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ตั้งกลุ่มอธิษฐานวงิวอนในคริสตจกัร 
ศจ.ดร.บวัขาบ  รองหานาม 

เม่ือไม่นานมาน้ี เอฟเวอรีน คริสเตียนเซ่น ไดเ้ขียนหนงัสือ “อะไรจะเกดิขึน้เมื่อผู้หญงิ
อธิษฐาน” เล่าถึงการมหศัจรรยม์ากมายท่ีพระเจา้ตอบค าอธิษฐานของกลุ่มสตรีท่ีมาร่วมใจกนัอธิษฐาน
ดว้ยใจร้อนรนดิฉนัเองก็เช่ือวา่การอธิษฐานเป็นหวัใจส าคญัในการปฏิรูปสตรีคริสเตียนใหด้ าเนินชีวติ
ในความช่ืนชมยนิดีมีสันติสุข และเกิดผลมาก ค าอธิษฐานดว้ยใจร้อนรนไม่เพียงจะช่วยกูส้ถานการณ์
ชีวติของเราเอง แต่จะสามารถกูป้ระเทศชาติบา้นเมืองให้หลุดพน้จากวกิฤการณ์ทุกดา้น ไม่วา่จะเป็น
เร่ือง ยาเสพติด เพศโรคระบาด เศรษฐกิจท่ีตกต ่า ความไม่ปลอดภยัในสังคม การกดข่ีข่มเหง และการ
ทารุณกรรมภายในครอบครัวซ่ึงปัจจุบนัสตรีไทยและสตรีทัว่โลกหลายคนถูกพนัธนาการในคุกท่ี
เรียกวา่ “ครอบครัว” ของตวัเองโดยไม่กลา้ปริปากบอกใคร เพราะขนบธรรมเนียมประเพณีปิดกั้นเอาไว ้
แต่เราสามารถอธิษฐานวงิวอนต่อพระเจา้เพื่อเขาเหล่านั้นใหเ้ป็นไทได ้ เพราะพระเจา้ทรงสัญญาวา่ “ค า
อธิษฐานของผูช้อบธรรม (ผูท่ี้ไดรั้บการไถ่และช าระแลว้โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต)์ นั้น มีพลงั
ท าใหเ้กิดผล” (ยากอบ 5:16) และ “ถา้ประชากรของเรา ผูซ่ึ้งเขาเรียกกนัโดยช่ือของเรานั้นจะถ่อมตวัลง 
และอธิษฐาน และแสวงหาหนา้ของเราและหนัเสียจากทางชัว่ของเขา เราจะฟังจากฟ้าสวรรคแ์ละจะให้
อภยัแก่บาปของเขา และจะรักษาแผน่ดินของเขาใหห้าย”   (2 พงศาวดาร 7:14) 

พี่นอ้งสตรีท่ีรัก ใหเ้ราทั้งประเทศมาร่วมกนัใชอ้าวธุ “การอธิษฐานร่วมกนั” ท่ีทรงพลานุภาพท่ี
พระเจา้มอบให ้ เพื่อต่อสู้กบัอ านาจของมารร้ายท่ีคุกคาม ลกัฆ่า และท าลายชีวติของปวงชนชาวไทยให้
ไดรั้บการปลดปล่อย ใหมี้ชีวิตท่ีครบบริบูรณ์และชีวติท่ีเกิดผลมากโดยองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้กนัเถิด... 

คณะกรรมการประสานงานพนัธกิจสตรีสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ไดเ้ล็งเห็นถึง
ความส าคญัของกลุ่มอธิษฐานวงิวอนของสตรีทุกคริสตจกัรท่ีจะร่วมใจกนั อธิษฐานวงิวอนดว้ยกนัทั้ง
ประเทศจึงไดบ้รรจุไวเ้ป็นแผนงานหลกัของปีน้ี 

การท่ีคณะสตรีของแต่ละคริสตจกัรจะสามารถตั้งกลุ่มอธิษฐานอยา่งเกิดผลไดน้ั้น จะตอ้งไดรั้บ
การเห็นชอบและการอวยพรจากศิษยาภิบาลและผูน้ าในคริสตจกัรแต่ละแห่งท่ีจะเห็นถึงความส าคญั
ของพนัธกิจน้ีดว้ย เพราะเม่ือเราอธิษฐานร่วมกนันั้น ก็เป็นการเห็นพอ้งตอ้งกนัท่ีจะทูลเชิญพระเจา้ให้
เขา้มามีส่วน มีบทบาทอนัส าคญัในสถานการณ์ และในชีวติของเราเพราะพระองคท์อดพระเนตรไปมา
ทัว่แผน่ดินเพื่อจะตอบสนองต่อพวกเราอยูแ่ลว้ 
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จะเป็นการดียิง่ถา้สตรีแต่ละคริสตจกัรจะขอใหศิ้ษยาภิบาลไดเ้ทศนาเนน้เร่ืองการอธิษฐานและ
การวงิวอนใหส้มาชิกทุกคนในคริสตจกัรเขา้ใจเร่ืองการอธิษฐานอยา่งดีเสียก่อนแลว้จึงตั้งกลุ่มสตรีเพื่อ
การอธิษฐานวงิวอนข้ึนดว้ยค าอธิษฐานและการสนบัสนุนของศิษยาภิบาลและคณะกรรมการคริสตจกัร
เราอาจตั้งข้ึนเพียงกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่มก็ไดใ้นกรณีท่ีเป็นคริสตจกัรใหญ่และสมาชิกกระจายกนัอยู่
หลายเขต อาจใชบ้า้นเป็นสถานท่ีนดัพบ หรือใชส้ านกังาน หรืออาคารคริสตจกัรก็ไดห้รืออาจจะ
หมุนเวยีนไปตามท่ีต่าง ๆ แต่ท่ีส าคญัใหมี้การอธิษฐานเป็นประจ าส่วนตวัทุกวนัในเวลาท่ีก าหนดไว ้ ท่ี
เราเห็นวา่เป็นเวลาท่ีดีท่ีสุดส าหรับเรา และนดัอธิษฐานร่วมกนัในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีเราน าเสนอร่วมกนั
อาทิตยล์ะคร้ัง หรือมากกวา่นั้นแลว้แต่ความเหมาะสมในการพบกนัเพื่ออธิษฐานวงิวอนนั้น เราสามารถ
ท่ีจะเรียนเชิญศิษยาภิบาลมาร่วมดว้ยเพื่อสนบัสนุนและใหค้  าแนะน าจนกวา่เราจะสามารถด าเนินไปได้
ดว้ยดี ทุกคร้ังท่ีมาร่วมกนัอธิษฐานควรจะใหพ้ระวจนะของพระเจา้เพื่อหนุนใจและช้ีน าในการอธิษฐาน 
เช่นการอธิษฐานโดยอา้งพระสัญญาของพระเจา้ เราควรจะน ามาใคร่ครวญ ดูความหมาย และรับไวเ้ป็น
ของเราโดย ความเช่ือ และอธิษฐานยดึเอาพระสัญญานั้น เช่นสดุดี 121:8 กล่าววา่ พระเจา้จะเป็นผู ้
อุปถมัภแ์ละเป็นผูอ้ารักขาเราในเวลาน้ีและสืบ ๆ ไป เราก็ควรยดึเอาพระสัญญาโดยความเช่ือ เลิกกลวั
เลิกวติกกงัวล เป็นตน้ 

ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึง ในการรวมกลุ่มอธิษฐานวงิวอนนั้น มารรู้วา่มีพลงัมาก จะพยายาม
ทุกวถีิทางท่ีจะขดัขวางเราจะตอ้งท าใจให้เขม้แขง็เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ และร่วมกนัใหไ้ดใ้นทุกคร้ัง 
ต่อสู้กบัมารแลว้มนัจะหนีท่านไป และพระเจา้จะส าแดงความยิง่ใหญ่ ชยัชนะ และการช่วยกูผ้า่นชีวติ
ของท่านมาถึงครอบครัว คริสตจกัร ชุมชน และประเทศชาติได ้

ตัวอย่างค าอธิษฐานทีไ่ด้รับค าตอบ 

หลายคร้ังเม่ือเราอธิษฐานแลว้ไม่ไดรั้บค าตอบท าใหเ้ราทอ้แทใ้จ แต่ถา้เรารู้วา่อธิษฐาน อยา่งไร
จึงจะไดรั้บค าตอบ เราก็จะต่ืนเตน้และมีความเพียรพยายามในการอธิษฐาน รอคอยเวลาท่ีพระเจา้
ประทานค าตอบดว้ยใจจดจ่อ ไม่วา่จะเน่ินนานสักเพียงไร ตวัอยา่งค าอธิษฐานท่ีไดรั้บค าตอบในพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ สอนบทเรียนหลายอยา่งในชีวติแห่งการอธิษฐานของเรา 

1. ค าอธิษฐานของนางฮันนาห์ (1 ซามูเอล 1:1-28; 2:20-21,26; 3:19) 
1.1 อธิษฐานเสมอไม่เวน้ 1:7 
1.2 ถือศีลอดอาหาร 1:7-8 
1.3 เทใจออกต่อพระเจา้ 1:10,15 
1.4 ใหค้  ามัน่สัญญาต่อพระเจา้ 1:11 
1.5 รับเอาโดยความเช่ือ 1:18 
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1.6 ถวายเกียรติแด่พระเจา้ 1:20 
17 ท าตามค ามัน่สัญญาท่ีไดใ้หไ้วแ้ก่พระเจา้ 1:24-28 
สรุป พระเจ้าให้มากกว่าทีข่อ 2:20-21, 26:3:19 
2. ค าอธิษฐานของยาเบส 
2.1 อธิษฐานต่อพระเจา้เท่ียงแท ้4:10 
2.2 อธิษฐานขอพระพรส าหรับตวัเอง 4:10 
2.3 อธิษฐานขอพระเจา้ขยายเขตแดนของตน 4:10 
2.4 อธิษฐานขอพระหตัถข์องพระเจา้อยูก่บัตน 4:10 
2.5 อธิษฐานขอพระเจา้รักษาตนใหพ้น้จากเหตุร้าย 
สรุป พระเจ้าประทานตามค าขอ (ข้อ 10) ยาเบสจึงได้รับพระพรและมีเกียรติกว่าพีน้่อง

ทั้งหลายของเขา 
3.ค าอธิษฐานของดาวดิ (สดุดี 40:1-4) 
3.1 ร้องทูลพระเจา้ 40:1 
3.2 เพียรรอคอยพระเจา้ 40:1 
3.3 ร้องเพลงสรรเสริญขอบพระคุณพระเจา้ 40:3 
3.4 วางใจในพระเจา้ 40:4 
3.4 ไม่หนัไปใชว้ธีิของโลก 40:4 
สรุป พ้นจากความทุกข์และปัญหา มีความสุขยนิดี คนทั้งหลายเห็นกถ็วายเกยีรติแก่พระเจ้า 
4. ค าอธิษฐานของโมเสส (สดุดี 91:14-16) 
4.1 ผกูพนัหรือติดสนิทกบัพระเจา้ดว้ยความรัก 91:14 
4.2 รู้จกันามของพระเจา้ 91:14 
4.3 ร้องทูลพระเจา้ 91:15 
สรุป ส่ิงทีพ่ระเจ้าตอบคือ ช่วยกู้ ป้องกนัภัย ตอบค าอธิษฐาน อยู่ด้วยช่วยให้พ้นในยาม

ยากล าบาก ให้เกยีรติ ให้อิม่ใจด้วยชีวติยนืยาว ส าแดงความรอดให้เห็น 
5. ค าอธิษฐานของเอลียาห์ (ยากอบ 5:17-18; 1 พงศ์กษัตริย์ 18:38-39;42-45) 
5.1 อธิษฐานโดยความเช่ืออนัแรงกลา้ (ยากอบ 5:17) 
5.2 อธิษฐานดว้ยความคาดหวงั (1 พงศก์ษตัริย ์18:43-44) 
สรุป ไฟตกจากฟ้าสวรรค์เผาเคร่ืองบูชา, ฝนหยุดและฝนตกตามทีทู่ลขอ 
6. ค าอธิษฐานของไยรัส (ลูกา 8:40-42,49-56) 
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6.1 อธิษฐานดว้ยความถ่อมใจ 8:41 
6.2 อธิษฐานออ้นวอน 8:41 
สรุป ลูกสาวของไยรัสเป็นขึน้จากความตาย ท าให้ทุกคนประหลาดใจมาก 

ข้อพระธรรมทีใ่ช้อ้างองิในการอธิษฐาน 

1. อธิษฐานเผือ่ตัวเอง อธิษฐานเผื่อความคิดและการกระท าของเราเองท่ีจะไดรั้บการช าระให้
บริสุทธ์ิ เพื่อจะไดรั้บพระพระแก่ผูอ่ื้นอยา่งมากมายได ้ (1 โครินธ์ 1:26-31 โคโลสี 1:9-12; 2 โครินธ์ 
2:14-15; 1 เปโตร 1:13-16,5-6 ฟิลิปปี 4:8) 

2. อธิษฐานเผือ่บ้านและครอบครัวของตน อธิษฐานขอใหพ้ระเยซูคริสตท์รงเป็นประมุขของ
บา้นและครอบครัว เป็นศูนยจิ์ตใจของทุกคนในบา้น เพื่อพระองคจ์ะทรงผกูพนัแต่ละคนเขา้ไวด้ว้ยกนั
โดยความรักอนัมัน่คงท่ีมาโดยพระองค ์(เอเฟซสั 3:13-19 สุภาษิต 3:33, 1 เปโตร 3:8-9) 

3. อธิษฐานเผือ่คริสตจักร อธิษฐานเผื่อคริสตจกัรของเราเองและคริสตจกัรอ่ืน ๆ ใหมี้ความเป็น
น ้าหน่ึงใจเดียวกนั และใหเ้กียรติแก่กนัและกนั และอธิษฐานเผือ่ศิษยาภิบาลและครอบครัว อธิษฐานเผื่อ
กิจกรรมต่าง ๆ ของคริสตจกัร โดยเฉพาะการประกาศและการสร้างสาวกอธิษฐานเผื่อพี่นอ้งทุกคนใน
คริสตจกัรโดยเฉพาะผูท่ี้มีปัญหาต่าง ๆ เช่น เจบ็ป่วย หรือวา่งงาน เป็นตน้ (1 โครินธ์ 12:12-13 กิจการ 
1:14;2:42 เอเฟซสั 4:1-3; 4:11-16 ฟิลิปปี 2:1-7) 

4. อธิษฐานเผือ่ชุมชนของตน อธิษฐานเผื่อผูน้ า เช่น ผูใ้หญ่บา้น ก านนั สจ. สส. อบต. 
ตลอดจนผูว้า่ราชการจงัหวดั ผูท่ี้ประสบปัญหาหนกั ผูท่ี้เจบ็ป่วยเด็กท่ีดอ้ยโอกาสหรือสตรีท่ีถูกกดข่ีข่ม
เหงทางเพศ และผูท่ี้ประสบปัญหาภยัธรรมชาติต่าง ๆ ในชุมชนของตน (สดุดี 127:1; 2 โครินธ์ 14-17; 
เยเรมีย ์33:3-8 1 โครินธ์ 10:24 

5. อธิษฐานเผือ่ประเทศชาติ อธิษฐานเผื่อการกลบัใจของประชาชาติให้รับเอาพระกรุณาคุณ
และการอภยัโทษของพระเจา้ เผื่อบรรดาผูน้ าหรือผูค้รอบครองใหมี้สติปัญญาในการเป็นผูน้ าและการ
ตดัสินใจต่าง ๆ อธิษฐานให้ทุกคนไดย้นิ ไดอ่้านข่าวประเสริฐ ใหทุ้กหมู่บา้นมีคริสเตียน ทุกอ าเภอ และ
ทุกต าบลมีคริสตจกัรท่ีประกอบไปดว้ยฤทธ์ิเดชอ านาจของพระเจา้ (2 พงศาวดาร 7:14; 13:12 เอสรา 
8:21-23 เอเสเคียล 8:17-18; 1 ซามูเอล 12:14-15; 1 โครินธ์ 25; 1 ทิโมธี 1:6;2:1-6) 

6. อธิษฐานเผือ่ผู้ทีย่งัไม่เช่ือพระเจ้า เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ท่ีจะใหทุ้กคนไดรั้บความรอด
อธิษฐานอยา่งเจาะจงและเอ่ยช่ือผูท่ี้เราเป็นห่วง และปรารถนาท่ีจะเห็นเขามาเช่ือพึ่งในพระเยซูคริสตเ์จา้ 
เช่น พอ่แม่หรือพี่นอ้งและน าเสนอในกลุ่มอธิษฐานอยูเ่สมอจนกวา่เขาจะกลบัใจเสียใหม่ (โรม 10:1,13-
15; 1 ทิโมธี 2:4-6;2 โครินธ์ 4:3-4;2 เปโตร 3:9 เอเฟซสั 2:2 โรม 6:19-23 ยอห์น 8:31-36) 
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7. อธิษฐานส่ือมวลชนชนิดต่าง ๆ ปัจจุบนัประชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากทัว่โลกอยา่ง
รวดเร็ว บางส่ือก็เสนอแต่ส่ิงท่ีดี ท่ีสร้างสรรค ์ ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหทุ้กส่ือของคริสเตียนมีพลงั
สร้างสรรค ์ เกิดผลมากในการผลิต จ าหน่าย จ่ายแจกอยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวติัศาสตร์ ขอ
ปิดกั้นอ านาจมืดของซาตานท่ีมุ่งมอมเมาประชาชนดว้ยส่ือต่าง ๆ ท่ีไม่สร้างสรรค ์ (สุภาษิต 15:26-31 
โคโลสี 2:8 สดุดี 19:1-4) 

8. อธิษฐานเผือ่โลก อธิษฐานเผื่อการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณท่ีจะครอบคลุมไปทัว่โลกอยา่งรวดเร็ว 
เพื่อบรรดาประชาชาติจะไดน้มสัการพระเจา้ดว้ยใจยกยอ่งสรรเสริญสูงสุดอยา่งแทจ้ริง (สดุดี 33:5,8,10-
12;67:1-7) อธิษฐานเผือ่ผูน้ าฝ่ายโลก (1 เปโตร 2:13-15) 

9. อธิษฐานเผือ่ผู้น าฝ่ายวญิญาณและพนัธกจิทีรั่บใช้ ผูน้  าฝ่ายวญิญาณคือบุคคลส าคญัยิง่ท่ีเรา
ตอ้งใหค้วามสนใจเอาใจใส่ และอธิษฐานวงิวอนเผื่อ เพราะอยูแ่นวหนา้และศตัรูจอ้งจะท าลายทุกเวลา 
(โคโลสี 3:3-4 โรม 15:30-32) 

ตัวอย่างค าอธิษฐานอ้อนวอนในพระคมัภีร์ 

* พระวญิญาณบริสุทธ์ิ อธิษฐานออ้นวอนแทนเรา (โรม 8:26-27) 
* พระเยซูอธิษฐานออ้นวอนเพื่อเรา (ยอห์น 17:1-26) 
* อบัราฮมัออ้นวอนเผือ่โลทและชาวเมืองโสโดมโกโมราห์ (ปฐมกาล 18:23-25) 
* โมเสสออ้นวอนเผื่อโยชูวาในการสู้รบ (อพยพ 17:8-13) 
* โมเสสออ้นวอนเผื่อชาวอิสราเอลท่ีจะถูกประหาร (อพยพ 32:6-14) 
* เอสเธอร์ออ้นวอนเพื่อชาวอิสราเอลในบาบิโลนท่ีจะถูกประหาร (เอสเธอร์ 4:13-17) 
* หญิงชาวคานาอนัออ้นวอนเพื่อบุตรสาวผสิีง (มทัธิว 15:21-28) 
* พระเยซูออ้นวอนเพื่อเปโตร (ลูกา 22:23) 
* เปาโลออ้นวอนเพื่อคริสตจกัรและพี่นอ้งคริสเตียน (เอเฟซสั 6:10-18 โรม 12:1-2) 
* คริสตจกัรออ้นวอนเพื่อเปโตรในคุก (กิจการ 12:1-12) 

ตัวอย่างค าอธิษฐานวงิวอนทีพ่ระเยซูสอน 

1. ค  าออ้นวอนของมิตรสหาย (ลูกา 12:35-8) 
- อธิษฐานวงิวอนไม่หยุด 
2. ค  าอธิษฐานของหญิงหมา้ย (ลูกา 18:1-8) 
- อธิษฐานวงิวอนเสมอหรือบ่อย ๆ อยา่งไม่อ่อนระอาใจ 
3. ค  าอธิษฐานท่ีสอนสาวก (ลูกา 11:1-13) 
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- อธิษฐานนมสัการพระเจา้ 
- อธิษฐานวงิวอนเพื่อส่ิงจ าเป็นในชีวติ 
- อธิษฐานวงิวอนไม่หยุด 
หวงัอยา่งยิง่วา่ ตวัอยา่งต่าง ๆ ในพระวจนะของพระเจา้จะสอนใจเราใหเ้ห็นความส าคญัและ

บทเรียนในการอธิษฐาน ท่ีเราจะทุ่มใจ ร้องทูลต่อพระเจา้ เพื่อชีวติส่วนตวั เพื่อครอบครัวเพื่อคริสตจกัร
และชุมชนท่ีเราอาศยัอยู ่ ตลอดจนเพื่อประเทศชาติบา้นเมืองของเราอยา่งเกิดผลตามพระสัญญาของพระ
เจา้เม่ือนั้นแผน่ดินของพระเจา้จะมาตั้งอยู ่ น ้าพระทยัของพระองคส์ าเร็จในสวรรคอ์ยา่งไรก็จะส าเร็จใน
แผน่ดินโลกอยา่งนั้นขอพระเกียรติ พระสิริ เป็นของพระเจา้สืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์อาเมน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 53 ฉบบัท่ี 294 กนัยายน – ตุลาคม 

2003, หนา้ 47-49. 


