ตั้งกลุ่มอธิษฐานวิงวอนในคริสตจักร
ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม
เมื่อไม่นานมานี้ เอฟเวอรี น คริ สเตียนเซ่น ได้เขียนหนังสื อ “อะไรจะเกิดขึน้ เมื่อผู้หญิง
อธิษฐาน” เล่าถึงการมหัศจรรย์มากมายที่พระเจ้าตอบคาอธิ ษฐานของกลุ่มสตรี ที่มาร่ วมใจกันอธิ ษฐาน
ด้วยใจร้อนรนดิฉนั เองก็เชื่อว่าการอธิ ษฐานเป็ นหัวใจสาคัญในการปฏิรูปสตรี คริ สเตียนให้ดาเนิ นชีวติ
ในความชื่นชมยินดีมีสันติสุข และเกิดผลมาก คาอธิ ษฐานด้วยใจร้อนรนไม่เพียงจะช่วยกูส้ ถานการณ์
ชีวติ ของเราเอง แต่จะสามารถกูป้ ระเทศชาติบา้ นเมืองให้หลุดพ้นจากวิกฤการณ์ทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็ น
เรื่ อง ยาเสพติด เพศโรคระบาด เศรษฐกิจที่ตกต่า ความไม่ปลอดภัยในสังคม การกดขี่ข่มเหง และการ
ทารุ ณกรรมภายในครอบครัวซึ่ งปั จจุบนั สตรี ไทยและสตรี ทวั่ โลกหลายคนถูกพันธนาการในคุกที่
เรี ยกว่า “ครอบครัว” ของตัวเองโดยไม่กล้าปริ ปากบอกใคร เพราะขนบธรรมเนียมประเพณี ปิดกั้นเอาไว้
แต่เราสามารถอธิ ษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อเขาเหล่านั้นให้เป็ นไทได้ เพราะพระเจ้าทรงสัญญาว่า “คา
อธิ ษฐานของผูช้ อบธรรม (ผูท้ ี่ได้รับการไถ่และชาระแล้วโดยพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์) นั้น มีพลัง
ทาให้เกิดผล” (ยากอบ 5:16) และ “ถ้าประชากรของเรา ผูซ้ ่ ึ งเขาเรี ยกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลง
และอธิษฐาน และแสวงหาหน้าของเราและหันเสี ยจากทางชัว่ ของเขา เราจะฟังจากฟ้ าสวรรค์และจะให้
อภัยแก่บาปของเขา และจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย” (2 พงศาวดาร 7:14)
พี่นอ้ งสตรี ที่รัก ให้เราทั้งประเทศมาร่ วมกันใช้อาวุธ “การอธิ ษฐานร่ วมกัน” ที่ทรงพลานุภาพที่
พระเจ้ามอบให้ เพื่อต่อสู ้กบั อานาจของมารร้ายที่คุกคาม ลักฆ่า และทาลายชีวติ ของปวงชนชาวไทยให้
ได้รับการปลดปล่อย ให้มีชีวิตที่ครบบริ บูรณ์และชีวติ ที่เกิดผลมากโดยองค์พระเยซูคริ สต์เจ้ากันเถิด...
คณะกรรมการประสานงานพันธกิจสตรี สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย
ได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของกลุ่มอธิ ษฐานวิงวอนของสตรี ทุกคริ สตจักรที่จะร่ วมใจกัน อธิ ษฐานวิงวอนด้วยกันทั้ง
ประเทศจึงได้บรรจุไว้เป็ นแผนงานหลักของปี นี้
การที่คณะสตรี ของแต่ละคริ สตจักรจะสามารถตั้งกลุ่มอธิ ษฐานอย่างเกิดผลได้น้ นั จะต้องได้รับ
การเห็นชอบและการอวยพรจากศิษยาภิบาลและผูน้ าในคริ สตจักรแต่ละแห่งที่จะเห็นถึงความสาคัญ
ของพันธกิจนี้ดว้ ย เพราะเมื่อเราอธิ ษฐานร่ วมกันนั้น ก็เป็ นการเห็นพ้องต้องกันที่จะทูลเชิญพระเจ้าให้
เข้ามามีส่วน มีบทบาทอันสาคัญในสถานการณ์ และในชีวติ ของเราเพราะพระองค์ทอดพระเนตรไปมา
ทัว่ แผ่นดินเพื่อจะตอบสนองต่อพวกเราอยูแ่ ล้ว
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จะเป็ นการดียงิ่ ถ้าสตรี แต่ละคริ สตจักรจะขอให้ศิษยาภิบาลได้เทศนาเน้นเรื่ องการอธิษฐานและ
การวิงวอนให้สมาชิกทุกคนในคริ สตจักรเข้าใจเรื่ องการอธิ ษฐานอย่างดีเสี ยก่อนแล้วจึงตั้งกลุ่มสตรี เพื่อ
การอธิ ษฐานวิงวอนขึ้นด้วยคาอธิ ษฐานและการสนับสนุนของศิษยาภิบาลและคณะกรรมการคริ สตจักร
เราอาจตั้งขึ้นเพียงกลุ่มเดียวหรื อหลายกลุ่มก็ได้ในกรณี ที่เป็ นคริ สตจักรใหญ่และสมาชิกกระจายกันอยู่
หลายเขต อาจใช้บา้ นเป็ นสถานที่นดั พบ หรื อใช้สานักงาน หรื ออาคารคริ สตจักรก็ได้หรื ออาจจะ
หมุนเวียนไปตามที่ต่าง ๆ แต่ที่สาคัญให้มีการอธิษฐานเป็ นประจาส่ วนตัวทุกวันในเวลาที่กาหนดไว้ ที่
เราเห็นว่าเป็ นเวลาที่ดีที่สุดสาหรับเรา และนัดอธิ ษฐานร่ วมกันในหัวข้อต่าง ๆ ที่เรานาเสนอร่ วมกัน
อาทิตย์ละครั้ง หรื อมากกว่านั้นแล้วแต่ความเหมาะสมในการพบกันเพื่ออธิ ษฐานวิงวอนนั้น เราสามารถ
ที่จะเรี ยนเชิญศิษยาภิบาลมาร่ วมด้วยเพื่อสนับสนุ นและให้คาแนะนาจนกว่าเราจะสามารถดาเนิ นไปได้
ด้วยดี ทุกครั้งที่มาร่ วมกันอธิ ษฐานควรจะให้พระวจนะของพระเจ้าเพื่อหนุ นใจและชี้นาในการอธิษฐาน
เช่นการอธิ ษฐานโดยอ้างพระสัญญาของพระเจ้า เราควรจะนามาใคร่ ครวญ ดูความหมาย และรับไว้เป็ น
ของเราโดย ความเชื่อ และอธิษฐานยึดเอาพระสัญญานั้น เช่นสดุดี 121:8 กล่าวว่า พระเจ้าจะเป็ นผู ้
อุปถัมภ์และเป็ นผูอ้ ารักขาเราในเวลานี้และสื บ ๆ ไป เราก็ควรยึดเอาพระสัญญาโดยความเชื่อ เลิกกลัว
เลิกวิตกกังวล เป็ นต้น
สิ่ งสาคัญอีกประการหนึ่ง ในการรวมกลุ่มอธิ ษฐานวิงวอนนั้น มารรู ้วา่ มีพลังมาก จะพยายาม
ทุกวิถีทางที่จะขัดขวางเราจะต้องทาใจให้เข้มแข็งเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ และร่ วมกันให้ได้ในทุกครั้ง
ต่อสู ้กบั มารแล้วมันจะหนีท่านไป และพระเจ้าจะสาแดงความยิง่ ใหญ่ ชัยชนะ และการช่วยกูผ้ า่ นชีวติ
ของท่านมาถึงครอบครัว คริ สตจักร ชุมชน และประเทศชาติได้

ตัวอย่ างคาอธิษฐานทีไ่ ด้ รับคาตอบ
หลายครั้งเมื่อเราอธิ ษฐานแล้วไม่ได้รับคาตอบทาให้เราท้อแท้ใจ แต่ถา้ เรารู ้วา่ อธิ ษฐาน อย่างไร
จึงจะได้รับคาตอบ เราก็จะตื่นเต้นและมีความเพียรพยายามในการอธิ ษฐาน รอคอยเวลาที่พระเจ้า
ประทานคาตอบด้วยใจจดจ่อ ไม่วา่ จะเนิ่นนานสักเพียงไร ตัวอย่างคาอธิ ษฐานที่ได้รับคาตอบในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ สอนบทเรี ยนหลายอย่างในชีวติ แห่งการอธิ ษฐานของเรา
1. คาอธิษฐานของนางฮันนาห์ (1 ซามูเอล 1:1-28; 2:20-21,26; 3:19)
1.1 อธิ ษฐานเสมอไม่เว้น 1:7
1.2 ถือศีลอดอาหาร 1:7-8
1.3 เทใจออกต่อพระเจ้า 1:10,15
1.4 ให้คามัน่ สัญญาต่อพระเจ้า 1:11
1.5 รับเอาโดยความเชื่อ 1:18
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1.6 ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 1:20
17 ทาตามคามัน่ สัญญาที่ได้ให้ไว้แก่พระเจ้า 1:24-28
สรุ ป พระเจ้ าให้ มากกว่ าทีข่ อ 2:20-21, 26:3:19
2. คาอธิษฐานของยาเบส
2.1 อธิ ษฐานต่อพระเจ้าเที่ยงแท้ 4:10
2.2 อธิษฐานขอพระพรสาหรับตัวเอง 4:10
2.3 อธิษฐานขอพระเจ้าขยายเขตแดนของตน 4:10
2.4 อธิษฐานขอพระหัตถ์ของพระเจ้าอยูก่ บั ตน 4:10
2.5 อธิษฐานขอพระเจ้ารักษาตนให้พน้ จากเหตุร้าย
สรุ ป พระเจ้ าประทานตามคาขอ (ข้ อ 10) ยาเบสจึงได้ รับพระพรและมีเกียรติกว่ าพีน่ ้ อง
ทั้งหลายของเขา
3.คาอธิษฐานของดาวิด (สดุดี 40:1-4)
3.1 ร้องทูลพระเจ้า 40:1
3.2 เพียรรอคอยพระเจ้า 40:1
3.3 ร้องเพลงสรรเสริ ญขอบพระคุณพระเจ้า 40:3
3.4 วางใจในพระเจ้า 40:4
3.4 ไม่หนั ไปใช้วธิ ี ของโลก 40:4
สรุ ป พ้ นจากความทุกข์ และปั ญหา มีความสุ ขยินดี คนทั้งหลายเห็นก็ถวายเกียรติแก่ พระเจ้ า
4. คาอธิษฐานของโมเสส (สดุดี 91:14-16)
4.1 ผูกพันหรื อติดสนิทกับพระเจ้าด้วยความรัก 91:14
4.2 รู้จกั นามของพระเจ้า 91:14
4.3 ร้องทูลพระเจ้า 91:15
สรุ ป สิ่ งทีพ่ ระเจ้ าตอบคือ ช่ วยกู้ ป้องกันภัย ตอบคาอธิษฐาน อยู่ด้วยช่ วยให้ พ้นในยาม
ยากลาบาก ให้ เกียรติ ให้ อมิ่ ใจด้ วยชีวติ ยืนยาว สาแดงความรอดให้ เห็น
5. คาอธิษฐานของเอลียาห์ (ยากอบ 5:17-18; 1 พงศ์ กษัตริย์ 18:38-39;42-45)
5.1 อธิษฐานโดยความเชื่ออันแรงกล้า (ยากอบ 5:17)
5.2 อธิษฐานด้วยความคาดหวัง (1 พงศ์กษัตริ ย ์ 18:43-44)
สรุ ป ไฟตกจากฟ้าสวรรค์ เผาเครื่องบูชา, ฝนหยุดและฝนตกตามทีท่ ูลขอ
6. คาอธิษฐานของไยรัส (ลูกา 8:40-42,49-56)
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6.1 อธิ ษฐานด้วยความถ่อมใจ 8:41
6.2 อธิษฐานอ้อนวอน 8:41
สรุ ป ลูกสาวของไยรัสเป็ นขึน้ จากความตาย ทาให้ ทุกคนประหลาดใจมาก

ข้ อพระธรรมทีใ่ ช้ อ้างอิงในการอธิษฐาน
1. อธิษฐานเผือ่ ตัวเอง อธิ ษฐานเผื่อความคิดและการกระทาของเราเองที่จะได้รับการชาระให้
บริ สุทธิ์ เพื่อจะได้รับพระพระแก่ผอู ้ ื่นอย่างมากมายได้ (1 โคริ นธ์ 1:26-31 โคโลสี 1:9-12; 2 โคริ นธ์
2:14-15; 1 เปโตร 1:13-16,5-6 ฟิ ลิปปี 4:8)
2. อธิษฐานเผือ่ บ้ านและครอบครัวของตน อธิษฐานขอให้พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นประมุขของ
บ้านและครอบครัว เป็ นศูนย์จิตใจของทุกคนในบ้าน เพื่อพระองค์จะทรงผูกพันแต่ละคนเข้าไว้ดว้ ยกัน
โดยความรักอันมัน่ คงที่มาโดยพระองค์ (เอเฟซัส 3:13-19 สุ ภาษิต 3:33, 1 เปโตร 3:8-9)
3. อธิษฐานเผือ่ คริสตจักร อธิ ษฐานเผื่อคริ สตจักรของเราเองและคริ สตจักรอื่น ๆ ให้มีความเป็ น
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน และให้เกียรติแก่กนั และกัน และอธิ ษฐานเผือ่ ศิษยาภิบาลและครอบครัว อธิษฐานเผื่อ
กิจกรรมต่าง ๆ ของคริ สตจักร โดยเฉพาะการประกาศและการสร้างสาวกอธิ ษฐานเผื่อพี่นอ้ งทุกคนใน
คริ สตจักรโดยเฉพาะผูท้ ี่มีปัญหาต่าง ๆ เช่น เจ็บป่ วย หรื อว่างงาน เป็ นต้น (1 โคริ นธ์ 12:12-13 กิจการ
1:14;2:42 เอเฟซัส 4:1-3; 4:11-16 ฟิ ลิปปี 2:1-7)
4. อธิษฐานเผือ่ ชุ มชนของตน อธิ ษฐานเผื่อผูน้ า เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น กานัน สจ. สส. อบต.
ตลอดจนผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผูท้ ี่ประสบปั ญหาหนัก ผูท้ ี่เจ็บป่ วยเด็กที่ดอ้ ยโอกาสหรื อสตรี ที่ถูกกดขี่ข่ม
เหงทางเพศ และผูท้ ี่ประสบปั ญหาภัยธรรมชาติต่าง ๆ ในชุมชนของตน (สดุดี 127:1; 2 โคริ นธ์ 14-17;
เยเรมีย ์ 33:3-8 1 โคริ นธ์ 10:24
5. อธิษฐานเผือ่ ประเทศชาติ อธิษฐานเผื่อการกลับใจของประชาชาติให้รับเอาพระกรุ ณาคุณ
และการอภัยโทษของพระเจ้า เผื่อบรรดาผูน้ าหรื อผูค้ รอบครองให้มีสติปัญญาในการเป็ นผูน้ าและการ
ตัดสิ นใจต่าง ๆ อธิ ษฐานให้ทุกคนได้ยนิ ได้อ่านข่าวประเสริ ฐ ให้ทุกหมู่บา้ นมีคริ สเตียน ทุกอาเภอ และ
ทุกตาบลมีคริ สตจักรที่ประกอบไปด้วยฤทธิ์ เดชอานาจของพระเจ้า (2 พงศาวดาร 7:14; 13:12 เอสรา
8:21-23 เอเสเคียล 8:17-18; 1 ซามูเอล 12:14-15; 1 โคริ นธ์ 25; 1 ทิโมธี 1:6;2:1-6)
6. อธิษฐานเผือ่ ผู้ทยี่ งั ไม่ เชื่อพระเจ้ า เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ทุกคนได้รับความรอด
อธิ ษฐานอย่างเจาะจงและเอ่ยชื่อผูท้ ี่เราเป็ นห่วง และปรารถนาที่จะเห็นเขามาเชื่อพึ่งในพระเยซูคริ สต์เจ้า
เช่น พ่อแม่หรื อพี่นอ้ งและนาเสนอในกลุ่มอธิ ษฐานอยูเ่ สมอจนกว่าเขาจะกลับใจเสี ยใหม่ (โรม 10:1,1315; 1 ทิโมธี 2:4-6;2 โคริ นธ์ 4:3-4;2 เปโตร 3:9 เอเฟซัส 2:2 โรม 6:19-23 ยอห์น 8:31-36)
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7. อธิษฐานสื่ อมวลชนชนิดต่ าง ๆ ปั จจุบนั ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทัว่ โลกอย่าง
รวดเร็ ว บางสื่ อก็เสนอแต่สิ่งที่ดี ที่สร้างสรรค์ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกสื่ อของคริ สเตียนมีพลัง
สร้างสรรค์ เกิดผลมากในการผลิต จาหน่าย จ่ายแจกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ ขอ
ปิ ดกั้นอานาจมืดของซาตานที่มุ่งมอมเมาประชาชนด้วยสื่ อต่าง ๆ ที่ไม่สร้างสรรค์ (สุ ภาษิต 15:26-31
โคโลสี 2:8 สดุดี 19:1-4)
8. อธิษฐานเผือ่ โลก อธิษฐานเผื่อการฟื้ นฟูจิตวิญญาณที่จะครอบคลุมไปทัว่ โลกอย่างรวดเร็ ว
เพื่อบรรดาประชาชาติจะได้นมัสการพระเจ้าด้วยใจยกย่องสรรเสริ ญสู งสุ ดอย่างแท้จริ ง (สดุดี 33:5,8,1012;67:1-7) อธิษฐานเผือ่ ผูน้ าฝ่ ายโลก (1 เปโตร 2:13-15)
9. อธิษฐานเผือ่ ผู้นาฝ่ ายวิญญาณและพันธกิจทีร่ ับใช้ ผูน้ าฝ่ ายวิญญาณคือบุคคลสาคัญยิง่ ที่เรา
ต้องให้ความสนใจเอาใจใส่ และอธิ ษฐานวิงวอนเผื่อ เพราะอยูแ่ นวหน้าและศัตรู จอ้ งจะทาลายทุกเวลา
(โคโลสี 3:3-4 โรม 15:30-32)

ตัวอย่ างคาอธิษฐานอ้อนวอนในพระคัมภีร์
* พระวิญญาณบริ สุทธิ์ อธิ ษฐานอ้อนวอนแทนเรา (โรม 8:26-27)
* พระเยซูอธิ ษฐานอ้อนวอนเพื่อเรา (ยอห์น 17:1-26)
* อับราฮัมอ้อนวอนเผือ่ โลทและชาวเมืองโสโดมโกโมราห์ (ปฐมกาล 18:23-25)
* โมเสสอ้อนวอนเผื่อโยชูวาในการสู้รบ (อพยพ 17:8-13)
* โมเสสอ้อนวอนเผื่อชาวอิสราเอลที่จะถูกประหาร (อพยพ 32:6-14)
* เอสเธอร์ออ้ นวอนเพื่อชาวอิสราเอลในบาบิโลนที่จะถูกประหาร (เอสเธอร์ 4:13-17)
* หญิงชาวคานาอันอ้อนวอนเพื่อบุตรสาวผีสิง (มัทธิว 15:21-28)
* พระเยซูออ้ นวอนเพื่อเปโตร (ลูกา 22:23)
* เปาโลอ้อนวอนเพื่อคริ สตจักรและพี่นอ้ งคริ สเตียน (เอเฟซัส 6:10-18 โรม 12:1-2)
* คริ สตจักรอ้อนวอนเพื่อเปโตรในคุก (กิจการ 12:1-12)

ตัวอย่ างคาอธิษฐานวิงวอนทีพ่ ระเยซูสอน
1. คาอ้อนวอนของมิตรสหาย (ลูกา 12:35-8)
- อธิ ษฐานวิงวอนไม่หยุด
2. คาอธิษฐานของหญิงหม้าย (ลูกา 18:1-8)
- อธิ ษฐานวิงวอนเสมอหรื อบ่อย ๆ อย่างไม่อ่อนระอาใจ
3. คาอธิษฐานที่สอนสาวก (ลูกา 11:1-13)
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- อธิษฐานนมัสการพระเจ้า
- อธิ ษฐานวิงวอนเพื่อสิ่ งจาเป็ นในชีวติ
- อธิ ษฐานวิงวอนไม่หยุด
หวังอย่างยิง่ ว่า ตัวอย่างต่าง ๆ ในพระวจนะของพระเจ้าจะสอนใจเราให้เห็นความสาคัญและ
บทเรี ยนในการอธิ ษฐาน ที่เราจะทุ่มใจ ร้องทูลต่อพระเจ้า เพื่อชีวติ ส่ วนตัว เพื่อครอบครัวเพื่อคริ สตจักร
และชุมชนที่เราอาศัยอยู่ ตลอดจนเพื่อประเทศชาติบา้ นเมืองของเราอย่างเกิดผลตามพระสัญญาของพระ
เจ้าเมื่อนั้นแผ่นดินของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่ น้ าพระทัยของพระองค์สาเร็ จในสวรรค์อย่างไรก็จะสาเร็ จใน
แผ่นดินโลกอย่างนั้นขอพระเกียรติ พระสิ ริ เป็ นของพระเจ้าสื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์ อาเมน.

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 53 ฉบับที่ 294 กันยายน – ตุลาคม
2003, หน้า 47-49.
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