมัยก่อน
ต่ำงให้ควำมร่ วมมือร่ วมใจกัน อธิ ษฐำนเพื่อกันและกันเสมอ พระธรรมกิจกำร 2: 42 กล่ำวว่ำ
“เขำทั้งหลำยได้ต้ งั มัน่ คงอยูใ่ นคำสอน...และร่ วมใจกันในกำรหักขนมปั งและกำรอธิ ษฐำน”
ผูท้ ี่ติดตำมอำจำรย์เปำโล ไปประกำศพระกิตติคุณในที่ต่ำง ๆ ก็ได้ต้ งั กลุ่มอธิ ษฐำนขึ้น และ
อธิ ษฐำนเผื่อคริ สตจักรที่พวกเขำรู ้จกั กันทุกวัน (ดู โคโลสี 1: 9, 1 เธสะโลนิกำ 1:2, 2 เธสะโลนิกำ 1:11)
นอกจำกพระเยซูคริ สต์และสำวกของพระองค์ ที่ได้ใช้หลักกำอธิ ษฐำนเป็ นกลุ่มเพื่อช่วยในกำร
ทำนุบำรุ งวิญญำณจิต และนำกำรฟื้ นฟูมำสู่ กลุ่มคริ สเตียนต่ำง ๆ แล้วคริ สเตียนตั้งแต่สมัยประวัติศำสตร์
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มำจนถึงปั จจุบนั ไม่วำ่ ตกอยูใ่ นสถำนกำรณ์ใด ต่ำงได้ทดลองพิสูจน์แล้วว่ำ กลุ่มอธิ ษฐำนสำมำรถนำ
กำรฟื้ นใจใหม่มำสู่ เขำได้อย่ำงอัศจรรย์ที่สุด
การฟื้ นฟูในประเทศอังกฤษ เมื่อปลายศตวรรษที่ 18
เป็ นตัวอย่ำงที่ดี เกี่ยวกับควำมจริ งที่กล่ำวมำข้ำงบนนี้ กำรฟื้ นฟูครั้งนั้นเริ่ มต้นจำกกลุ่มอธิ ษฐำน
เล็กๆ ของนักศึกษำในมหำวิทยำลัยอ๊อกซ์ฟอร์ ด แผ่ขยำยออกไปอย่ำงกว้ำงขวำงทัว่ โลก จนทำให้เกิด
คริ สตจักรคณะเมธอดิสท์ข้ ึน ท่ำนเวศเล่ยผ์ มู ้ ีส่วนสำคัญคนหนึ่งในกำรฟื้ นฟูครั้งนี้ รู ้สึกประทับใจและ
อัศจรรย์ใจ ต่อหลักกำรตั้งกลุ่มอธิ ษฐำน จึงให้หน่วยงำนเมธอดิสท์ทุกแห่งตั้งกลุ่มอธิ ษฐำนขึ้น
ตลอดเวลำร่ วมศตวรรษแห่งกำรฟื้ นฟูทำงด้ำนวิญญำณจิต อย่ำงขนำนใหญ่ในท่ำมกลำงคณะเมธอดิสท์
นี้ กลุ่มอธิ ษฐำนได้มีบทบำทสำคัญและเป็ นชีวติ จิตใจของคริ สตจักรท้องถิ่นทุกแห่ง
การฟื้ นฟูครั้งใหญ่ ในอเมริ กา ในปี ค.ศ. 1857 และ 1858 ก็เป็ นตัวอย่ำงที่ดีอีกตัวอย่ำงหนึ่ง ทำ
ให้เห็นว่ำ หลักกำรนี้ใช้ได้ผล จำกกลุ่มอธิ ษฐำนเล็กๆ ซึ่ งนำโดยคริ สเตียนสำมัญเป็ นส่ วนใหญ่ คริ ส
เตียนได้รักกำรบำรุ งเลี้ยงทำงฝ่ ำยวิญญำณจิต และได้รับฤทธิ์ อำนำจจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทำให้เกิด
กำรฟื้ นใจใหม่ และกำรฟื้ นใจใหม่น้ ีได้แพร่ ไปยังทุกคริ สตจักรทัว่ ประเทศ ยังผลให้ประชำกรหนึ่งล้ำน
คน กลับใจบังเกิดใหม่ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
พระเจ้ าทรงสามารถประทานการฟื้ นใจใหม่ ให้แก่เรำอีก โดยกำรอธิ ษฐำนของผูเ้ ชื่ อ แต่เรำต้อง
หวนกลับมำใช้วธิ ี กำรซึ่ งได้พิสูจน์แล้วว่ำได้ผล คือกำรร่ วมกันตั้งกลุ่มอธิ ษฐำนด้วยใจร้อนรน พระเจ้ำ
ทรงสำมำรถประทำนฟื้ นฟูให้ โดยไม่ตอ้ งมีกำรร้องเพลงหรื อกำรเทศนำ แต่พระองค์จะไม่ประทำนกำร
ฟื้ นฟูให้เป็ นอันขำด หำกไม่มีกำรอธิ ษฐำนด้วยใจจริ ง นี่ เป็ นเงื่อนไขซึ่ งจะขำดเสี ยมิได้ หำกคริ สเตียน
ต้องกำรกำรฟื้ นฟูในชีวิตและคริ สตจักรของตน
ท่านยินดีให้ การร่ วมมือหรือไม่
จงเริ่มต้ นเสี ยบัดนี้
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เริ่มต้ นอย่ างไร?
ถ้ำท่ำนเข้ำใจควำมสำคัญของกำรอธิ ษฐำน อยำกจะมีกำรฟื้ นฟูเกิดขึ้นในชีวิตของท่ำนเอง และ
ในคริ สตจักรทัว่ ประเทศไทย และมีควำมปรำรถนำที่จะตั้งกลุ่มอธิ ษฐำนขึ้นเรำใคร่ ที่จะแนะนำวิธีกำร
จัดตั้งเป็ นขั้น ๆ ดังต่อไป
1. อธิษฐานทูลขอให้ พระเจ้ าทรงนาวิถีชีวติ ของท่ าน
©มอบกำยถวำยชีวติ ของท่ำน ตลอดจนกำรอธิ ษฐำนของท่ำน ให้แก่พระเจ้ำอีกครั้ง ทูลต่อ
พระองค์วำ่ ท่ำนยินดีทำทุกอย่ำงตำมน้ ำพระทัยของพระองค์
©แล้วถามตัวท่านเองว่า “กำรอธิ ษฐำนของข้ำพเจ้ำจะมีประสิ ทธิ ภำพยิง่ ขึ้นได้อย่ำงไร” จง
แสวงหำคำตอบนี้จำกพระวจนะของพระองค์ โดยค้นคว้ำพระสัญญำของพระเจ้ำ เกี่ยวกับกำรอธิ ษฐำน
©ตรึกตรองถึงพระพรต่ำง ๆ ซึ่ งกลุ่มอธิ ษฐำนอื่น ๆ ทั้งในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ในอดีตและ
ในปัจจุบนั ได้รับแล้ว
©ทูลขอให้พระเจ้ำทรงช่วยท่ำน ให้ท่ำนมีส่วนในกลุ่มอธิ ษฐำน พระเจ้ำอำจทรงนำท่ำนไปร่ วม
กลุ่มอธิ ษฐำนที่มีอยูแ่ ล้ว หรื ออำจนำท่ำนให้ต้ งั กลุ่มอธิ ษฐำนขึ้นเอง จะเป็ นโดยวิธีใดก็ตำม ท่ำนจะต้อง
หำคู่อธิ ษฐำนให้ได้ดงั นั้น...
2. จงทูลขอพระเจ้ า ให้ประทำนคู่อธิษฐำนให้แก่ท่ำน
จงเชื่อว่ำพระเจ้ำกำลังตรัสกับอีกคนหนึ่ง ดังที่พระองค์กำลังตรัสกับท่ำน จงให้เวลำแก่พระเจ้ำ
เพื่อพระองค์จะสำแดงน้ ำพระทัยของพระองค์ให้คนนั้นรู ้จกั และจงมัน่ ใจว่ำ พระองค์กำลังทำกำรนี้อยู่
©สื บหาบุคคลที่พระเจ้ำประทำนให้เป็ นคู่ของท่ำน ท่ำนอำจพบบุคคลผูน้ ้ นั ในทำงที่แปลก ๆ
หรื ออำจเป็ นคนที่ทำงำนประจำในแห่งเดียวที่ท่ำนทำอยู่ เมื่อท่ำนรู ้สึกว่ำ พระเจ้ำทำงนำท่ำนให้สนทนำ
กับเขำ เกี่ยวกับกำรตั้งกลุ่มอธิ ษฐำน จง...
©พูดกับบุคคลผูน้ ้ นั เกี่ยวกับเรื่ องนี้ หำกกำรสนทนำของท่ำนกับคนที่ท่ำนพบ มีจุดมุ่งหมำย
เดียวกัน กล่ำวคือ พระเจ้ำทรงเตรี ยมใจเขำ ทำให้เขำอยำกอธิษฐำนหรื อมีควำมกระหำย อยำกจะได้รับ
กำรฟื้ นใจจำกพระเจ้ำแล้ว จงทูลถามพระเจ้ าว่ำ จะให้ท่ำนทั้งสองทำอย่ำงไรต่อไป หลังจำกนั้นต่ำงคน
ต่ำงกลับไปอธิ ษฐำนเผื่อเรื่ องนี้ และเมื่อรู ้สึกแน่ใจว่ำ พระเจ้ำทรงต้องกำรให้ต้ งั กลุ่มอธิ ษฐำนขึ้นแล้ว จง
...
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©สั ญญาว่ำจะอธิ ษฐำนเผือ่ กันและกัน และจัดหำเวลำที่จะอธิ ษฐำนร่ วมกัน เมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็
นับได้วำ่ ท่ำนได้ต้ งั กลุ่มอธิ ษฐำนขึ้นแล้ว แต่กลุ่มอธิ ษฐำนของท่ำนจะต้องเจริ ญก้ำวหน้ำต่อไป
3. จงอธิษฐานทูลขอ ให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงช่วยให้มีผมู้ ำร่ วมกลุ่มอธิษฐำนของท่ำน
เพิม่ ขึ้นอีก
©แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับคู่อธิ ษฐำน เกี่ยวกับกำรให้คนอื่นมำร่ วมอธิ ษฐำนกับกลุ่มของท่ำน
อธิ ษฐำนเผื่อข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ซึ่ งท่ำนทั้งสองคิดคนได้ เมื่อได้ตกลงใจว่ำ ควรจะทำ
อย่ำงไรแล้ว จง...
©เชิญคนอื่นมำร่ วมกลุ่มอธิ ษฐำนของท่ำนด้วย เมื่อสังเกตเห็นว่ำ คนที่เข้ำมำใหม่ได้รับพระพร
และควำมสุ ข ควำมยินดี จำกกำรร่ วมกลุ่มอธิ ษฐำนกับท่ำน จง...
©แสวงหาน้ ำพระทัยของพระเจ้ำโดยวิธีเดียวกัน ขอพระองค์ทรงเพิ่มสมำชิกใหม่ให้ท่ำนต่อไป
จนกว่ำกลุ่มอธิ ษฐำนของท่ำนจะครบจำนวนบริ บูรณ์ตำมที่พระเจ้ำทรงพอพระทัย กลุ่มอธิษฐำนบำง
กลุ่มอำจมีสมำชิกเพียงสำมคน บำงคนอำจมีสมำชิกถึงสิ บคนหรื อมำกกว่ำนั้น เมื่อได้สมำชิกครบ
จำนวนตำมพระทัยพระเจ้ำแล้ว จง...
©อธิ ษฐำนร่ วมกันต่ อไป เพื่อให้ทรำบถึงน้ ำพระทัยของพระเจ้ำกว้ำงขวำงยิง่ ขึ้น
พระเจ้ าทรงมีพระประสงค์ ที่จะทาให้ พระราชกิจอันใหญ่ยิ่ง และสาคัญบางอย่างของพระองค์
สาเร็จ โดยทางกลุ่มอธิษฐานของท่ านแต่ การนั้นจะสาเร็จได้ ก็ต่อเมื่อท่ านได้ รับความรั ก ความเข้ าใจและ
ความสั ตย์ ซื่อเพิม่ ขึน้ นอกจากนั้น ท่ านยังต้ องอาศัยความช่ วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระ
วจนะของพระองค์ เพิม่ ขึน้ เพือ่ ว่ ากลุ่มอธิษฐานของท่ านจะรวมกันได้ อย่างสนิทสนม และประกอบด้ วย
ฤทธิ์เดชของพระเจ้ า
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ดาเนินต่ อไปอย่างไร
เมื่อได้ จัดตั้งกลุ่มอธิษฐานขึ้นเรี ยบร้อยแล้ว จงดำเนิ นกำรต่อไป เพื่อรักษำหลักกำรซึ่งพระเจ้ำ
ได้ประทำนให้แก่ท่ำน
1. จงร่ วมกัน เป็ นประจำ เพื่ออธิษฐำนและเล่ำประสบกำรณ์เกี่ยวกับปัญหำต่ำงๆที่สมำชิกใน
กลุ่มเผชิญตลอดจนพระพรซึ่ งได้รับด้วย
©ท่ำนอำจร่ วมประชุมอำทิตย์ละครั้ง หรื อสองอำทิตย์ต่อครั้งก็ได้ กำรประชุมแต่ละครั้งควรกิน
เวลำประมำณหนึ่งชั่วโมง ท่ำนจะร่ วมกันเวลำไหนก็ได้ แล้วแต่ควำมสะดวกของสมำชิ ก และในสถำนที่
ใดก็ได้ หำกเงียบสงบเพียงพอ ในกำรเข้ำร่ วมนี้ ควรเปิ ดโอกาสให้ทุกคนเป็ นพยำน หรื อสำรภำพผิดต่อ
กันและกัน ต่อจำกนั้นก็ควรเสนอหัวข้ออธิ ษฐำนที่เฉพำะเจำะจง แล้วใช้เวลำพอสมควรให้ทุกคนร่ วมใจ
กันอธิ ษฐำน
©ในกำรแสดงความรู้ สึกของเขำออกมำ ก่อนกำรอธิ ษฐำน อำจมีกำรศึกษำข้อพระธรรมและ
อธิ บำยข้อพระธรรมอย่ำงสั้นๆ กำรอธิ ษฐำนควรเป็ นไปอย่ำงไม่มีพิธีรีตอง แต่ตอ้ งมีความเคารพยาเกรง
ต่อพระเจ้ำ
©หากสมำชิกคนหนึ่งคนใดขำดกำรร่ วมอธิ ษฐำน จงติดตำมถำมสำเหตุทนั ที หำกเขำเจ็บป่ วย
หรื อมีควำมทุกข์ลำบำกอย่ำงไร สมำชิกในกลุ่มอธิ ษฐำนทุกคนมีส่วนร่ วมด้วย และแต่ละควรแสดง
ควำมห่วงใยโดยกำรอธิ ษฐำนเผือ่ เยีย่ มเยียน หรื อโดยทำงหนึ่งทำงใดเท่ำที่จะทำได้
2. อธิษฐานเผือ่ กันและกัน และเผือ่ ควำมต้องกำรของคนในกลุ่มอธิษฐำนทุกวัน
©ในเวลำนมัสกำรพระเจ้ำเป็ นส่ วนตัว จงอย่าลืมอธิ ษฐำนเผือ่ เรื่ องต่ำงๆ ซึ่ งสมำชิกในกลุ่ม
เสนอให้อธิ ษฐำนเผื่อ ท่ำนควรจดหัวข้ออธิ ษฐำนเหล่ำนั้นในกระดำษหรื อสมุดที่ท่ำนจะหยิบดูได้ง่ำย
เพื่อให้จำข้ออธิ ษฐำนต่ำงๆ ได้
©หากสมำชิกคนหนึ่งคนใดในกลุ่ม มีควำมจำเป็ นต้องขำดกำรประชุมอธิ ษฐำนเป็ นเวลำนำน
ท่ำนควรติดต่อกับสมำชิกคนนั้นเสมอ โดยทำงจดหมำย หรื อไปรษณี ยบัตร
©ทานุบารุ งควำมเป็ นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน ของสมำชิกกลุ่มให้ดี โดยกำรรักซึ่ งกันและกัน ซึ่ งอำจ
กระทำได้หลำยวิธี เช่นระลึกถึงวันเกิดหรื อวันสำคัญอื่นๆ ในชีวติ ของสมำชิกเป็ นต้น สิ่ งเล็กน้อยเหล่ำนี้
สำมำรถสมำนไมตรี ของสมำชิก แต่ละคน ในแน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น
3. จัดกิจกรรมบำงอย่ำง เพื่อควำมเจริ ญด้ำนวิญญำณจิตของสมำชิกในกลุ่ม
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©เสาะหาวิธีช่วยให้สมำชิกในกลุ่ม มีควำมรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ำมำกยิง่ ขึ้น โดยจัดให้มีกำรศึกษำ
พระคัมภีร์ดว้ ยกัน บำงครั้งท่ำนอำจเปลี่ยนแปลงรำยกำรบ้ำงเล็กน้อย เช่น เปลี่ยนเป็ นกำรศึกษำหนังสื อ
ที่เป็ นประโยชน์แก่จิตวิญญำณเป็ นพิเศษ หรื อท่ำนอำจจัดเวลำสำหรับ ท่องข้ อพระคัมภีร์ท้ งั นี้ท่ำนต้อง
ใช้ควำมคิดพิจำรณำเอำเอง เพื่อให้รำยกำรทุกอย่ำงเหมำะสม เป็ นประโยชน์แก่กลุ่มอธิ ษฐำนอย่ำง
แท้จริ ง
©หาทางช่วยให้สมำชิกแสดงออกถึงจุดมุ่งหมำยของกลุ่มอธิ ษฐำนแก่ผอู ้ ื่น
โดยกำรทำงำน
บำงอย่ำงของคริ สเตียน เช่นกำรเป็ นพยำนส่ วนตัว ร่ วมมือกับคริ สตจักรในกำรประกำศพระกิตติคุณ
หรื อในงำนช่วยเหลือท้องถิ่น ศิษยำภิบำลของท่ำนจะยินดีแนะนำท่ำนว่ำ ควรจะร่ วมทำอะไรบ้ำง
©เปลี่ยนระเบียบกำรประชุมหำกเป็ นว่ำจำเป็ น เพื่อให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของสมำชิก
ในกลุ่มยิง่ ขึ้น ควำมจริ งไม่มีกฏข้อบังคับที่ตำยตัวสำหรับกำรร่ วมในกลุ่มอธิ ษฐำน ฉะนั้นแม้หลักสำคัญ
ของกลุ่มคือกำรอธิ ษฐำนร่ วมกัน แต่กลุ่มต่ำงๆ อำจเน้นในเรื่ องสำคัญอื่นๆ ได้เช่น กำรศึกษำพระคัมภีร์
กำรเป็ นพยำนส่ วนตัว
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ทาให้ มปี ระสิ ทธิภาพได้ อย่ างไร?
กลุ่มอธิษฐานของท่ านจะเป็ นอย่ างไรนั้น ขึน้ อยู่ทกี่ ารดาเนินงานของท่ าน ถ้ าท่ านปฏิบัติหน้ าที่
ของท่ านอย่ างดีทสี่ ุ ด พระเจ้ าก็ทรงสามารถกระทาพระราชกิจอันใหญ่ โต อย่ างไม่ มีขอบเขตจากัด โดย
ทางกลุ่มอธิษฐานของท่ าน ฉะนั้น.......

จงรักษา จุดมุ่งหมำยในกำรร่ วมใจกันอย่ำงเคร่ งครัด
©จุดมุ่งหมายที่ท่ำนมำร่ วมแรงร่ วมใจกัน ก็เพื่อประโยชน์ทางด้ านวิญญาณจิตไม่ใช่ทำงด้ำน
สังคม ท่ำนมำพบกันเพื่ออธิ ษฐำน ไม่ใช่เพื่อสังสรรค์ ไม่มีอะไรจะทำลำยบรรยำกำศแห่งกำรร่ วมใจกัน
ได้ดี และรวดเร็ วเท่ำกับกำรคุยกันอย่ำงไรสำระ กำรพูดคุยสังสรรค์ สนุกสนำนในระหว่ำงเพื่อนฝูงนั้น
เป็ นสิ่ งประเสริ ฐยิง่ และคงเป็ นผลเนื่องจำกกำรตั้งกลุ่มอธิ ษฐำน แต่ไม่ใช่รำยกำรสำคัญในเวลำที่ร่วมใจ
กันอธิ ษฐำน
©ท่ำนต้องสนใจ ต่อกำรทำตำมนา้ พระทัยของพระเจ้ำ ไม่ใช่ทำตำมควำมปรำรถนำของท่ำนเอง
กลุ่มอธิ ษฐำนมิใช่สมำคมที่ให้อิสรภำพเสรี แก่สมำชิกทำตำมใจปรำรถนำ ท่ำนอำจป้ องกันควำมเข้ำใจ
ผิด ควำมมักง่ำยและควำมเห็นแก่ตวั ได้ โดยยึดถือพระวจนะของพระเจ้ำ เป็ นหลักในกำรดำเนินชีวติ
และ
กำรเป็ นพยำน และในกำรสำแดงควำมรัก ที่มีต่อพระเยซู คริสต์ โดยร่ วมกิจกรรมต่ำงๆ ของ
คริ สตจักร และอยูใ่ นขอบเขตจำกัดของคริ สตจักร
©ท่านต้องแสวงหำพระเจ้ำและควำมจริ งมำกขึ้น เพื่อให้มีควำมรักเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้รับ
ประสบกำรณ์ในกำรอธิ ษฐำนร่ วมกันมำกขึ้น และเพื่อแสดงออกโดยกำรรับใช้พระเจ้ำยิง่ ขึ้น อำจมี
วิธีกำรหลำยอย่ำงซึ่ งสำมำรถช่วยท่ำนในกำรแสวงหำสิ่ งดังกล่ำวมำแล้วนี้แต่ท่ำนต้องแน่ใจว่ำ วิธีกำรที่
ใช้น้ นั สำมำรถนำท่ำนไปสู่ เป้ ำหมำยอย่ำงแท้จริ ง อย่ำหยุดอยูเ่ พียงแต่กำรตั้งกลุ่มอธิ ษฐำนเท่ำนั้น กลุ่ม
อธิษฐำนเป็ นเพียงเครื่ องมือของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ซึ่ งจะนำ พระคุณ และ ฤทธิ์ อำนำจมำสู่ ท่ำน ฉะนั้น
จงแสวงหำต่อไป และถวำยพระเกียรติแก่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ไม่ใช่ยกย่องกลุ่มอธิ ษฐำน
©ถ้ำกลุ่มอธิ ษฐำนหยุดชะงักต่อกำรนำพระพรมำสู่ สมำชิกหรื อผูอ้ ื่น จงสำรวจหำเหตุผลทันที
บำงทีจะเป็ นกำรดี หำกกลุ่มอธิ ษฐำนของท่ำนระงับกำรร่ วมกันไว้ชวั่ ครำว เนื่ องจำกสภำพกำรณ์ต่ำงๆ
ไม่ดี จนกว่ำจะหำทำงแก้ไขสถำนกำรณ์น้ นั ให้ดีข้ ึนเสี ยก่อน
2. ไว้ วางใจในกลุ่มอธิษฐำน ให้มีควำมสนิทสนมซึ่งกันและกัน
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©ให้สมำชิกในกลุ่มของท่ำน ช่วยแบ่ งเบาภาระทำงจิตใจ เกี่ยวกับกำรงำน และหน้ำที่ควำมรัก
ผิดชอบต่ำง ๆ ของท่ำน บอกให้เขำทรำบถึงควำมสงสัย ควำมหนักใจตลอดจนควำมใฝ่ ฝัน และควำม
ทะเยอทะยำนของท่ำน
©ยินดีรับกำรท้วงติงทั้งด้ำนจิตใจ และกำรประพฤติจำกลุ่มของท่ำน ท่ำนยิง่ อยูใ่ กล้ชิดมำก
เพียงใดสมำชิกในกลุ่มอธิ ษฐำน ก็ยงิ่ มองเห็นข้อบกพร่ องและควำมผิดของท่ำนมำกขึ้นเพียงนั้น เพื่อน
บำงคนในกลุ่มอำจจะเห็นข้อบกพร่ องบำงอย่ำง ซึ่ งคนอื่นอำจไม่สำมำรถเห็น เมื่อเขำแนะนำท่ำนหรื อ
เตือนท่ำนให้รู้สำนึกตัว จงอย่ำโกรธเคือง หรื อรู ้สึกไม่พอใจ แต่จงขอบพระคุณพระเจ้ำที่เพื่อนของท่ำน
รักท่ำนมำก จึงได้เตือนสติท่ำน
©จงป้ องกันรักษำควำมซื่ อสัตย์ และควำมไว้วำงใจซึ่ งกันและกันของสมำชิกในกลุ่มไว้ เมื่อ
สมำชิกเล่ำเรื่ องส่ วนตัวใด ๆ ให้แก่กลุ่มอธิ ษฐำน จงอย่ำแพร่ งพรำยเรื่ องนั้น ๆ ต่อไป ให้คนภำยนอกรู ้
3. จงช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อว่ำสมำชิกในกลุ่มทุกคนจะได้รับผลประโยชน์มำกที่สุด
©หนุนใจผูร้ ่ วมอธิ ษฐำน ให้รับประสบกำรณ์ทำงด้ำนวิญญำณจิต ที่ลึกซึ้ งที่สุดเท่ำที่ท่ำนรู ้และ
ประสบมำก่อน กลุ่มอธิ ษฐำนของท่ำนจะไม่สำมำรถเป็ นเครื่ องมือนำพระพรและพลังอำนำจอันใหญ่
ไปสู่ ผอู ้ ื่นๆได้เลย จนกว่ำสมำชิกแต่ละคนรู ้จกั ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ให้ได้รับพระพรและฤทธิ์ เดช
อย่ำงล้นเหลือด้วยกันก่อน
©จงถือว่าควรผิดบำปในชีวิตของสมำชิกแต่ละคนในกลุ่ม เป็ นข้อบกพร่ องและข้อที่น่ำตำหนิ
ของท่ำนเอง จงยอมรับผลกรรมของควำมผิดนั้น ดุจเป็ นควำมผิดบำปของท่ำนเอง และจงพยำยำมทุก
วิถีทำง ที่จะช่วยพี่นอ้ งในพระคริ สต์ที่พลำดพลั้งนั้นให้กลับคืนมำสู่ พระเจ้ำ
©เหนือสิ่ งอื่นใดทั้งหมด จงให้กำรกระทำของท่ำนและควำมสัมพันธ์ของท่ำนกับพระเจ้ำ เป็ น
ตัวอย่ำงที่ดีต่อคนอื่น เพื่อเขำจะปฏิบตั ิตำมท่ำนได้ จนสำมำรถพูดได้อย่ำงเต็มที่ ดุจอำจำรย์เปำโลว่ำ
“ท่ำนทั้งหลำยจงประพฤติตำมอย่ำงข้ำพเจ้ำ เหมือนข้ำพเจ้ำประพฤติตำมอย่ำงพระคริ สต์” 1 โคริ นธ์
11:1
ท่ านเป็ นบุคคลทีส่ าคัญทีส่ ุ ด
ชีวติ ของท่าน และการประพฤติของท่าน จะมีส่วนเกี่ยวข้ องอย่างใหญ่ หลวง กับประสิ ทธิภาพ
ของกลุ่มอธิษฐาน
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ขยายตัวได้ อย่ างไร?
กลุ่มอธิ ษฐำนมีอทิ ธิพลเหมือนโรคระบาด สำมำรถแผ่ไปได้อย่ำงง่ำยดำย ถ้ำท่ำนมีควำมจริ งจัง
ในด้ำนวิญญำณจิต คนที่อยูโ่ ดยรอบท่ำน ซึ่ งมีควำมอ่อนไหวทำงด้ำนวิญญำณอยูแ่ ล้ว จะได้รับสิ่ งที่ท่ำน
มีดว้ ย ท่ำนไม่จำเป็ นต้องฝื นใจผูใ้ ดให้ปฏิบตั ิตำมท่ำนเพียงแต่ท่ำนเปิ ดเผยให้เขำทรำบควำมจริ งเท่ำนั้น
พวกเขำก็จะปฏิบตั ิตำม ต่อไปนี้เป็ นข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรขยำยตัวของกลุ่มอธิ ษฐำน
©เมื่อท่ำนมีโอกำสพูดถึงเรื่ องนี้แก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด เป็ นส่ วนตัวหรื อในทีป่ ระชุ ม จงเอ่ยถึงเรื่ องนี้
อย่ำงสุ ภำพ เล่ำให้ฟังถึงคุณประโยชน์และพระพร ซึ่ งท่ำนได้รับจำกกำรกลุ่มอธิ ษฐำนนี้ ควำมจริ งท่ำน
จะมีโอกำสเป็ นพยำนหลำยครั้ง จงพยำยำมชักจูงผูน้ ำในคริ สตจักรของท่ำนให้สนใจเรื่ องนี้ เป็ นพิเศษ
เมื่อคนอื่นเห็นพระพรจำกชีวิตของท่ำน เขำก็จะมีควำมปรำรถนำที่จะได้รับพระพรเช่นเดียวกัน
©อาศัยสิ่ งตีพมิ พ์ บอกให้คริ สเตียนทั้งหลำยทรำบถึงควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ ของกลุ่มอธิ ษฐำน
ท่ำนอำจลงข้อควำมต่ำงๆ หรื อประสบกำรณ์เกี่ยวกับเรื่ องนี้ ในระเบียบกำรประชุมของคริ สตจักร หรื อ
นิตยสำรคริ สเตียน อย่ำลืมประกำศว่ำ ผูท้ ี่สนใจจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม หรื อผูท้ ี่ตอ้ งกำรไปร่ วม
ประชุมอธิ ษฐำน จะไปร่ วมประชุมที่ไหนได้บำ้ ง บำงทีท่ำนอำจจะแนะนำ ให้ผทู ้ ี่สนใจซื้ อหนังสื อ
“แนะแนวการจัดตั้งกลุ่มอธิษฐาน” เล่มนี้ เพื่อว่ำเขำจะสำมำรถหำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้สะดวก
©ฉวยโอกำสขณะที่มีกำรประกำศพระกิตติคุณเป็ นพิเศษ เร้ำใจให้คริ สเตียนรู ้จกั วิธีอธิ ษฐำน ที่
มีควำมหมำยและได้ผลดียงิ่ ขึ้น โดยแนะนำให้จดั ตั้งกลุ่มอธิ ษฐำน
©กำรจัดตั้งกลุ่มอธิ ษฐำนขึ้น เป็ นวิธีหนึ่งที่ช่วยในกำรประกำศพระกิตติคุณ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
เป็ นประโยชน์อย่ำงมหำศำล สำหรับกำรเตรี ยมตัว เพื่อที่จะจัดกำรประชุมพิเศษ เช่นกำรประชุมฟื้ นฟู
เพรำะโดยกลุ่มอธิ ษฐำนนี้ คริ สเตียนจะได้รับกำรเร้ำใจให้มีควำมหวังใจ และควำมเชื่อต่อเหตุกำรณ์
สำคัญทำงด้ำนวิญญำณจิตที่จะเกิดขึ้น นอกจำกนั้น กลุ่มอธิ ษฐำนยังมีควำมสำคัญต่อคนที่ตดั สิ นใจรับ
เชื่อพระเยซูคริ สต์ ในกำรประชุมของกองประกำศพระกิตติคุณ เพรำะเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้ผู ้
เชื่อใหม่ เหล่ำนั้น ทำควำมสนิทสนมกับคริ สเตียนอื่น ๆ เยีย่ งพี่นอ้ งในครอบครัวของพระคริ สต์ ฉะนั้น
จงหำโอกำสแนะนำวิธีกำรตั้งกลุ่มอธิ ษฐำนนี้แก่คริ สเตียนในที่ประชุมต่ำงๆ เช่น ในเวลำประชุม
อธิ ษฐำนกำรประชุมฟื้ นฟู กำรอบรม หรื อกำรประชุมพิเศษอื่น ๆ
เมื่อกลุ่มอธิ ษฐำนที่ต้ งั ขึ้น ดำเนินกำรไปอย่ำงสะดวกเรี ยบร้อยแล้ว ท่ำนอำจแยกตัวออก ตั้งกลุ่ม
อธิ ษฐำนอีกกลุ่มหนึ่งโดยวิธีเดียวกัน หรื ออำจเป็ นสมำชิกของกลุ่มอธิ ษฐำนทั้งสองกลุ่มก็ได้
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สิ่ งทีม่ ีชีวติ ก็เพิม่ พูนจานวนเสมอ
โดยเหตุน้ ีกลุ่มอธิ ษฐำนที่เข้มแข็ง จะเพิ่มพูนจำนวนสมำชิกขึ้น อย่ำงไม่มีขอบเขตจำกัด ผูท้ ี่
ได้รับพระพรจะไม่สำมำรถเก็บไว้กบั ตัวได้นำน พระพรนั้นจะต้องหลัง่ ไหลไปยังผูอ้ ื่น โดยวิธีใดวิธี
หนึ่ง หำกท่ำนเก็บพระพรไว้กบั ตนเองไม่ชำ้ ไม่นำนพระพรนั้นจะขำดหำยไปจำกท่ำน

20

ขอและรับได้ อย่ างไร?
เป็ นที่น่ำเร้ำใจและน่ำตื่นเต้นใช้ไหม ที่พระเจ้ำทรงสำมำรถใช้กลุ่มอธิ ษฐำน นำท่ำนและเพื่อน
ของท่ำนไปสู่ สิ่งที่ลึกซึ้ งทำงฝ่ ำยวิญญำณจิต ดัง่ ที่ท่ำนไม่เคยคำดหมำยมำก่อน แต่จงจำไว้เสมอว่ำ พระ
พรที่ท่ำนได้รับนั้นมำจำกกำรอธิ ษฐำน ทั้งนี้มิได้หมำยควำมว่ำ เพียงแต่ท่ำนไปร่ วมกำรประชุม ซึ่ งถือว่ำ
เป็ นกิจกรรมอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น แล้วท่ำนจะได้รับพระพรทันที ท่ำนจะต้องอธิ ษฐำน ด้วยใจร้อนรน และ
ด้วยควำมจำนนต่อเดชำนุภำพอันใหญ่ยงิ่ ของพระเจ้ำ การอธิษฐานด้ วยใจร้ อนรน และกำรมอบกายถวาย
ชีวติ แก่พระเจ้ำจะต้องมำก่อน ต่อจำกนั้น กำรอธิ ษฐำนของท่ำนจะบังเกิดผลมำกหรื อน้อย ก็ข้ ึนอยูก่ บั วิธี
ที่ท่านอธิษฐาน
วิธีขอและรับ.....
© “จงขอแล้วจะได้ จงหำแล้วจะพบ จงเคำะแล้วจะเปิ ดให้แก่ท่ำน เพรำะว่ำทุกคนที่ขอก็จะได้
ทุกคนที่แสวงหำก็พบ และทุกคนที่เคำะก็จะเปิ ดให้เขำ” ลูกำ 11:9, 10
พระเจ้ำทรงสัญญำว่ำ จะตอบคำอธิ ษฐำนของท่ำน หำกท่ำนปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของพระองค์
1. จงเชื่ อพึง่ พระเยซู คริสต์ แต่ ผ้ เู ดียว
“พระเยซูคริ สต์ที่สิ้นพระชนม์แล้วนั้นแหละ และยิง่ กว่ำนั้นอีก ได้ทรงสถิตอยูเ่ บื้องขวำพระ
หัตถ์ของพระเจ้ำ และทรงอธิ ษฐำนเพื่อเรำทั้งหลำยด้วย” โรม 9:34
“ถ้ำท่ำนทั้งหลำยเข้ำสนิทอยูใ่ นเรำ และถ้อยคำของเรำฝังอยูใ่ นท่ำน ท่ำนจะขอสิ่ งใด ซึ่ งท่ำน
ปรำรถนำ ก็จะได้สิ่งนั้น” ยอห์น 15:7
“สิ่ งใดที่ท่ำนทั้งหลำยจะขอในนำมของเรำ สิ่ งนั้นเรำจะกระทำ เพื่อพระบิดำจะมีเกียรติยศใน
พระบุตร ถ้ำท่ำนจะขอสิ่ งใดในนำมของเรำ เรำจะกระทำสิ่ งนั้น” ยอห์น 14:13, 14
2. ต้ องมีจิตใจทีส่ ะอาด
© “ถ้ำข้ำพเจ้ำคิดนึกตรึ งตรอง ควำมชัว่ ในใจพระเจ้ำจะไม่ทรงฟังข้ำพเจ้ำเลย” สดุดี 66:18
© “พระเนตรพระเยโฮวำ เพ่งดูผชู ้ อบธรรมและพระกรรณของพระองค์ สดับฟังคำทูลร้องทุกข์
ของเขำ” สดุดี 34:15
© “คำอธิษฐำนด้วยใจร้อนรนแห่งผูช้ อบธรรม ก็มีอำนำจมำก ซึ่ งจะนำให้เกิดผล” ยำกอบ 5:16
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© “ถ้ำผูใ้ ดหลงกระทำผิด เรำก็มีพระองค์ผชู ้ ่วยเหลือสถิตอยูก่ บั พระบิดำ คือพระเยซูคริ สต์ ผู ้
เที่ยงธรรมนั้น.... ถ้ำเรำสำรภำพควำมผิดของเรำ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยก
บำปโทษของเรำ และจะทรงชำระเรำให้พน้ จำกอธรรมทั้งสิ้ น” 1 ยอห์น 2:1, 1:9
3. จงขอตามนา้ พระทัยของพระเจ้ าเท่านั้น
© “ท่ำนทั้งหลำยขอและไม่ได้รับ เพรำะท่ำนขอผิด หวังจะเอำไปใช้ตำมใจปรำรถนำชัว่ ของ
ท่ำน” ยำกอบ 4:3
© “นี่แหละ เป็ นควำมกล้ำที่เรำทั้งหลำยมีอยู่ ในกำรที่จะติดต่อกับพระองค์ คือว่ำ ถ้ำเรำทูลขอ
สิ่ งใดตำมชอบพระทัยของพระองค์ พระองค์จะทรงโปรดฟังเรำ และถ้ำเรำรู ้แล้วว่ำ พระองค์ทรงฟังเรำ
เรำทูลขอสิ่ งใด เรำจึงรู ้วำ่ เรำได้รับตำมที่เรำได้ทูลขอจำกพระองค์น้ นั ” 1 ยอห์น 5:14, 15
4. จงเชื่ อและปฏิบัติตามความจริงทุกอย่ างที่ท่านเข้ าใจ
© “เรำทั้งหลำยทรำบอยูว่ ำ่ พระเจ้ำมิได้ทรงฟังคนบำป แต่ถำ้ ผูใ้ ดจะยำเกรงพระเจ้ำ และ
ประพฤติตำมพระทัยของพระองค์ พระองค์จะทรงฟังผูน้ ้ นั ” ยอห์น 9:13
© “ดูก่อนพวกที่รัก ถ้ำใจของเรำไม่ได้ปรับโทษตัวเรำ เรำก็มีควำมกล้ำจำเพำะพระเจ้ำและเรำ
ขอสิ่ งใดๆ เรำคงได้สิ่งนั้นจำกพระองค์ เพรำะเรำประพฤติตำมพระบัญญัติของพระองค์ และปฏิบตั ิตำม
ชอบพระทัยของพระองค์” 1 ยอห์น 3:21, 22
5. จงเชื่อว่าพระเจ้ าทรงตอบคาอธิษฐาน
© “ขณะเมื่อท่ำนจะอธิ ษฐำน ขอพระเจ้ำนั้น ท่ำนจะปรำรถนำสิ่ งใดจงเชื่อว่ำได้รับ และท่ำนคง
จะได้สิ่งนั้น” มำระโก 11:24
© “ถ้ำท่ำนมีควำมเชื่อและมิได้สงสัย... ก็จะสำเร็ จได้ สิ่ งสำรพัดซึ่ งท่ำนจะอธิ ษฐำนขอโดย
ควำมเชื่อ ท่ำนคงจะได้” มัทธิว 21:21, 22
© “ใครเชื่อ ก็ทำให้ได้ทุกสิ่ ง” มำระโก 9:23
© “จง...ขอด้วยใจเชื่ออย่ำให้มีใจสงสัยเลย” ยำกอบ 1:6
6. อย่าเลิกล้ม
“คนทั้งหลำย ควรจะอธิ ษฐำนอยูเ่ สมอไม่อ่อนระอำใจ.... พระเจ้ำจะไม่ทรงแก้แค้น ให้คนที่
พระองค์ได้ทรงเลือกไว้หรื อ เมื่อเขำร้องถึงพระองค์ท้ งั กลำงวันกลำงคืน พระองค์จะอดพระทัยไว้ชำ้
นำนหรื อ” ลูกำ 18:1, 7
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“ท่ำนทั้งหลำยต้องกำรควำมเพียร เพื่อว่ำครั้นท่ำนกระทำให้น้ ำพระทัยของพระเจ้ำสำเร็ จแล้ว
ท่ำนจะได้รับตำมคำทรงสัญญำ” ฮีบรู 10:36
7. จงขอบพระคุณ สรรเสริ ญพระเจ้ า สาหรับข่ าวดีทุกอย่ าง
© อย่ำกระวนกระวำยสิ่ งใดเลย แต่จงเสนอควำมปรำรถนำของท่ำนทุกอย่ำงต่อพระเจ้ำ โดยกำร
อธิษฐำนกับกำรขอบพระคุณ และสันติสุขแห่งพระเจ้ำ ซึ่ งเหลือที่จะเข้ำใจได้ จะคุม้ ครองใจและ
ควำมคิดของท่ำนทั้งหลำย ไว้ในพระเยซูคริ สต์ ฟิ ลิปปี 4: 6, 7
© “ฮำเลลูยำ เพรำะว่ำพระองค์ผทู ้ รงเป็ นพระเจ้ำ ประกอบด้วยฤทธำนุภำพทุกประกำร ทรง
ครอบครองอยู”่ วิวรณ์ 19:6
หมายเหตุ จงให้คำอธิ ษฐำนของท่ำน เป็ นคำทูลขออ้อนวอน ที่เฉพำะเจำะจง อย่ำอธิ ษฐำนว่ำ
“ขอทรงโปรดช่วยให้คนในประเทศไทยรู ้จกั พระองค์” แต่จงอธิ ษฐำนว่ำ “ขอทรงโปรดช่วยให้นำย
สมนึก กลับใจบังเกิดใหม่ ต้อนรับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด” จงเอ่ยถึงชื่ อของบุคคลที่ท่ำน
อธิ ษฐำนเผื่อเสมอ และบอกให้พระเจ้ำรู ้ถึงควำมต้องกำรของแต่ละคนโดยเฉพำะ

สรุป
โปรดถามตัวท่านเองว่ า
©ชีวติ การอธิษฐานของท่ำนเป็ นอย่ำงไรบ้ำง
©ท่ำนรู ้สึกว่ำ พระเจ้ำทรงตอบคำอธิ ษฐำนของท่ำนมากยิง่ ขึน้ ทุกวันหรื อไม่
©ถ้ำไม่รู้สึกเช่นนั้น ท่ำนจะแสวงหำทำง เพื่อช่วยให้กำรอธิ ษฐำนในชีวติ ของท่ำน และในชีวติ
ของเพื่อนรอบ ๆ ตัวท่ำน มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน้ ไหม
©ท่ำนพึงพอใจ ต่อสภำพทำงด้ำนวิญญำณจิตของท่ำนในปั จจุบนั ไหม

จงไตร่ ตรองถึงสิ่งเหล่านี้
จงหาทางแก้ไข
กำรที่ท่ำนจะต้องตกอยูใ่ นสภำพเช่นใดนั้น มิได้เป็ นปั ญหำที่น่ำวิตกจนเกินไปนัก เพรำะท่ำน
สำมำรถปรับปรุ งตนเองโดยอำศัยฤทธิ์ อำนำจซึ่ งเหนื อท่ำน ซึ่ งได้แก่พลังอำนำจแห่งกำรอธิ ษฐำน
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คริ สเตียนทัว่ ไปททรำบเรื่ องนี้ พูดถึงเรื่ องนี้ ประสบกำรณ์ของหลำยคนก็ยนื ยันในหลักกำรนี้
และท่ำนเองก็รู้จกั เรื่ องนี้ ฉะนั้นจงตัดสิ นใจอย่ำงแน่วแน่ ในอันที่จะปรับปรุ งกำรอธิ ษฐำนของท่ำนทุก
วิถีทำง เพื่อพลังอำนำจอันไม่มีขอบเขตจำกัดนี้ จะได้เป็ นของท่ำนและคนอื่นๆ รอบตัวท่ำน กำรจัดกลุ่ม
อธิ ษฐำนจะช่วยเหลือท่ำนในด้ำนนี้เป็ นพิเศษ หรื อบำงทีท่ำนอำจต้องกำรสิ่ งอื่นนอกจำกนี้ ไม่วำ่ จะเป็ น
อะไรก็ตำม จงแสวงหำด้วยใจจริ ง จนกว่ำจะพบหนทำง ในยุคแห่งควำมสับสนอลหม่ำนนี้ สิ่ งที่ท่ำน
จำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่จะต้องกระทำ และเป็ นควำมหวังที่ใหญ่ที่สุดของท่ำนคือ การอธิษฐาน
“แม้พลไพร่ ของเรำ พวกที่เรี ยกว่ำ พลไพร่ ของพระองค์น้ นั จะถ่อมใจลง อธิษฐาน แสวงหำเรำ
และจะกลับเสี ยจำกทำงชัว่ ของตน เมื่อนั้นเรำจะสดับฟังจำกสวรรค์ ยกบำปผิดของเขำ และให้แผ่นดิน
ของเขำพ้นจำกภัยอันตรำย” 2 โคริ นธ์ 7:14
พระองค์ เจ้ าข้ า ขอโปรดสอน
พวกข้ าพระองค์ ให้ อธิษฐาน
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ตัวอย่ างรายการอธิษฐาน
1. อ่ำนข้อพระธรรมที่จะดลใจให้อธิ ษฐำนสัก 2-3 ข้อ ถ้ำสำมำรถให้คำอธิบำยบ้ำง เพื่อให้ทุก
คนเข้ำใจ คำสอนให้ขอ้ พระธรรมที่อ่ำน ก็จะดียงิ่
2. เล่ำประสบกำรณ์ในกำรเป็ นพยำน หรื อกำรที่พระเจ้ำทรงตอบคำอธิ ษฐำนสู่ กนั ฟัง แต่อย่ำให้
ใช้เวลำมำกเกินไป เวลำส่ วนใหญ่ควรมีไว้สำหรับอธิ ษฐำน
3. เสนอหัวข้ออธิ ษฐำนที่เฉพำะเจำะจง ถ้ำอธิ ษฐำนเผื่อบุคคลใด ควรเอ่ยถึงชื่อของเขำ และเรื่ อง
ที่ตอ้ งอธิ ษฐำนเผื่อเขำ สิ่ งที่ท่ำนต้องกำรอธิ ษฐำนเผื่อในระยะแรกอำจได้แก่
ก. เผือ่ ชีวิตทำงด้ำนวิญญำณจิตของท่ำนเอง และควำมสัมพันธ์ส่วนตัวของท่ำนกับพระเจ้ำ
ข. เผือ่ กำรกลับใจบังเกิดใหม่ ของคนในครอบครัว เพื่อเพื่อน และเพื่อนบ้ำน โดยเอ่ยชื่อคน
เหล่ำนั้น
ค. เผือ่ กำรฟื้ นใจหรื อกำรกลับใจใหม่ของคริ สเตียน ที่ห่ำงเหิ นจำกพระเจ้ำหรื อคริ สเตียนที่ละ
ทิ้งควำมเชื่อเดิมของเขำ
ง. เผือ่ กำรเป็ นพยำนของสมำชิกแต่ละคนในกลุ่มอธิ ษฐำน และเผือ่ คนที่สมำชิกในกลุ่มเสนอให้
อธิษฐำนเผื่อ
4. เมื่ออธิษฐำน
ก. จงสรรเสริ ญขอบพระคุณพระเจ้ำ
ข. จงสำรภำพควำมผิดบำปของท่ำนต่อพระเจ้ำด้วยใจจริ ง
ค. จงทูลขอและอ้อนวอนสิ่ งที่เฉพำะเจำะจง
ง. จงเชื่อว่ำพระเจ้ำจะทรงตอบตำมที่ท่ำนทูลขอ ตำมที่ชอบพระทัยของพระองค์
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คู่มอื การอธิษฐาน
แม้วำ่ เรำจะทรำบควำมหมำยของกำรอธิ ษฐำน และคุน้ เคยกับกำรอธิ ษฐำนอยูท่ ุกเมื่อเชื่อวันก็
ตำม แต่กำรที่จะอธิ ษฐำนให้ถูกแบบและเกิดผลอย่ำงแท้จริ งนั้น มิใช่เป็ นกำรง่ำยนัก
มีคริ สเตียนไม่นอ้ ยที่ประสบปั ญหำในเรื่ องนี้ กล่ำวคือ ไม่ทรำบว่ำ ควรอธิษฐำนเวลำใด ใช้เวลำ
ในกำรอธิ ษฐำนนำนเท่ำใด และไม่ทรำบว่ำจะใช้ถอ้ ยคำอย่ำงไรตลอดจนปั ญหำกำรอธิ ษฐำนในที่ชุมนุม
ชน และที่สำคัญเหนื อสิ่ งอื่นใด ก็คือ หลายคนยังไม่ ทราบว่า อธิษฐานอย่างไร จึงจะได้ รับคาตอบจาก
พระเจ้ า
เพื่อขจัดปั ญหำเหล่ำนี้ และเพื่อช่วยให้ชีวติ กำรอธิ ษฐำนของท่ำน เป็ นไปอย่ำงถูกต้องสมบูรณ์
แบบ เรำจึงใคร่ ที่จะแนะนำหนังสื อ “คู่มือการอธิษฐาน” แก่ท่ำน
“คู่มือการอธิษฐาน” มีรำยละเอียดทุกแง่ทุกมุมของกำรอธิ ษฐำนเท่ำที่ชีวิตคริ สเตียนพึงประสงค์
เป็ นหนังสื อที่อ่ำนเข้ำใจง่ำย เหมำะสำหรับทุกท่ำน รำคำถูกอย่ำงไม่น่ำเชื่อ เพียงเล่มละ 4.50 บำเท่ำนั้น

สนใจโปรดสั่งซื้ อได้ที่
กองคริ สเตียนบรรณศำสตร์
28/2 ซอยประชำอุทิศ
ถนนปฏิพทั ธ์ พระนคร, 4

27

