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อารัมภบท 

การหิวกระหายฝ่ายวญิญาณจิต 
ปัจจุบนัน้ี คริสเตียนจ ำนวนมำก ต่ำงตระหนกัถึงควำมแหง้แลง้ในดำ้นวิญญำณจิต พยำยำม

แสวงหำบำงส่ิง ซ่ึงสำมำรถน ำควำมชุ่มช่ืนมำสู่ตนไดม้ำกยิง่ข้ึน ส่ิงนั้นมิใช่ระเบียบด ำเนินงำน หรือกำร
บริหำรงำนท่ีมีสมรรถภำพของคริสตจกัร ไม่ใช่ควำมทนัสมยัโอ่อ่ำของโบสถท่ี์ใชน้มสักำรพระเจำ้ 
หำกแต่เป็นความรู้สึกซ้ึงถึงน ้าพระทยัของพระเจ้า และกำรรับเอำชีวิตอนับริบูรณ์ยิง่ข้ึนจำกพระองค ์

ดว้ยควำมหิวกระหำยฝ่ำยวิญญำณจิต และควำมกระวนกระวำยใจน้ีเอง จะท ำใหค้ริสเตียน
ทั้งหลำยต่ำงตระหนกัถึง ความจ าเป็นทีจ่ะต้องมีการตื่นตัวกนั ขนำนใหญ่ในดำ้นวิญญำณจิต กล่ำวอีก
นยัหน่ึงคือ ตอ้งมีกำรฟ้ืนฟูทำงดำ้นวญิญำณจิตอยำ่งจริงจงันัน่เอง แต่เรำจะตอ้งท ำอยำ่งไร จึงจะสำมำรถ
แกไ้ขสถำนกำรณ์ของคริสตจกัร เท่ำท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ใหดี้ข้ึน และสนองควำมตอ้งกำรดำ้นวิญญำณ
จิตของคริสเตียนไดค้  ำตอบอยูท่ี่ การอธิษฐาน 

กำรอธิษฐำนเป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัท่ีสุด ส ำหรับกำรฟ้ืนฟูใหญ่ในทุกแห่งมูลเหตุแห่งปัญหำ
ทุกอยำ่งในชีวติของเรำ มกัเน่ืองจำกขำดกำรอธิษฐำน สภำวะทำงดำ้นต่ำงๆ ของคริสตจกัรจะไม่ดีข้ึน
เลย จนกวำ่คริสตจกัรจะร้ือฟ้ืนเร่ืองกำรอธิษฐำนและให้กำรอธิษฐำนเป็นศูนยก์ลำงของคริสตจกัร หำก
คนของพระเจำ้เอำใจจดจ่อต่อกำรอธิษฐำนเสมอ เขำจะตอ้งไดรั้บกำรชูใจ กำรอศัจรรยต่์ำงๆ จะเกิดข้ึน 
จะมีคนกลบัใจบงัเกิดใหม่ และคริสตจกัรก็จะกระเต้ืองข้ึนอยำ่งแน่นอน 

ทำงหน่ึงท่ีจะช่วยใหท้่ำน เอำใจใส่ต่อกำรอธิษฐำนมำกข้ึนทุกวนั ก็คือ การตั้งกลุ่มอธิษฐาน 
เป็นท่ียอมรับกนัอยำ่งกวำ้งขวำงวำ่ พระเจำ้ทรงตั้งวธีิน้ีเพื่อน ำกำรฟ้ืนฟูมำสู่คริสเตียน จึงไม่เป็นกำร
แปลกเลยท่ีคริสเตียนในยคุปัจจุบนัต่ำงตื่นตัวมีความสนใจอยำ่งใหญ่หลวง ต่อการตั้งกลุ่มอธิษฐาน 
ฉะนั้นผูท่ี้ตอ้งกำรรู้เร่ืองพลงัอ ำนำจแห่งกำรอธิษฐำนจึงควรศึกษำจำกหนงัสือเล่มน้ี วำ่กลุ่มอธิษฐำน
อ ำนวยประโยชน์อะไรแก่ท่ำนไดบ้ำ้ง 

ท่านอาจพบค าตอบ 
ในส่ิงที่ท่านแสวงหามาเป็นเวลานานแล้ว 
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แนะแนวการตั้งกลุ่มอธิษฐาน 
หนงัสือเล่มน้ีจดัพิมพข้ึ์น เพียงเพื่อแนะแนวกำรตั้งกลุ่มอธิษฐำนเท่ำนั้น ไม่ใช่เป็นกำรวำงกฏ

ขอ้บงัคบั ซ่ึงท่ำนจะตอ้งยดึถือและปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด 
เพื่อควำมสะดวกและควำมเขำ้ใจของผูอ่้ำน หนงัสือเล่มน้ีจึงเขียนอยำ่งง่ำย ๆ มีค ำอธิบำยสั้น ๆ 

กะทดัรัด ส่วนมำกเป็นกำรไขปัญหำทัว่ ๆ ไป และกำรด ำเนินกำรของกลุ่มอธิษฐำน 
หนงัสือเล่มน้ี เขียนข้ึนส ำหรับคนทัว่ๆไป โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ผูท่ี้ไม่ค่อยมีเวลำ หรือผูท่ี้ชอบ

ค ำอธิบำยท่ีตรงไปตรงมำ คริสเตียนจ ำนวนพนัไดรั้บประโยชน์จำกหนงัสือเล่มน้ีมำแลว้ และไดพ้บพลงั
อ ำนำจ อนัเกิดจำกกลุ่มอธิษฐำนดว้ยตนเอง หลงัจำกท่ีไดน้ ำขอ้แนะน ำต่ำงๆ จำกหนงัสือเล่มน้ีไปใช ้ จึง
หวงัอยำ่งยิง่วำ่ ท่ำนจะไดรั้บประสบกำรณ์เช่นเดียวกบัคริสเตียนเหล่ำนั้น 

จงอ่านด้วยความพนิิจพจิารณา ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ 
และยอมให้พระเจ้าทรงน าในการทุกอย่าง 
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ตอบปัญหาของท่าน 
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ขยำยตวัไดอ้ยำ่งไร? ................................................................................................................. 19 

ขอและรับไดอ้ยำ่งไร? .............................................................................................................. 21 

สรุป ......................................................................................................................................... 23 

ตวัอยำ่งรำยกำรอธิษฐำน .......................................................................................................... 25 

 
 “เรำกล่ำวแก่ท่ำนทั้งหลำยอีกวำ่ ถำ้ในพวกท่ำนท่ีอยูใ่นแผน่ดินโลกสองคนจะร่วมใจกนัขอส่ิง

หน่ึงส่ิงใด พระบิดำของเรำ ผูอ้ยูใ่นสวรรค ์ก็จะทรงกระท ำให ้ดว้ยวำ่มีสองสำมคนประชุมกนัท่ีไหน ๆ 
ในนำมของเรำ เรำจะอยูท่่ำมกลำงเขำท่ีนัน่” 

 (มัทธิว 18:19, 20) 
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กลุ่มอธิษฐานคอือะไร? 

เรำอำจใหค้  ำจ  ำกดัควำมอยำ่งสั้นๆ ไดว้ำ่ กลุ่มอธิษฐำนคือกลุ่มของผูท่ี้มีใจปรำรถนำอยำ่ง
เดียวกนั และร่วมกนัในพระเจำ้ 

กลุ่มอธิษฐาน คือ คริสเตียนกลุ่มเลก็ ๆ ที่ร่วมใจกนัในพระคริสต์ อธิษฐาน และแสวงหาพระ
ประสงค์ อนัสูงสุดของพระเจ้า ร่วมกนั 

1. ตอ้งเป็นกำรชุมนุมซ่ึงเกิดจำกใจจริง ถำ้ไม่ใช่เช่นนั้น ก็อยำ่ตั้งดีกวำ่ ผูท่ี้มำร่วมดว้ยควำมฝืน
ใจหรือไม่เตม็ใจ จะไม่ไดรั้บประโยชน์อะไรจำกกลุ่มอธิษฐำนน้ีเลย เพรำะกลุ่มอธิษฐำนเป็นกำรชุมนุม
ของคริสเตียน ท่ีไดรั้บมอบหมำยชีวติใหแ้ก่พระเยซูคริสต ์ ส้ินทุกอยำ่งแลว้และประสงคท่ี์จะท ำตำมน ้ำ
พระทยัของพระเจำ้ อยำ่งบริบูรณ์ยิง่ข้ึน 

2. เป็นกำรมำร่วมกนั ดว้ยความสมัครใจกำรจดักลุ่มอธิษฐำน จะจดัแบบเชิญใหม้ำร่วมประชุม
ไม่ได ้ แต่จะตอ้งเกิดควำมปรำรถนำส่วนตวัของแต่ละบุคคล ท่ีตอ้งกำรใหชี้วิตแห่งกำรอธิษฐำนของเขำ 
มีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

3. กลุ่มอธิษฐำนแต่ละกลุ่ม ต่างเป็นอสิระ ไม่อยูภ่ำยใตก้ฏบงัคบัระเบียบแบบแผนของผูใ้ด 
สมำชิกในกลุ่มอธิษฐำนจะเป็นผูจ้ดัเวลำและระเบียบกำรประชุมเอง เพื่อใหส้ะดวกแก่สมำชิกของตน 
โดยกำรน ำของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ 

4. เป็นอวยัวะส่วนหน่ึงของคริสตจักร กำรประชุมกลุ่มอธิษฐำนน้ี มิไดจ้ดัข้ึนเพื่อทดแทนกำร
ประชุมต่ำงๆ ในโบสถ ์ หรือกำรนมสักำรพระเจำ้เป็นกำรส่วนตวัของสมำชิกแต่ละคน สมำชิกในกลุ่ม
อธิษฐำนทุกคน จะตอ้งร่วมกิจกรรมทุกอยำ่งของโบสถต์ำมปกติ 

5. เป็นประสบการณ์ ท่ีน ำควำมเจริญฝ่ำยวิญญำณจิตมำสู่คริสเตียนในดำ้นต่ำงๆ ทั้งภำยใน (คือ
ควำมสนิทสนมกบัพระวญิญำณบริสุทธ์ิเพิ่มข้ึน) และภำยนอก  (ไดแ้ก่กำรรับใชผู้อ่ื้น) 
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กลุ่มอธิษฐานประเภทต่างๆ 

กลุ่มอธิษฐำน อำจมีหลำยประเภทเช่นบำงกลุ่ม นอกจำกจะเนน้ในเร่ืองกำรอธิษฐำนแลว้ ยงั
เนน้ในเร่ืองกำรศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์หรือคริสเตียนบริกำร บำงกลุ่มอำจจะเนน้อีกเร่ืองหน่ึง แลว้
ต่อมำเปล่ียนไปเนน้อีกเร่ืองหน่ึง ทั้งน้ีตอ้งแลว้แต่กำรน ำของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ 

กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ คริสเตียนบำงคนอำจมีควำมประสงค ์ ท่ีจะเขำ้ใจค ำสอนในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ใหลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน จึงรวมกลุ่มกนัจดัตั้งเป็นกลุ่มศึกษำพระคมัภีร์กลุ่มน้ีจะจดัประชุมเพื่อศึกษำ
พระคมัภีร์เป็นประจ ำ โดยมีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและอภิปรำยขอ้พระธรรม ท่ีคดัเลือกเป็นพิเศษ 
หลงัจำกศึกษำพระคมัภีร์แลว้จะมีกำรอธิษฐำน โดยใชค้  ำสอนจำกบทเรียนในวนันั้นเป็นหลกัในกำร
อธิษฐำน ทูลขอใหพ้ระเจำ้ทรงช่วยใหชี้วติและกำรงำนของสมำชิกแต่ละคน ด ำเนินไปตำมค ำสอนท่ีได้
ศึกษำมำแลว้ 
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วธีิศึกษาพระคมัภีร์ในกลุ่ม 

มีวธีิทีง่่ายๆ แต่เป็นประโยชน์มากวธีิหน่ึง ในการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกนั คือ วธีิถามค าถามห้า
ข้อ ทุกคร้ังทีม่ีการศึกษาพระคัมภีร์ หลงัจากการอ่านตอนทีต้่องการศึกษาจบแล้ว ให้ทุกคนช่วยกนัหา
ค าตอบจากค าถามห้าข้อ ต่อไปนี ้ตามล าดับคือ 

1.พระธรรมตอนน้ีสอนเก่ียวกบัพระเจำ้วำ่อยำ่งไร? 
2. มีค  ำสั่งอะไรบำ้งท่ีเรำตอ้งปฏิบติัตำม? 
3.มีควำมบำปอะไรบำ้ง ท่ีเรำตอ้งละทิ้ง และหลีกเล่ียง? 
4. มีตวัอยำ่งท่ีดีอะไรบำ้ง ท่ีเรำตอ้งยดึถือ? 
5. มีพระสัญญำอะไรบำ้ง ท่ีเรำอำ้งได?้ 
กลุ่มการเป็นพยาน เนน้เร่ืองกำรเป็นพยำนส่วนตวั กลุ่มน้ีเกิดข้ึนเพรำะคริสเตียนบำงคนมีควำม

ปรำรถนำท่ีจะเป็นพยำนใหดี้ยิง่ข้ึน สมำชิกในกลุ่มทุกคน จะเป็นพยำนเพื่อพระเยซูคริสตอ์ยำ่งจริงจงั 
ในกำรประชุมแต่ละคร้ังจะมีกำรเล่ำประสบกำรณ์เก่ียวกบักำรเป็นพยำน และแลกเปล่ียนควำมรู้เก่ียวกบั
กำรเป็นพยำน และวธีิเป็นพยำนหลงัจำกนั้น สมำชิกกลุ่มจะร่วมใจกนัอธิษฐำน เผือ่คนท่ีพวกเขำ
ประสงคท่ี์จะน ำมำ ให้รู้จกัพระเยซูคริสตเ์ผื่อกำรติดตำมคนท่ีไดฟั้งค ำพยำนแลว้ และเผื่อกำรรับฤทธ์ิ
อ ำนำจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ส ำหรับปฏิบติังำนน้ี 

ใหอ่้ำนดงัน้ี เพื่อกำรติดตำมคนท่ีไดฟั้งค ำพยำนแลว้และเพื่อกำรรับฤทธ์ิอ ำนำจของพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ ส ำหรับปฏิบติังำนน้ี 

อยำ่งไรก็ตำม ท่ำนก็สำมำรถน ำหลกัการตั้งกลุ่มอธิษฐาน ไปใชไ้ดใ้นทุกกลุ่มไม่วำ่กลุ่มนั้นจะ
เนน้หนกัในดำ้นใด สมำชิกแต่ละคนตอ้งมีควำมปรำรถนำอยำ่งเดียวกนัและตอ้งใหค้วำมร่วมมือดว้ยน ้ำ
ใสใจจริง ในกำรอธิษฐำนและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อสำมำรถรับพระพรไดม้ำกยิง่ข้ึน 

กลุ่มอธิษฐำนควรมีหลกักำรบำงประกำร เป็นแนวทำงปฏิบติัของสมำชิก เรำจะเรียกหลกักำรน้ี
วำ่ พนัธสัญญาของกลุ่มอธิษฐาน 
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พนัธสัญญา 

ของ 

กลุ่มอธิษฐาน 
 

เราสัญญาว่า 
เราจะอธิษฐานเผือ่กันและกนัทุกวนั 

 จะร่วมประชุมศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
 แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ให้แก่กนัและกนั 
 มีควำมปรำรถนำท่ีจะเขำ้ใจและปฏิบติัตำมน ้ำพระทยัของพระเจำ้ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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จัดตั้งขึน้ท าไม? 

เรำจดัตั้งกลุ่มอธิษฐำนข้ึน ก็เพรำะสำมำรถสนองควำมตอ้งกำรของคริสเตียนไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 
กลุ่มอธิษฐานจะกระตุ้นให้คริสเตียนเห็นความส าคัญ ของการรักษาคุณงามความดีทางด้านต่าง 

ๆ ในชีวติประจ าวนัของคริสเตียน ท าให้ได้รับความช่วยเหลอื ในส่วนทีล่กึทีสุ่ดของวญิญาณจิต 
นอกจากน้ันพระคริสตธรรมคัมภีร์ยงัสอนถึงพลังอ านาจ ทีไ่ด้รับจากการอธิษฐานเป็นกลุ่ม 

1. กลุ่มอธิษฐำนท ำใหเ้กิดความร่วมใจกนั ควำมสำมคัคีกลมเกลียวกนัในกำรประกอบพระรำช
กิจของพระเจำ้ สมำชิกทุกคนจะรู้วำ่ เขำเป็นกุญแจส ำคญัแต่ละดอกของกลุ่ม 

2. ให้ก าลงัใจแก่ผูท่ี้อ่อนแอในกลุ่มของตน เพรำะสมำชิกทุกคนจะช่วยกนัแบ่งเบำภำระทำงดำ้น
จิตใจของกนัและกนั ผูท่ี้มีควำมเช่ือเขม้แขง็ จะสำมำรถช่วยเหลือผูท่ี้อ่อนแอกวำ่ ใหเ้ขำรับกำรฟ้ืนใจ มี
ควำมเช่ือเขม้แขง็ยิง่ข้ึน 

3. ท าให้ความใฝ่ฝัน ของสมำชิกแต่ละคนกลำยเป็นควำมจริงข้ึนมำ เม่ือสมำชิกเขำ้ใจน ้ำพระทยั
ของพระเจำ้ท่ีมีต่อพวกเขำแต่ละคนเป็นส่วนตวัแลว้ ก็ยอ่มท ำใหพ้วกเขำเขำ้ใจพระประสงคข์อง
พระองค ์ ท่ีมีต่อทุกส่ิงซ่ึงพระองคท์รงสร้ำงข้ึน ไดดี้ยิง่ข้ึน และเตรียมพร้อมท่ีจะท ำตำมพระทยัของ
พระองคเ์สมอ 

4. ท ำใหส้มำชิกลงมือท างาน ตำมท่ีไดส้ัญญำไวก้บัพระเจำ้ กำรอธิษฐำนดว้ยจิตใจจดจ่อ เพื่อ
ควำมตอ้งกำรส่วนตวัของสมำชิก และกำรเอำใจใส่ดูแลทำงดำ้นวญิญำณจิตซ่ึงกนัและกนั จะท ำใหเ้กิด
ควำมรัก ควำมพร้อมเพียงในกลุ่มคริสเตียน และเร้ำใจสมำชิกในกลุ่มใหอ้ธิษฐำน ใหมี้ควำมปรำรถนำท่ี
จะประกอบควำมดียิง่ข้ึน ฉะนั้น กำรอธิษฐำนมกัจะลงเอย ดว้ยกำรกระท ำแต่ในส่ิงท่ีดีงำม 

5. เพิม่พูนความรัก ควำมเมตตำ ใหแ้ก่คริสเตียน ท่ีจะออกไปเป็นพยำนแก่คนในทอ้งถ่ินของ
ตน ไม่มีใครท่ีสำมำรถเก็บพระพรอนัลน้เหลือ ไวก้บัตวัแต่เพียงคนเดียวได ้ เม่ือกลุ่มอธิษฐำนเร่ิม
อธิษฐำนอยำ่งแทจ้ริง ในทำงท่ีถูกตอ้ง สมำชิกทุกคนในกลุ่มนั้น จะไดรั้บกำรฟ้ืนใจใหม่ และกำรฟ้ืนใจ
ใหม่น้ีจะแผข่ยำยออกไปทัว่คริสตจกัร 

จงใหโ้อกำสแก่พระเจำ้.... 
เพื่ อส า แดงพระอ ง ค์ เ องแ ก่ ท่ าน . . . .
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แทจ้ริง กำรจดัตั้งกลุ่มอธิษฐำนมิใช่เป็นเร่ืองใหม่ แต่เป็นหลกัเกณฑ์ซ่ึงมีอยูใ่นพระคริสตธรรมคมัภีร์ มำ
แต่โบรำณแลว้ 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้แนะน า 

ความคดินี ้ให้แก่สาวกของพระองค์ 

พระองค์ตรัสสอนว่า  

“ถำ้ในพวกท่ำน ท่ีอยูใ่นแผน่ดินโลกสองคนจะร่วมใจกนัของส่ิงหน่ึงส่ิงใด พระบิดำของเรำผู ้
อยูใ่นสวรรค ์ ก็จะทรงกระท ำให ้ ดว้ยวำ่มีสองสำมคนประชุมกนัท่ีไหนๆ ในนำมของเรำ เรำจะอยู่
ท่ำมกลำงเขำท่ีนัน่” (มทัธิว 18:19, 20) 

พระเยซูคริสตท์รงยดึมัน่ในหลกัน้ี และทรงปฏิบติัตำม เพื่อเป็นตวัอยำ่งแก่คริสเตียนทั้งหลำย 
ขณะท่ีพระองคท์รงพ ำนกัอยูใ่นโลกน้ี พระองคท์รงมีควำมสัมพนัธ์อยำ่งใกลชิ้ดกบัสำวกของพระองค ์
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กบัเปโตร ยำกอบ และยอห์น (ดูลูกำ 9: 28, 29, มทัธิว 26:36-38) 

กำรอธิษฐำน เผื่อเหล่ำสำวกกลุ่มเล็กของพระเจำ้ ในฐำนะเป็นมหำปุโรหิต ก็เป็นตวัอยำ่งท่ีดีเลิศ 
(พระธรรมยอห์น บทท่ี 17) 

อาจารย์เปาโล ก็รู้ถึงพลงัอ ำนำจแห่งกำรอธิษฐำนเป็นกลุ่มน้ี ท่ำนไดก้ล่ำววำ่ 
“พี่นอ้งทั้งหลำย โดยเห็นแก่พระเยซูคริสต ์พระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำ...ขำ้พเจำ้วงิวอน ขอใหท้่ำนได้

ช่วยอธิษฐำนพระเจำ้โดยใจร้อนรนเพื่อขำ้พเจำ้” (โรม 15:30) 
ท่านยากอบก็บอกคริสตจกัรของท่ำน ในท ำนองเดียวกนัวำ่ 
“เหตุฉะนั้น ท่ำนทั้งหลำย จงสำรภำพรับผดิต่อกนัและกนั และจงอธิษฐำนเพื่อกนัและกนั” 

(ยำกอบ 5:16) 
พระธรรมกจิการและจดหมายฝากของอาจารย์เปาโล บอกใหเ้รำทรำบวำ่คริสเตียนในสมยัก่อน 

ต่ำงใหค้วำมร่วมมือร่วมใจกนั อธิษฐำนเพื่อกนัและกนัเสมอ พระธรรมกิจกำร 2: 42 กล่ำววำ่ 
“เขำทั้งหลำยไดต้ั้งมัน่คงอยูใ่นค ำสอน...และร่วมใจกนัในกำรหกัขนมปังและกำรอธิษฐำน” 
ผูท่ี้ติดตำมอำจำรยเ์ปำโล ไปประกำศพระกิตติคุณในท่ีต่ำง ๆ ก็ไดต้ั้งกลุ่มอธิษฐำนข้ึน และ

อธิษฐำนเผื่อคริสตจกัรท่ีพวกเขำรู้จกักนัทุกวนั (ดู โคโลสี 1: 9, 1 เธสะโลนิกำ 1:2, 2 เธสะโลนิกำ 1:11) 
นอกจำกพระเยซูคริสตแ์ละสำวกของพระองค ์ ท่ีไดใ้ชห้ลกักำอธิษฐำนเป็นกลุ่มเพื่อช่วยในกำร

ท ำนุบ ำรุงวิญญำณจิต และน ำกำรฟ้ืนฟูมำสู่กลุ่มคริสเตียนต่ำง ๆ แลว้คริสเตียนตั้งแต่สมยัประวติัศำสตร์
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มำจนถึงปัจจุบนั ไม่วำ่ตกอยูใ่นสถำนกำรณ์ใด ต่ำงไดท้ดลองพิสูจน์แลว้วำ่ กลุ่มอธิษฐำนสำมำรถน ำ
กำรฟ้ืนใจใหม่มำสู่เขำไดอ้ยำ่งอศัจรรยท่ี์สุด 

การฟ้ืนฟูในประเทศองักฤษ เมื่อปลายศตวรรษที ่18 
เป็นตวัอยำ่งท่ีดี เก่ียวกบัควำมจริงท่ีกล่ำวมำขำ้งบนน้ี กำรฟ้ืนฟูคร้ังนั้นเร่ิมตน้จำกกลุ่มอธิษฐำน

เล็กๆ ของนกัศึกษำในมหำวทิยำลยัออ๊กซ์ฟอร์ด แผข่ยำยออกไปอยำ่งกวำ้งขวำงทัว่โลก จนท ำใหเ้กิด
คริสตจกัรคณะเมธอดิสทข้ึ์น ท่ำนเวศเล่ยผ์ูมี้ส่วนส ำคญัคนหน่ึงในกำรฟ้ืนฟูคร้ังน้ี รู้สึกประทบัใจและ
อศัจรรยใ์จ ต่อหลกักำรตั้งกลุ่มอธิษฐำน จึงใหห้น่วยงำนเมธอดิสททุ์กแห่งตั้งกลุ่มอธิษฐำนข้ึน 
ตลอดเวลำร่วมศตวรรษแห่งกำรฟ้ืนฟูทำงดำ้นวิญญำณจิต อยำ่งขนำนใหญ่ในท่ำมกลำงคณะเมธอดิสท์
น้ี กลุ่มอธิษฐำนไดมี้บทบำทส ำคญัและเป็นชีวติจิตใจของคริสตจกัรทอ้งถ่ินทุกแห่ง 

การฟ้ืนฟูคร้ังใหญ่ในอเมริกา ในปี ค.ศ. 1857 และ 1858 ก็เป็นตวัอยำ่งท่ีดีอีกตวัอยำ่งหน่ึง ท ำ
ใหเ้ห็นวำ่ หลกักำรน้ีใชไ้ดผ้ล จำกกลุ่มอธิษฐำนเล็กๆ ซ่ึงน ำโดยคริสเตียนสำมญัเป็นส่วนใหญ่ คริส
เตียนไดรั้กกำรบ ำรุงเล้ียงทำงฝ่ำยวญิญำณจิต และไดรั้บฤทธ์ิอ ำนำจจำกพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ท ำใหเ้กิด
กำรฟ้ืนใจใหม่ และกำรฟ้ืนใจใหม่น้ีไดแ้พร่ไปยงัทุกคริสตจกัรทัว่ประเทศ ยงัผลใหป้ระชำกรหน่ึงลำ้น
คน กลบัใจบงัเกิดใหม่ตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด 

พระเจ้าทรงสามารถประทานการฟ้ืนใจใหม่ ใหแ้ก่เรำอีก โดยกำรอธิษฐำนของผูเ้ช่ือ แต่เรำตอ้ง
หวนกลบัมำใชว้ธีิกำรซ่ึงไดพ้ิสูจน์แลว้วำ่ไดผ้ล คือกำรร่วมกนัตั้งกลุ่มอธิษฐำนดว้ยใจร้อนรน พระเจำ้
ทรงสำมำรถประทำนฟ้ืนฟูให ้ โดยไม่ตอ้งมีกำรร้องเพลงหรือกำรเทศนำ แต่พระองคจ์ะไม่ประทำนกำร
ฟ้ืนฟูใหเ้ป็นอนัขำด หำกไม่มีกำรอธิษฐำนดว้ยใจจริง น่ีเป็นเง่ือนไขซ่ึงจะขำดเสียมิได ้ หำกคริสเตียน
ตอ้งกำรกำรฟ้ืนฟูในชีวิตและคริสตจกัรของตน 

ท่านยนิดีให้การร่วมมือหรือไม่ 
จงเร่ิมต้นเสียบัดนี้ 
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เร่ิมต้นอย่างไร? 

ถำ้ท่ำนเขำ้ใจควำมส ำคญัของกำรอธิษฐำน อยำกจะมีกำรฟ้ืนฟูเกิดข้ึนในชีวิตของท่ำนเอง และ
ในคริสตจกัรทัว่ประเทศไทย และมีควำมปรำรถนำท่ีจะตั้งกลุ่มอธิษฐำนข้ึนเรำใคร่ท่ีจะแนะน ำวธีิกำร
จดัตั้งเป็นขั้น ๆ ดงัต่อไป 

1. อธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าทรงน าวถิีชีวติของท่าน 
©มอบกำยถวำยชีวติของท่ำน ตลอดจนกำรอธิษฐำนของท่ำน ใหแ้ก่พระเจำ้อีกคร้ัง ทูลต่อ

พระองคว์ำ่ ท่ำนยนิดีท ำทุกอยำ่งตำมน ้ำพระทยัของพระองค ์
©แลว้ถามตัวท่านเองว่า “กำรอธิษฐำนของขำ้พเจำ้จะมีประสิทธิภำพยิง่ข้ึนไดอ้ยำ่งไร” จง

แสวงหำค ำตอบน้ีจำกพระวจนะของพระองค ์โดยคน้ควำ้พระสัญญำของพระเจำ้ เก่ียวกบักำรอธิษฐำน 
©ตรึกตรองถึงพระพรต่ำง ๆ ซ่ึงกลุ่มอธิษฐำนอ่ืน ๆ ทั้งในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ในอดีตและ

ในปัจจุบนัไดรั้บแลว้ 
©ทูลขอใหพ้ระเจำ้ทรงช่วยท่ำน ใหท้่ำนมีส่วนในกลุ่มอธิษฐำน พระเจำ้อำจทรงน ำท่ำนไปร่วม

กลุ่มอธิษฐำนท่ีมีอยูแ่ลว้ หรืออำจน ำท่ำนให้ตั้งกลุ่มอธิษฐำนข้ึนเอง จะเป็นโดยวธีิใดก็ตำม ท่ำนจะตอ้ง
หำคู่อธิษฐำนใหไ้ดด้งันั้น... 

2. จงทูลขอพระเจ้า ใหป้ระทำนคู่อธิษฐำนใหแ้ก่ท่ำน 

จงเช่ือวำ่พระเจำ้ก ำลงัตรัสกบัอีกคนหน่ึง ดงัท่ีพระองคก์ ำลงัตรัสกบัท่ำน จงให้เวลำแก่พระเจำ้ 
เพื่อพระองคจ์ะส ำแดงน ้ำพระทยัของพระองคใ์หค้นนั้นรู้จกั และจงมัน่ใจวำ่ พระองคก์ ำลงัท ำกำรน้ีอยู ่

©สืบหาบุคคลท่ีพระเจำ้ประทำนใหเ้ป็นคู่ของท่ำน ท่ำนอำจพบบุคคลผูน้ั้นในทำงท่ีแปลก ๆ 
หรืออำจเป็นคนท่ีท ำงำนประจ ำในแห่งเดียวท่ีท่ำนท ำอยู ่ เม่ือท่ำนรู้สึกวำ่ พระเจำ้ทำงน ำท่ำนใหส้นทนำ
กบัเขำ เก่ียวกบักำรตั้งกลุ่มอธิษฐำน จง... 

©พูดกบับุคคลผูน้ั้นเก่ียวกบัเร่ืองน้ี หำกกำรสนทนำของท่ำนกบัคนท่ีท่ำนพบ มีจุดมุ่งหมำย
เดียวกนั กล่ำวคือ พระเจำ้ทรงเตรียมใจเขำ ท ำให้เขำอยำกอธิษฐำนหรือมีควำมกระหำย อยำกจะไดรั้บ
กำรฟ้ืนใจจำกพระเจำ้แลว้ จงทูลถามพระเจ้าวำ่ จะใหท้่ำนทั้งสองท ำอยำ่งไรต่อไป หลงัจำกนั้นต่ำงคน
ต่ำงกลบัไปอธิษฐำนเผื่อเร่ืองน้ี และเม่ือรู้สึกแน่ใจวำ่ พระเจำ้ทรงตอ้งกำรให้ตั้งกลุ่มอธิษฐำนข้ึนแลว้ จง
... 
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©สัญญาวำ่จะอธิษฐำนเผือ่กนัและกนั และจดัหำเวลำท่ีจะอธิษฐำนร่วมกนั เม่ือถึงขั้นน้ีแลว้ก็
นบัไดว้ำ่ ท่ำนไดต้ั้งกลุ่มอธิษฐำนข้ึนแลว้ แต่กลุ่มอธิษฐำนของท่ำนจะตอ้งเจริญกำ้วหนำ้ต่อไป 

3. จงอธิษฐานทูลขอ ให้พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ทรงช่วยใหมี้ผูม้ำร่วมกลุ่มอธิษฐำนของท่ำน 
เพิ่มข้ึนอีก 

©แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัคู่อธิษฐำน เก่ียวกบักำรให้คนอ่ืนมำร่วมอธิษฐำนกบักลุ่มของท่ำน 
อธิษฐำนเผื่อขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ซ่ึงท่ำนทั้งสองคิดคนได ้ เม่ือไดต้กลงใจวำ่ ควรจะท ำ
อยำ่งไรแลว้ จง... 

©เชิญคนอ่ืนมำร่วมกลุ่มอธิษฐำนของท่ำนดว้ย เม่ือสังเกตเห็นวำ่ คนท่ีเขำ้มำใหม่ไดรั้บพระพร
และควำมสุข ควำมยนิดี จำกกำรร่วมกลุ่มอธิษฐำนกบัท่ำน จง... 

©แสวงหาน ้ำพระทยัของพระเจำ้โดยวธีิเดียวกนั ขอพระองคท์รงเพิ่มสมำชิกใหม่ใหท้่ำนต่อไป 
จนกวำ่กลุ่มอธิษฐำนของท่ำนจะครบจ ำนวนบริบูรณ์ตำมท่ีพระเจำ้ทรงพอพระทยั  กลุ่มอธิษฐำนบำง
กลุ่มอำจมีสมำชิกเพียงสำมคน บำงคนอำจมีสมำชิกถึงสิบคนหรือมำกกวำ่นั้น เม่ือไดส้มำชิกครบ
จ ำนวนตำมพระทยัพระเจำ้แลว้ จง... 

©อธิษฐำนร่วมกนัต่อไป เพื่อใหท้รำบถึงน ้ำพระทยัของพระเจำ้กวำ้งขวำงยิง่ข้ึน 
พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะท าให้พระราชกจิอนัใหญ่ยิ่ง และส าคัญบางอย่างของพระองค์

ส าเร็จ โดยทางกลุ่มอธิษฐานของท่านแต่การน้ันจะส าเร็จได้ กต่็อเมื่อท่านได้รับความรัก ความเข้าใจและ
ความสัตย์ซ่ือเพิม่ขึน้ นอกจากน้ัน ท่านยงัต้องอาศัยความช่วยเหลอืของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และพระ
วจนะของพระองค์เพิม่ขึน้ เพือ่ว่ากลุ่มอธิษฐานของท่านจะรวมกนัได้อย่างสนิทสนม และประกอบด้วย
ฤทธ์ิเดชของพระเจ้า 
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ด าเนินต่อไปอย่างไร 

เมื่อได้จัดตั้งกลุ่มอธิษฐานข้ึนเรียบร้อยแลว้ จงด ำเนินกำรต่อไป เพื่อรักษำหลกักำรซ่ึงพระเจำ้
ไดป้ระทำนใหแ้ก่ท่ำน 

1. จงร่วมกนั เป็นประจ ำ เพื่ออธิษฐำนและเล่ำประสบกำรณ์เก่ียวกบัปัญหำต่ำงๆท่ีสมำชิกใน
กลุ่มเผชิญตลอดจนพระพรซ่ึงไดรั้บดว้ย 

©ท่ำนอำจร่วมประชุมอำทิตยล์ะคร้ัง หรือสองอำทิตยต่์อคร้ังก็ได ้กำรประชุมแต่ละคร้ังควรกิน
เวลำประมำณหน่ึงช่ัวโมง ท่ำนจะร่วมกนัเวลำไหนก็ได ้แลว้แต่ควำมสะดวกของสมำชิก และในสถำนท่ี
ใดก็ได ้ หำกเงียบสงบเพียงพอ ในกำรเขำ้ร่วมน้ี ควรเปิดโอกาสใหทุ้กคนเป็นพยำน หรือสำรภำพผดิต่อ
กนัและกนั ต่อจำกนั้นก็ควรเสนอหวัขอ้อธิษฐำนท่ีเฉพำะเจำะจง แลว้ใชเ้วลำพอสมควรใหทุ้กคนร่วมใจ
กนัอธิษฐำน 

©ในกำรแสดงความรู้สึกของเขำออกมำ ก่อนกำรอธิษฐำน อำจมีกำรศึกษำขอ้พระธรรมและ
อธิบำยขอ้พระธรรมอยำ่งสั้นๆ กำรอธิษฐำนควรเป็นไปอยำ่งไม่มีพิธีรีตอง แต่ตอ้งมีความเคารพย าเกรง
ต่อพระเจำ้ 

©หากสมำชิกคนหน่ึงคนใดขำดกำรร่วมอธิษฐำน จงติดตำมถำมสำเหตุทนัท ี หำกเขำเจบ็ป่วย 
หรือมีควำมทุกขล์ ำบำกอยำ่งไร สมำชิกในกลุ่มอธิษฐำนทุกคนมีส่วนร่วมดว้ย และแต่ละควรแสดง
ควำมห่วงใยโดยกำรอธิษฐำนเผือ่ เยีย่มเยยีน หรือโดยทำงหน่ึงทำงใดเท่ำท่ีจะท ำได ้

2. อธิษฐานเผือ่กนัและกนั และเผือ่ควำมตอ้งกำรของคนในกลุ่มอธิษฐำนทุกวนั 
©ในเวลำนมสักำรพระเจำ้เป็นส่วนตวั จงอย่าลมือธิษฐำนเผือ่เร่ืองต่ำงๆ ซ่ึงสมำชิกในกลุ่ม

เสนอให้อธิษฐำนเผื่อ ท่ำนควรจดหวัขอ้อธิษฐำนเหล่ำนั้นในกระดำษหรือสมุดท่ีท่ำนจะหยบิดูไดง่้ำย 
เพื่อใหจ้  ำขอ้อธิษฐำนต่ำงๆ ได ้

©หากสมำชิกคนหน่ึงคนใดในกลุ่ม มีควำมจ ำเป็นตอ้งขำดกำรประชุมอธิษฐำนเป็นเวลำนำน 
ท่ำนควรติดต่อกบัสมำชิกคนนั้นเสมอ โดยทำงจดหมำย หรือไปรษณียบตัร 

©ท านุบ ารุงควำมเป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนั ของสมำชิกกลุ่มใหดี้ โดยกำรรักซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงอำจ
กระท ำไดห้ลำยวธีิ เช่นระลึกถึงวนัเกิดหรือวนัส ำคญัอ่ืนๆ ในชีวติของสมำชิกเป็นตน้ ส่ิงเล็กนอ้ยเหล่ำน้ี
สำมำรถสมำนไมตรีของสมำชิก แต่ละคน ในแน่นแฟ้นยิง่ข้ึน 

3. จัดกิจกรรมบำงอยำ่ง เพื่อควำมเจริญดำ้นวิญญำณจิตของสมำชิกในกลุ่ม 
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©เสาะหาวธีิช่วยใหส้มำชิกในกลุ่ม มีควำมรู้เก่ียวกบัพระเจำ้มำกยิง่ข้ึน โดยจดัใหมี้กำรศึกษำ
พระคมัภีร์ดว้ยกนั บำงคร้ังท่ำนอำจเปล่ียนแปลงรำยกำรบำ้งเล็กนอ้ย เช่น เปล่ียนเป็นกำรศึกษำหนงัสือ 
ท่ีเป็นประโยชน์แก่จิตวญิญำณเป็นพิเศษ หรือท่ำนอำจจดัเวลำส ำหรับ ท่องข้อพระคัมภีร์ทั้งน้ีท่ำนตอ้ง
ใชค้วำมคิดพิจำรณำเอำเอง เพื่อให้รำยกำรทุกอยำ่งเหมำะสม เป็นประโยชน์แก่กลุ่มอธิษฐำนอยำ่ง
แทจ้ริง 

©หาทางช่วยใหส้มำชิกแสดงออกถึงจุดมุ่งหมำยของกลุ่มอธิษฐำนแก่ผูอ่ื้น โดยกำรท ำงำน
บำงอยำ่งของคริสเตียน เช่นกำรเป็นพยำนส่วนตวั ร่วมมือกบัคริสตจกัรในกำรประกำศพระกิตติคุณ 
หรือในงำนช่วยเหลือทอ้งถ่ิน ศิษยำภิบำลของท่ำนจะยนิดีแนะน ำท่ำนวำ่ ควรจะร่วมท ำอะไรบำ้ง 

©เปล่ียนระเบียบกำรประชุมหำกเป็นวำ่จ ำเป็น เพื่อให้เหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของสมำชิก
ในกลุ่มยิง่ข้ึน ควำมจริงไม่มีกฏขอ้บงัคบัท่ีตำยตวัส ำหรับกำรร่วมในกลุ่มอธิษฐำน ฉะนั้นแมห้ลกัส ำคญั
ของกลุ่มคือกำรอธิษฐำนร่วมกนั แต่กลุ่มต่ำงๆ อำจเนน้ในเร่ืองส ำคญัอ่ืนๆ ไดเ้ช่น กำรศึกษำพระคมัภีร์ 
กำรเป็นพยำนส่วนตวั 
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ท าให้มปีระสิทธิภาพได้อย่างไร? 

กลุ่มอธิษฐานของท่านจะเป็นอย่างไรน้ัน ขึน้อยู่ทีก่ารด าเนินงานของท่าน ถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่
ของท่านอย่างดีทีสุ่ด พระเจ้ากท็รงสามารถกระท าพระราชกจิอนัใหญ่โต อย่างไม่มีขอบเขตจ ากดั โดย
ทางกลุ่มอธิษฐานของท่าน ฉะน้ัน....... 

จงรักษา จุดมุ่งหมำยในกำรร่วมใจกนัอยำ่งเคร่งครัด 
©จุดมุ่งหมายท่ีท่ำนมำร่วมแรงร่วมใจกนั ก็เพื่อประโยชน์ทางด้านวิญญาณจิตไม่ใช่ทำงดำ้น

สังคม ทำ่นมำพบกนัเพื่ออธิษฐำน ไม่ใช่เพื่อสังสรรค ์ ไม่มีอะไรจะท ำลำยบรรยำกำศแห่งกำรร่วมใจกนั
ไดดี้ และรวดเร็วเท่ำกบักำรคุยกนัอยำ่งไรสำระ กำรพดูคุยสังสรรค ์ สนุกสนำนในระหวำ่งเพื่อนฝงูนั้น 
เป็นส่ิงประเสริฐยิง่และคงเป็นผลเน่ืองจำกกำรตั้งกลุ่มอธิษฐำน แต่ไม่ใช่รำยกำรส ำคญัในเวลำท่ีร่วมใจ
กนัอธิษฐำน 

©ท่ำนตอ้งสนใจ ต่อกำรท ำตำมน า้พระทยัของพระเจำ้ ไม่ใช่ท ำตำมควำมปรำรถนำของท่ำนเอง 
กลุ่มอธิษฐำนมิใช่สมำคมท่ีใหอิ้สรภำพเสรี แก่สมำชิกท ำตำมใจปรำรถนำ ท่ำนอำจป้องกนัควำมเขำ้ใจ
ผดิ ควำมมกัง่ำยและควำมเห็นแก่ตวัได ้ โดยยดึถือพระวจนะของพระเจำ้ เป็นหลกัในกำรด ำเนินชีวติ
และ 

กำรเป็นพยำน และในกำรส ำแดงควำมรัก ท่ีมีต่อพระเยซูคริสต์ โดยร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของ
คริสตจกัร และอยูใ่นขอบเขตจ ำกดัของคริสตจกัร 

©ท่านตอ้งแสวงหำพระเจำ้และควำมจริงมำกข้ึน เพื่อใหมี้ควำมรักเพิ่มข้ึน เพื่อใหไ้ดรั้บ
ประสบกำรณ์ในกำรอธิษฐำนร่วมกนัมำกข้ึน และเพื่อแสดงออกโดยกำรรับใชพ้ระเจำ้ยิง่ข้ึน อำจมี
วธีิกำรหลำยอยำ่งซ่ึงสำมำรถช่วยท่ำนในกำรแสวงหำส่ิงดงักล่ำวมำแลว้น้ีแต่ท่ำนตอ้งแน่ใจวำ่ วธีิกำรท่ี
ใชน้ั้นสำมำรถน ำท่ำนไปสู่เป้ำหมำยอยำ่งแทจ้ริง อยำ่หยุดอยูเ่พียงแต่กำรตั้งกลุ่มอธิษฐำนเท่ำนั้น กลุ่ม
อธิษฐำนเป็นเพียงเคร่ืองมือของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ซ่ึงจะน ำ พระคุณ และ ฤทธ์ิอ ำนำจมำสู่ท่ำน ฉะนั้น
จงแสวงหำต่อไป และถวำยพระเกียรติแก่พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ไม่ใช่ยกยอ่งกลุ่มอธิษฐำน 

©ถำ้กลุ่มอธิษฐำนหยดุชะงกัต่อกำรน ำพระพรมำสู่สมำชิกหรือผูอ่ื้น จงส ำรวจหำเหตุผลทนัที 
บำงทีจะเป็นกำรดี หำกกลุ่มอธิษฐำนของท่ำนระงบักำรร่วมกนัไวช้ัว่ครำว เน่ืองจำกสภำพกำรณ์ต่ำงๆ 
ไม่ดี จนกวำ่จะหำทำงแกไ้ขสถำนกำรณ์นั้นให้ดีข้ึนเสียก่อน 

2. ไว้วางใจในกลุ่มอธิษฐำน ใหมี้ควำมสนิทสนมซ่ึงกนัและกนั 
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©ใหส้มำชิกในกลุ่มของท่ำน ช่วยแบ่งเบาภาระทำงจิตใจ เก่ียวกบักำรงำน และหนำ้ท่ีควำมรัก
ผดิชอบต่ำง ๆ ของท่ำน บอกใหเ้ขำทรำบถึงควำมสงสัย ควำมหนกัใจตลอดจนควำมใฝ่ฝัน และควำม
ทะเยอทะยำนของท่ำน 

©ยนิดีรับกำรทว้งติงทั้งดำ้นจิตใจ และกำรประพฤติจำกลุ่มของท่ำน ท่ำนยิง่อยูใ่กลชิ้ดมำก
เพียงใดสมำชิกในกลุ่มอธิษฐำน ก็ยิง่มองเห็นขอ้บกพร่องและควำมผดิของท่ำนมำกข้ึนเพียงนั้น เพื่อน
บำงคนในกลุ่มอำจจะเห็นขอ้บกพร่องบำงอยำ่ง ซ่ึงคนอ่ืนอำจไม่สำมำรถเห็น เม่ือเขำแนะน ำท่ำนหรือ
เตือนท่ำนให้รู้ส ำนึกตวั จงอยำ่โกรธเคือง หรือรู้สึกไม่พอใจ แต่จงขอบพระคุณพระเจำ้ท่ีเพื่อนของท่ำน
รักท่ำนมำก จึงไดเ้ตือนสติท่ำน 

©จงป้องกนัรักษำควำมซ่ือสัตย ์ และควำมไวว้ำงใจซ่ึงกนัและกนัของสมำชิกในกลุ่มไว ้ เม่ือ
สมำชิกเล่ำเร่ืองส่วนตวัใด ๆ ใหแ้ก่กลุ่มอธิษฐำน จงอยำ่แพร่งพรำยเร่ืองนั้น ๆ ต่อไป ใหค้นภำยนอกรู้ 

3. จงช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั เพื่อวำ่สมำชิกในกลุ่มทุกคนจะไดรั้บผลประโยชน์มำกท่ีสุด 
©หนุนใจผูร่้วมอธิษฐำน ให้รับประสบกำรณ์ทำงดำ้นวิญญำณจิต ท่ีลึกซ้ึงท่ีสุดเท่ำท่ีท่ำนรู้และ

ประสบมำก่อน กลุ่มอธิษฐำนของท่ำนจะไม่สำมำรถเป็นเคร่ืองมือน ำพระพรและพลงัอ ำนำจอนัใหญ่
ไปสู่ผูอ่ื้นๆไดเ้ลย จนกวำ่สมำชิกแต่ละคนรู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ใหไ้ดรั้บพระพรและฤทธ์ิเดช
อยำ่งลน้เหลือดว้ยกนัก่อน 

©จงถือว่าควรผดิบำปในชีวิตของสมำชิกแต่ละคนในกลุ่ม เป็นขอ้บกพร่องและขอ้ท่ีน่ำต ำหนิ
ของท่ำนเอง จงยอมรับผลกรรมของควำมผิดนั้น ดุจเป็นควำมผดิบำปของท่ำนเอง และจงพยำยำมทุก
วถีิทำง ท่ีจะช่วยพี่นอ้งในพระคริสตท่ี์พลำดพลั้งนั้นใหก้ลบัคืนมำสู่พระเจำ้ 

©เหนือส่ิงอื่นใดทั้งหมด จงใหก้ำรกระท ำของท่ำนและควำมสัมพนัธ์ของท่ำนกบัพระเจำ้ เป็น
ตวัอยำ่งท่ีดีต่อคนอ่ืน เพื่อเขำจะปฏิบติัตำมท่ำนได ้ จนสำมำรถพดูไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี ดุจอำจำรยเ์ปำโลวำ่ 
“ท่ำนทั้งหลำยจงประพฤติตำมอยำ่งขำ้พเจำ้ เหมือนขำ้พเจำ้ประพฤติตำมอยำ่งพระคริสต”์ 1 โครินธ์ 
11:1 

ท่านเป็นบุคคลทีส่ าคัญทีสุ่ด 
ชีวติของท่าน และการประพฤติของท่าน จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใหญ่หลวง กบัประสิทธิภาพ

ของกลุ่มอธิษฐาน 
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ขยายตัวได้อย่างไร? 

กลุ่มอธิษฐำนมีอทิธิพลเหมือนโรคระบาด สำมำรถแผไ่ปไดอ้ยำ่งง่ำยดำย ถำ้ท่ำนมีควำมจริงจงั
ในดำ้นวิญญำณจิต คนท่ีอยูโ่ดยรอบท่ำน ซ่ึงมีควำมอ่อนไหวทำงดำ้นวิญญำณอยูแ่ลว้ จะไดรั้บส่ิงท่ีท่ำน
มีดว้ย ท่ำนไม่จ  ำเป็นตอ้งฝืนใจผูใ้ดใหป้ฏิบติัตำมท่ำนเพียงแต่ท่ำนเปิดเผยใหเ้ขำทรำบควำมจริงเท่ำนั้น 
พวกเขำก็จะปฏิบติัตำม ต่อไปน้ีเป็นขอ้แนะน ำเก่ียวกบักำรขยำยตวัของกลุ่มอธิษฐำน 

©เม่ือท่ำนมีโอกำสพดูถึงเร่ืองน้ีแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด เป็นส่วนตัวหรือในทีป่ระชุม จงเอ่ยถึงเร่ืองน้ี
อยำ่งสุภำพ เล่ำใหฟั้งถึงคุณประโยชน์และพระพร ซ่ึงท่ำนไดรั้บจำกกำรกลุ่มอธิษฐำนน้ี ควำมจริงท่ำน
จะมีโอกำสเป็นพยำนหลำยคร้ัง จงพยำยำมชกัจูงผูน้ ำในคริสตจกัรของท่ำนใหส้นใจเร่ืองน้ีเป็นพิเศษ 
เม่ือคนอ่ืนเห็นพระพรจำกชีวิตของท่ำน เขำก็จะมีควำมปรำรถนำท่ีจะไดรั้บพระพรเช่นเดียวกนั 

©อาศัยส่ิงตีพมิพ์ บอกใหค้ริสเตียนทั้งหลำยทรำบถึงควำมเคล่ือนไหวต่ำงๆ ของกลุ่มอธิษฐำน 
ท่ำนอำจลงขอ้ควำมต่ำงๆ หรือประสบกำรณ์เก่ียวกบัเร่ืองน้ี ในระเบียบกำรประชุมของคริสตจกัร หรือ
นิตยสำรคริสเตียน อยำ่ลืมประกำศวำ่ ผูท่ี้สนใจจะไดรั้บค ำแนะน ำเพิ่มเติม หรือผูท่ี้ตอ้งกำรไปร่วม
ประชุมอธิษฐำน จะไปร่วมประชุมท่ีไหนไดบ้ำ้ง บำงทีท่ำนอำจจะแนะน ำ ใหผู้ท่ี้สนใจซ้ือหนงัสือ 
“แนะแนวการจัดตั้งกลุ่มอธิษฐาน” เล่มน้ี เพื่อวำ่เขำจะสำมำรถหำรำยละเอียดเพิ่มเติมไดส้ะดวก 

©ฉวยโอกำสขณะท่ีมีกำรประกำศพระกิตติคุณเป็นพิเศษ เร้ำใจใหค้ริสเตียนรู้จกัวธีิอธิษฐำน ท่ี
มีควำมหมำยและไดผ้ลดียิง่ข้ึน โดยแนะน ำใหจ้ดัตั้งกลุ่มอธิษฐำน 

©กำรจดัตั้งกลุ่มอธิษฐำนข้ึน เป็นวธีิหน่ึงท่ีช่วยในกำรประกำศพระกิตติคุณ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่
เป็นประโยชน์อยำ่งมหำศำล ส ำหรับกำรเตรียมตวั เพื่อท่ีจะจดักำรประชุมพิเศษ เช่นกำรประชุมฟ้ืนฟู 
เพรำะโดยกลุ่มอธิษฐำนน้ี คริสเตียนจะไดรั้บกำรเร้ำใจใหมี้ควำมหวงัใจ และควำมเช่ือต่อเหตุกำรณ์
ส ำคญัทำงดำ้นวิญญำณจิตท่ีจะเกิดข้ึน นอกจำกนั้น กลุ่มอธิษฐำนยงัมีควำมส ำคญัต่อคนท่ีตดัสินใจรับ 

เช่ือพระเยซูคริสต ์ ในกำรประชุมของกองประกำศพระกิตติคุณ เพรำะเป็นกำรเปิดโอกำสใหผู้ ้
เช่ือใหม่ เหล่ำนั้น ท ำควำมสนิทสนมกบัคริสเตียนอ่ืน ๆ เยีย่งพี่นอ้งในครอบครัวของพระคริสต ์ฉะนั้น 
จงหำโอกำสแนะน ำวธีิกำรตั้งกลุ่มอธิษฐำนน้ีแก่คริสเตียนในท่ีประชุมต่ำงๆ เช่น ในเวลำประชุม
อธิษฐำนกำรประชุมฟ้ืนฟู กำรอบรม หรือกำรประชุมพิเศษอ่ืน ๆ  

เม่ือกลุ่มอธิษฐำนท่ีตั้งข้ึน ด ำเนินกำรไปอยำ่งสะดวกเรียบร้อยแลว้ ท่ำนอำจแยกตวัออก ตั้งกลุ่ม
อธิษฐำนอีกกลุ่มหน่ึงโดยวธีิเดียวกนั หรืออำจเป็นสมำชิกของกลุ่มอธิษฐำนทั้งสองกลุ่มก็ได ้
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ส่ิงทีม่ีชีวติกเ็พิม่พูนจ านวนเสมอ 
โดยเหตุน้ีกลุ่มอธิษฐำนท่ีเขม้แขง็ จะเพิ่มพนูจ ำนวนสมำชิกข้ึน อยำ่งไม่มีขอบเขตจ ำกดั ผูท่ี้

ไดรั้บพระพรจะไม่สำมำรถเก็บไวก้บัตวัไดน้ำน พระพรนั้นจะตอ้งหลัง่ไหลไปยงัผูอ่ื้น โดยวธีิใดวธีิ
หน่ึง หำกท่ำนเก็บพระพรไวก้บัตนเองไม่ชำ้ไม่นำนพระพรนั้นจะขำดหำยไปจำกท่ำน 
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ขอและรับได้อย่างไร? 

เป็นท่ีน่ำเร้ำใจและน่ำต่ืนเตน้ใชไ้หม ท่ีพระเจำ้ทรงสำมำรถใชก้ลุ่มอธิษฐำน น ำท่ำนและเพื่อน
ของท่ำนไปสู่ส่ิงท่ีลึกซ้ึงทำงฝ่ำยวญิญำณจิต ดัง่ท่ีท่ำนไม่เคยคำดหมำยมำก่อน แต่จงจ ำไวเ้สมอวำ่ พระ
พรท่ีท่ำนไดรั้บนั้นมำจำกกำรอธิษฐำน ทั้งน้ีมิไดห้มำยควำมวำ่ เพียงแต่ท่ำนไปร่วมกำรประชุม ซ่ึงถือวำ่
เป็นกิจกรรมอยำ่งหน่ึงเท่ำนั้น แลว้ท่ำนจะไดรั้บพระพรทนัที ท่ำนจะตอ้งอธิษฐำน ดว้ยใจร้อนรน และ
ดว้ยควำมจ ำนนต่อเดชำนุภำพอนัใหญ่ยิง่ของพระเจำ้ การอธิษฐานด้วยใจร้อนรน และกำรมอบกายถวาย
ชีวติแก่พระเจำ้จะตอ้งมำก่อน ต่อจำกนั้น กำรอธิษฐำนของท่ำนจะบงัเกิดผลมำกหรือนอ้ย ก็ข้ึนอยูก่บัวธีิ
ท่ีท่านอธิษฐาน 

วธีิขอและรับ..... 
© “จงขอแลว้จะได ้ จงหำแลว้จะพบ จงเคำะแลว้จะเปิดใหแ้ก่ท่ำน เพรำะวำ่ทุกคนท่ีขอก็จะได ้

ทุกคนท่ีแสวงหำก็พบ และทุกคนท่ีเคำะก็จะเปิดใหเ้ขำ” ลูกำ 11:9, 10  
พระเจำ้ทรงสัญญำวำ่ จะตอบค ำอธิษฐำนของท่ำน หำกท่ำนปฏิบติัตำมค ำแนะน ำของพระองค ์
1. จงเช่ือพึง่พระเยซูคริสต์แต่ผู้เดียว 
“พระเยซูคริสตท่ี์ส้ินพระชนมแ์ลว้นั้นแหละ และยิง่กวำ่นั้นอีก ไดท้รงสถิตอยูเ่บ้ืองขวำพระ

หตัถข์องพระเจำ้ และทรงอธิษฐำนเพื่อเรำทั้งหลำยดว้ย” โรม 9:34 
“ถำ้ท่ำนทั้งหลำยเขำ้สนิทอยูใ่นเรำ และถอ้ยค ำของเรำฝังอยูใ่นท่ำน ท่ำนจะขอส่ิงใด ซ่ึงท่ำน

ปรำรถนำ ก็จะไดส่ิ้งนั้น” ยอห์น 15:7 
“ส่ิงใดท่ีท่ำนทั้งหลำยจะขอในนำมของเรำ ส่ิงนั้นเรำจะกระท ำ เพื่อพระบิดำจะมีเกียรติยศใน

พระบุตร ถำ้ท่ำนจะขอส่ิงใดในนำมของเรำ เรำจะกระท ำส่ิงนั้น” ยอห์น 14:13, 14 
2. ต้องมีจิตใจทีส่ะอาด 
© “ถำ้ขำ้พเจำ้คิดนึกตรึงตรอง ควำมชัว่ในใจพระเจำ้จะไม่ทรงฟังขำ้พเจำ้เลย” สดุดี 66:18 
© “พระเนตรพระเยโฮวำ เพ่งดูผูช้อบธรรมและพระกรรณของพระองค ์สดบัฟังค ำทูลร้องทุกข์

ของเขำ” สดุดี 34:15 
© “ค ำอธิษฐำนดว้ยใจร้อนรนแห่งผูช้อบธรรม ก็มีอ ำนำจมำก ซ่ึงจะน ำใหเ้กิดผล” ยำกอบ 5:16 
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© “ถำ้ผูใ้ดหลงกระท ำผดิ เรำก็มีพระองคผ์ูช่้วยเหลือสถิตอยูก่บัพระบิดำ คือพระเยซูคริสต ์ ผู ้
เท่ียงธรรมนั้น.... ถำ้เรำสำรภำพควำมผดิของเรำ พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยก
บำปโทษของเรำ และจะทรงช ำระเรำใหพ้น้จำกอธรรมทั้งส้ิน” 1 ยอห์น 2:1, 1:9 

 
3. จงขอตามน า้พระทยัของพระเจ้าเท่าน้ัน 
© “ท่ำนทั้งหลำยขอและไม่ไดรั้บ เพรำะท่ำนขอผดิ หวงัจะเอำไปใชต้ำมใจปรำรถนำชัว่ของ

ท่ำน” ยำกอบ 4:3 
© “น่ีแหละ เป็นควำมกลำ้ท่ีเรำทั้งหลำยมีอยู ่ ในกำรท่ีจะติดต่อกบัพระองค ์ คือวำ่ ถำ้เรำทูลขอ

ส่ิงใดตำมชอบพระทยัของพระองค ์ พระองคจ์ะทรงโปรดฟังเรำ และถำ้เรำรู้แลว้วำ่ พระองคท์รงฟังเรำ 
เรำทูลขอส่ิงใด เรำจึงรู้วำ่ เรำไดรั้บตำมท่ีเรำไดทู้ลขอจำกพระองคน์ั้น” 1 ยอห์น 5:14, 15 

4. จงเช่ือและปฏิบัติตามความจริงทุกอย่างที่ท่านเข้าใจ 
© “เรำทั้งหลำยทรำบอยูว่ำ่ พระเจำ้มิไดท้รงฟังคนบำป แต่ถำ้ผูใ้ดจะย  ำเกรงพระเจำ้ และ

ประพฤติตำมพระทยัของพระองค ์พระองคจ์ะทรงฟังผูน้ั้น” ยอห์น 9:13 
© “ดูก่อนพวกท่ีรัก ถำ้ใจของเรำไม่ไดป้รับโทษตวัเรำ เรำก็มีควำมกลำ้จ ำเพำะพระเจำ้และเรำ

ขอส่ิงใดๆ เรำคงไดส่ิ้งนั้นจำกพระองค ์ เพรำะเรำประพฤติตำมพระบญัญติัของพระองค ์และปฏิบติัตำม
ชอบพระทยัของพระองค์” 1 ยอห์น 3:21, 22 

5. จงเช่ือว่าพระเจ้าทรงตอบค าอธิษฐาน 
© “ขณะเม่ือท่ำนจะอธิษฐำน ขอพระเจำ้นั้น ท่ำนจะปรำรถนำส่ิงใดจงเช่ือวำ่ไดรั้บ และท่ำนคง

จะไดส่ิ้งนั้น” มำระโก 11:24 
© “ถำ้ท่ำนมีควำมเช่ือและมิไดส้งสัย... ก็จะส ำเร็จได ้ ส่ิงสำรพดัซ่ึงท่ำนจะอธิษฐำนขอโดย

ควำมเช่ือ ท่ำนคงจะได”้ มทัธิว 21:21, 22 
© “ใครเช่ือ ก็ท  ำใหไ้ดทุ้กส่ิง” มำระโก 9:23 
© “จง...ขอดว้ยใจเช่ืออยำ่ให้มีใจสงสัยเลย” ยำกอบ 1:6 
6. อย่าเลกิล้ม 
“คนทั้งหลำย ควรจะอธิษฐำนอยูเ่สมอไม่อ่อนระอำใจ.... พระเจำ้จะไม่ทรงแกแ้คน้ ใหค้นท่ี

พระองคไ์ดท้รงเลือกไวห้รือ เม่ือเขำร้องถึงพระองคท์ั้งกลำงวนักลำงคืน พระองคจ์ะอดพระทยัไวช้ำ้
นำนหรือ” ลูกำ 18:1, 7 
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“ท่ำนทั้งหลำยตอ้งกำรควำมเพียร เพื่อวำ่คร้ันท่ำนกระท ำใหน้ ้ำพระทยัของพระเจำ้ส ำเร็จแลว้ 
ท่ำนจะไดรั้บตำมค ำทรงสัญญำ” ฮีบรู 10:36 

7. จงขอบพระคุณ สรรเสริญพระเจ้า ส าหรับข่าวดีทุกอย่าง 
© อยำ่กระวนกระวำยส่ิงใดเลย แต่จงเสนอควำมปรำรถนำของท่ำนทุกอยำ่งต่อพระเจำ้ โดยกำร

อธิษฐำนกบักำรขอบพระคุณ และสันติสุขแห่งพระเจำ้ ซ่ึงเหลือท่ีจะเขำ้ใจได ้ จะคุม้ครองใจและ
ควำมคิดของท่ำนทั้งหลำย ไวใ้นพระเยซูคริสต ์ ฟิลิปปี 4: 6, 7 

© “ฮำเลลูยำ เพรำะวำ่พระองคผ์ูท้รงเป็นพระเจำ้ ประกอบดว้ยฤทธำนุภำพทุกประกำร ทรง
ครอบครองอยู”่ ววิรณ์ 19:6 

หมายเหตุ จงใหค้  ำอธิษฐำนของท่ำน เป็นค ำทูลขอออ้นวอน ท่ีเฉพำะเจำะจง อยำ่อธิษฐำนวำ่ 
“ขอทรงโปรดช่วยใหค้นในประเทศไทยรู้จกัพระองค”์ แต่จงอธิษฐำนวำ่ “ขอทรงโปรดช่วยใหน้ำย
สมนึก กลบัใจบงัเกิดใหม่ ตอ้นรับพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด” จงเอ่ยถึงช่ือของบุคคลท่ีท่ำน
อธิษฐำนเผื่อเสมอ และบอกใหพ้ระเจำ้รู้ถึงควำมตอ้งกำรของแต่ละคนโดยเฉพำะ 

สรุป 

โปรดถามตัวท่านเองว่า 

©ชีวติการอธิษฐานของท่ำนเป็นอยำ่งไรบำ้ง 
©ท่ำนรู้สึกวำ่ พระเจำ้ทรงตอบค ำอธิษฐำนของท่ำนมากยิง่ขึน้ทุกวนัหรือไม่ 
©ถำ้ไม่รู้สึกเช่นนั้น ท่ำนจะแสวงหำทำง เพื่อช่วยใหก้ำรอธิษฐำนในชีวติของท่ำน และในชีวติ

ของเพื่อนรอบ ๆ ตวัท่ำน มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ไหม 
©ท่ำนพึงพอใจ ต่อสภำพทำงดำ้นวญิญำณจิตของท่ำนในปัจจุบนัไหม 

จงไตร่ตรองถึงส่ิงเหล่านี้ 

จงหาทางแก้ไข 

กำรท่ีท่ำนจะตอ้งตกอยูใ่นสภำพเช่นใดนั้น มิไดเ้ป็นปัญหำท่ีน่ำวติกจนเกินไปนกั เพรำะท่ำน
สำมำรถปรับปรุงตนเองโดยอำศยัฤทธ์ิอ ำนำจซ่ึงเหนือท่ำน ซ่ึงไดแ้ก่พลงัอ ำนำจแห่งกำรอธิษฐำน  
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คริสเตียนทัว่ไปททรำบเร่ืองน้ี พดูถึงเร่ืองน้ี ประสบกำรณ์ของหลำยคนก็ยนืยนัในหลกักำรน้ี 
และท่ำนเองก็รู้จกัเร่ืองน้ี ฉะนั้นจงตดัสินใจอยำ่งแน่วแน่ ในอนัท่ีจะปรับปรุงกำรอธิษฐำนของท่ำนทุก
วถีิทำง เพื่อพลงัอ ำนำจอนัไม่มีขอบเขตจ ำกดัน้ี จะไดเ้ป็นของท่ำนและคนอ่ืนๆ รอบตวัท่ำน กำรจดักลุ่ม
อธิษฐำนจะช่วยเหลือท่ำนในดำ้นน้ีเป็นพิเศษ หรือบำงทีท่ำนอำจตอ้งกำรส่ิงอ่ืนนอกจำกน้ี ไม่วำ่จะเป็น
อะไรก็ตำม จงแสวงหำดว้ยใจจริง จนกวำ่จะพบหนทำง ในยคุแห่งควำมสับสนอลหม่ำนน้ี ส่ิงท่ีท่ำน
จ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะตอ้งกระท ำ และเป็นควำมหวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดของท่ำนคือ การอธิษฐาน 

“แมพ้ลไพร่ของเรำ พวกท่ีเรียกวำ่ พลไพร่ของพระองคน์ั้น จะถ่อมใจลง อธิษฐาน แสวงหำเรำ 
และจะกลบัเสียจำกทำงชัว่ของตน เม่ือนั้นเรำจะสดบัฟังจำกสวรรค ์ ยกบำปผดิของเขำ และใหแ้ผน่ดิน
ของเขำพน้จำกภยัอนัตรำย” 2 โครินธ์ 7:14 

พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดสอน 
พวกข้าพระองค์ให้อธิษฐาน 
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ตัวอย่างรายการอธิษฐาน 

1. อ่ำนขอ้พระธรรมท่ีจะดลใจใหอ้ธิษฐำนสัก 2-3 ขอ้ ถำ้สำมำรถใหค้ ำอธิบำยบำ้ง เพื่อใหทุ้ก
คนเขำ้ใจ ค ำสอนใหข้อ้พระธรรมท่ีอ่ำน ก็จะดียิง่ 

2. เล่ำประสบกำรณ์ในกำรเป็นพยำน หรือกำรท่ีพระเจำ้ทรงตอบค ำอธิษฐำนสู่กนัฟัง แต่อยำ่ให้
ใชเ้วลำมำกเกินไป เวลำส่วนใหญ่ควรมีไวส้ ำหรับอธิษฐำน 

3. เสนอหวัขอ้อธิษฐำนท่ีเฉพำะเจำะจง ถำ้อธิษฐำนเผื่อบุคคลใด ควรเอ่ยถึงช่ือของเขำ และเร่ือง
ท่ีตอ้งอธิษฐำนเผื่อเขำ ส่ิงท่ีท่ำนตอ้งกำรอธิษฐำนเผื่อในระยะแรกอำจไดแ้ก่ 

ก. เผือ่ชีวิตทำงดำ้นวิญญำณจิตของท่ำนเอง และควำมสัมพนัธ์ส่วนตวัของท่ำนกบัพระเจำ้ 
ข. เผือ่กำรกลบัใจบงัเกิดใหม่ ของคนในครอบครัว เพื่อเพื่อน และเพื่อนบำ้น โดยเอ่ยช่ือคน

เหล่ำนั้น 
ค. เผือ่กำรฟ้ืนใจหรือกำรกลบัใจใหม่ของคริสเตียน ท่ีห่ำงเหินจำกพระเจำ้หรือคริสเตียนท่ีละ

ทิ้งควำมเช่ือเดิมของเขำ 
ง. เผือ่กำรเป็นพยำนของสมำชิกแต่ละคนในกลุ่มอธิษฐำน และเผือ่คนท่ีสมำชิกในกลุ่มเสนอให้

อธิษฐำนเผื่อ 
4. เม่ืออธิษฐำน 
ก. จงสรรเสริญขอบพระคุณพระเจำ้ 
ข. จงสำรภำพควำมผดิบำปของท่ำนต่อพระเจำ้ดว้ยใจจริง 
ค. จงทูลขอและออ้นวอนส่ิงท่ีเฉพำะเจำะจง 
ง. จงเช่ือวำ่พระเจำ้จะทรงตอบตำมท่ีท่ำนทูลขอ ตำมท่ีชอบพระทยัของพระองค ์
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คู่มอืการอธิษฐาน 
แมว้ำ่เรำจะทรำบควำมหมำยของกำรอธิษฐำน และคุน้เคยกบักำรอธิษฐำนอยูทุ่กเม่ือเช่ือวนัก็

ตำม แต่กำรท่ีจะอธิษฐำนให้ถูกแบบและเกิดผลอยำ่งแทจ้ริงนั้น มิใช่เป็นกำรง่ำยนกั 
มีคริสเตียนไม่นอ้ยท่ีประสบปัญหำในเร่ืองน้ี กล่ำวคือ ไม่ทรำบวำ่ ควรอธิษฐำนเวลำใด ใชเ้วลำ

ในกำรอธิษฐำนนำนเท่ำใด และไม่ทรำบวำ่จะใชถ้อ้ยค ำอยำ่งไรตลอดจนปัญหำกำรอธิษฐำนในท่ีชุมนุม
ชน และท่ีส ำคญัเหนือส่ิงอ่ืนใด ก็คือ หลายคนยงัไม่ทราบว่า อธิษฐานอย่างไร จึงจะได้รับค าตอบจาก
พระเจ้า 

เพื่อขจดัปัญหำเหล่ำน้ี และเพื่อช่วยใหชี้วติกำรอธิษฐำนของท่ำน เป็นไปอยำ่งถูกตอ้งสมบูรณ์
แบบ เรำจึงใคร่ท่ีจะแนะน ำหนงัสือ “คู่มือการอธิษฐาน” แก่ท่ำน 

“คู่มือการอธิษฐาน” มีรำยละเอียดทุกแง่ทุกมุมของกำรอธิษฐำนเท่ำท่ีชีวิตคริสเตียนพึงประสงค์
เป็นหนงัสือท่ีอ่ำนเขำ้ใจง่ำย เหมำะส ำหรับทุกท่ำน รำคำถูกอยำ่งไม่น่ำเช่ือ เพียงเล่มละ 4.50 บำเท่ำนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจโปรดสั่งซ้ือไดท่ี้ 
กองคริสเตียนบรรณศำสตร์ 

28/2 ซอยประชำอุทิศ  
ถนนปฏิพทัธ์ พระนคร, 4 


