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บทที่ 9
การอธิษฐานเผื่อนานาซาติ

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทเรียนนี้แลว คุณสามารถที่จะ

 อธบิายสิง่ซึง่หมายความถึงการเปน “ผูอธิษฐานเผื่อนานาชาติ”
 จ ําแนกประโยชนของการอธิษฐานนานาชาติ
 เปนผูอธิษฐานเผื่อนานาชาติ
 จดัคูมอืการอธิษฐานสวนตัวเพื่อการอธิษฐานเผื่อนานาชาติ
 ฝกฝนผูอ่ืนใหเปนผูอธิษฐานเผื่อนานาชาติ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“เพราะพระนิเวศของเราเขาจะเรียกวาเปนนิเวศอธิษฐานสํ าหรับบรรดา

ชนชาติทั้งหลาย”   อิสยาห 56:7

คํ านํ า

ในบทกอนคณุไดรับคํ าแนะนํ าถึงวิธีที่จะกลายเปนผูมีสวนรวมอยางจริงจัง ในแผนการของพระ
เจาสํ าหรับโลก

หนึง่ในหลายๆ วธิทีีย่ิง่ใหญนั้นที่ทํ าใหคุณสามารถเปนสวนหนึ่งของแผนการของพระเจาก็คือ
การออกไปใหถึงบรรดาประชาชาติโดยการอธิษฐาน บทนี้จะสอนคุณถึงวิธีที่จะทํ าสิ่งนี้

คุณจะเรยีนรูวิธีที่จะกลายเปนผูอธิษฐานเผื่อนานาชาติ
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ผูอธิษฐานเผื่อจากสวรรค

ผูอธษิฐานเผือ่คือ บุคคลที่เปนตัวกลางซึ่งทํ าหนาที่อธิษฐานวิงวอนเพื่อประโยชนของอีกคนหนึ่ง
ตัวอยางคอื เปรียบเทยีบทนายความเปนเหมือนผูอธิษฐานเผื่อ เขาเปนผูกลางระหวางผูตองหา

กบัผูพิพากษา   ทนายจะแกขอกลาวหาแทนผูตองหา
คร้ังหนึง่ พระเจาทอดพระเนตรหาคนกลางในโลกนี้ที่สามารถยืนอยูระหวางพระองคและคน

บาป พระองคมิพบผูใดเลย ดังนั้นจึงไดสงพระเยซูใหมาทํ าหนาที่นี้
“พระองคทรงเห็นวาไมมีคนใดเลย ทรงประหลาดพระทัยวาไมมีใคร

ออนวอนเผื่อแลว พระกรของพระองคเองก็นํ าความรอดมา และความชอบ
ธรรมของพระองคชูพระองคไว”      อิสยาห 59:16

พระเยซูคือ รูปแบบจากสวรรค  ในการเปนผูอธิษฐานเผื่อนานาชาติ  พระองคคือคนกลางผูยืน
อยูระหวางมนษุยและพระเจา โดยทางความตายของพระองคที่บนไมกางเขนนั้น พระองคเปนสะพาน
ขามชองวางที่เกิดจากบาป

พระเยซูยังคงอธิษฐานเผื่อพวกเราตอไป
“ดวยเหตุนี้พระองคจึงทรงสามารถเปนนิตยที่จะชวยคนทั้งปวงที่ไดเขา

มาถงึพระเจาโดยทางพระองคนั้น ใหไดรับความรอดเพราะวาพระองคทรงพระ
ชนมอยูเปนนิตยเพื่อชวยทูลขอพระกรุณาใหคนเหลานั้น”  ฮีบรู 7:25

พระเยซูคริสตนะหรือ  ผูทรงสิน้พระชนมและยิ่งกวานั้นอีกไดทรงถูกชุบ
ใหเปนขึน้มาจากความตาย  ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถของพระเจา  และ
ทรงอธษิฐานขอเผื่อเราทั้งหลายดวย”  โรม 8:34

พระเยซทูรงอธษิฐานในฐานะเปนคนกลางระหวางมนุษยและพระเจา พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็
เชนกัน

“ในท ํานองเดยีวกัน พระวิญญาณก็ทรงชวยเราเมื่อเราออนกํ าลังดวย
เพราะเราไมรูวาควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอยางไร แตพระวิญญาณทรงชวยขอ
แทนเรา ในเมื่อเราครํ่ าครวญอธิษฐานไมเปนคํ า

และพระองคผูทรงชันสูตรใจมนุษยก็ทรงทราบความหมายของพระ
วญิญาณ เพราะพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ขอบพระทัย
พระเจา”  โรม 8:26-27
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การอธิษฐานเผื่อนานาชาติ

พระเจาทรงใหภาระกิจแหงการอธิษฐานเผื่อบรรดาประชาชาติของโลกแกผูเชื่อ
เราวงิวอนเพื่อชาติตางๆ โดยการอธิษฐานเพื่อพวกเขา  เมือ่เราวงิวอนอธิษฐานเราแสวงหาพระ

เจาเพือ่ประโยชนของผูอ่ืน  เราสงคํ าอธิษฐานซํ้ าแลวซํ้ าอีกเสนอตอพระองคเพื่อประโยชนของชาติตางๆ
ในโลก

คํ าวา “นานาชาติ” หมายถึง ระหวางหรือทามกลางบรรดาประชาชาติ  ในฐานะที่เปนผูอธิษฐาน
เผือ่นานาชาตเิราอธษิฐานเผื่อคนเหลานั้น มากยิ่งกวาที่จะอธิษฐานเพื่อความจํ าเปนสวนตัวของเราเอง
และยิง่กวาเพือ่ครอบครัวและเพื่อนๆ ของเรา  ในการอธิษฐาน คุณมีการเคลื่อนไหวฝายวิญญาณ
“ระหวางและทามกลางบรรดาประชาชาติ”  ของโลก

ประโยชนของการอธิษฐานเผื่อนานาชาติ

ยทุธวธิทีีสํ่ าคญัทีสุ่ดสํ าหรับการเขาถึงชาติตางๆ ของโลกก็คืออธิษฐานเผื่อนานาชาติ  การรับใช
ดวยวธิกีารเชนนี้มีประโยชนถึงสามลักษณะใหญๆ ดวยกัน

การอธิษฐานเผื่อเปนไปตามพระคัมภีร
พระคัมภีรเดิมบรรจุตัวอยางมากมายซึ่งเสนทางการดํ าเนินชีวิตของชาติทั้งชาติไดรับการเปลี่ยน

แปลงเนื่องจากผลของการอธิษฐานเผื่อ  การอธษิฐานเผื่อของเนหะมียในพระคัมภีรที่บันทึกการแบก
ภาระนีไ้วในนามของเขานับเปนตัวอยางที่ดีเลิศอันหนึ่ง

มขีอพระคมัภีรหลายตอนที่บอกเราตรงๆ ถึงการทรงเรียกเราใหทํ ากิจกรรมนี้
“เหตุฉะนั้น กอนสิ่งอ่ืนใด  ขาพเจาขอรองทานทั้งหลายใหวิงวอน

อธษิฐานทูลขอและขอบคุณเพื่อคนทั้งปวง

เพือ่กษตัริยทั้งปลายและคนทั้งปวงที่มีตํ าแหนงสูง  เพือ่เราจะไดดํ าเนิน
ชวีติอยางเงียบๆ และสงบสุขในทางธรรมและอยางนอบนอม”  1 ทิโมธี 2:1-2

“เพราะพระนเิวศของเราจะเรียกวาเปนนิเวศอธิษฐาน  ส ําหรับบรรดา
ประชาชาติทั้งหลาย”  อิสยาห 56:7

การอธิษฐานเปนกิจกรรมที่ทุกผูคนตองพึ่งพา
การอธษิฐานเปนแหลงที่มาของอํ านาจฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญที่สุดเทาที่มนุษยชาติรูจัก
การอธษิฐานมผีลท ําใหเกิดการฟนฟู และการฟนฟูกอใหเกิดความกระตือรือลนในการประกาศ

การประกาศก็เปนผลใหเกิดการเผยแพรราชอาณาจักรของพระเจา
แผนการและโครงการตางๆ ของการประกาศเปนสิ่งสํ าคัญ  แตการอธิษฐานเปนสิ่งสํ าคัญมาก

ตอความส ําเรจ็ของสิ่งเหลานั้น การอธิษฐานเปนพื้นฐานที่ผดุงรักษาการรับใชและเปนพื้นฐานของการ
ปฏิบัติงานตางๆ
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ไมมีขีดจํ ากัดสํ าหรับการอธิษฐานเผื่อนานาชาติ
ไมมชีาตปิดใดๆ และไมมีชายแดนใดๆ ที่ปองกันขัดขวางการอธิษฐานมิใหผานเขาไปได  การ

อธษิฐานสามารถไปไดจนสุดปลายแผนดินโลก
คุณอาจไมเคยจากบานของคุณ แตโดยการอธิษฐานคุณสามารถเดินทางฝายวิญญาณทะลุ

ทะลวงเขาไปในโลก เพื่อไปยังใครก็ตามที่มีความตองการ  การอธษิฐานอนุญาตใหคุณสงการรับใชออก
ไปอยางปราศจากขีดจํ ากัดระยะทาง  สถานภาพทางสังคมและภาษาไมสามารถสรางอุปสรรคขัดขวาง
การอธิษฐานไดเลย

การอธษิฐานเปน “งานพันธกิจของโลก”  งานหนึง่ทีผู่เชือ่ทุกคนทํ าได การอธิษฐานคือการจัดหา
หนทางใหเราเขาไปมีสวนรวมกับการประกาศแกโลก โดยปราศจากการลาชาแมแตขณะเดียว

คุณไมมวีนัแกเกินไปหรืออายุนอยเกินไปสํ าหรับการรับใชเชนนี้  คุณอาจไมมีการปวยเกินไป
หรือไรความสามารถเกินไปดวย การอธิษฐานคือการมีสวนรวมอยาเขมแข็งในความมุงหมายของพระ
เจาที่มีตอคนทั่วโลก

แผนการอธิษฐาน

แผนการอธิษฐานตอไปนี้สามารถนํ าไปใชเปนการสวนตัวหรือในกลุมการอธิษฐานเผื่อนานา
ชาติ  และยงัท ําใหคุณมเีปาหมายเฉพาะสํ าหรับการอธิษฐานของคุณ แผนการนี้มีไวเพื่อการอธิษฐานที่
นานถงึหนึ่งชั่วโมง

นีเ่ปนเพยีงแนวทางที่เล็งถึงจุดประสงคในการอธิษฐานของคุณ จงอยาจํ ากัดตัวเองตอเวลาที่
แนะน ําไว ถาพระเจาทรงใสภาระใจใหคุณอธิษฐานนานกวานั้น

จงระลกึเสมอวาตองอธิษฐานในพระนามของพระเยซู ตามที่พระองคทรงสอนไว  ซึ่งทํ าใหคํ า
อธษิฐานของคุณสอดคลองกับพระประสงคของพระองค และพระองคประทานความสํ าเร็จให
กอนเริ่มตนใหแยกแยะความตองการเฉพาะเจาะจงที่คุณตองการอธิษฐาน

แยกแยะความตองการเฉพาะเจาะจงในสิ่งซึ่งคุณจะอธิษฐาน  จงมัน่ใจวานั่นเปนสิ่งที่สอดคลอง
กบัพระประสงคของพระเจาที่มีตอโลก

การอธษิฐานเผือ่นานาชาติมิใชการนั่งประชุมอธิษฐานทั่วไป ที่มีหัวขออธิษฐานหลายอยางรวม
กัน  แตเปนการอธษิฐานรวมกันในหัวขออธิษฐานที่เฉพาะเจาะจงเพงเล็งไปยังบรรดาประชาชาติตางๆ
ของโลก
สรรเสริญพระเจา (10 นาที)

เราเขาเฝาจํ าเพาะพระพักตรพระเจาโดยการขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค
“จงเขาประตูของพระองคดวยการโมทนาและเขาบริเวณพระนิเวศของ

พระองคดวยการสรรเสริญ  จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค   จงถวาย
สาธกุารแดพระนามของพระองค”  สดุดี 100:4
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การสรรเสรญิน ําเราเขาไปเฝาจํ าเพาะพระพักตรพระเจา ดังนั้นพระองคทรงสามารถไดยินคํ า
อธษิฐานวิงวอนของคุณ

สรรเสริญพระองคสํ าหรับความเปนพระเจาและสิ่งที่พระองคไดทรงกระทํ า  ในคํ าสรรเสริญของ
คุณใหรับรูถงึแผนการอันยิ่งใหญของพระองคสํ าหรับโลก  และใหโมทนาพระองคสํ าหรับการมีสวนรวม
ในแผนการนั้นของพระองค

ดาวดิผูเขยีนสดุดีบอกเราให “เขามาเฝาจํ าเพาะพระพักตรพระเจาดวยการรองเพลง”  คุณอาจ
ตองการรองเพลงสรรเสริญพระองค บางทีคุณอาจฮัมเพลงซึ่งสอดคลองกับพระประสงคของพระองค
สํ าหรับประชาชาติ
อธิษฐานเผื่อโลกโดยทั่วไป   (10 นาที)

ตอไปนีคื้อส่ิงทีต่องอธิษฐานถึงอยางจํ าเพาะเจาะจง จงอธิษฐานเพื่อ
 ผูหวิกระหายฝายวิญญาณจิตเกิดขึ้นใหมทั่วโลก

 พระเจาทรงโปรดยกชูพลังการอธิษฐานเผื่อนานาชาติทั่วโลก

 ความเจริญเติบโตและการพัฒนาคริสตจักรทั่วโลก

 พระเจาจะทรงเพิ่มเติม “คนงานสํ าหรับการเก็บเกี่ยว”  ศิษยาภบิาล ผูเผยพระวจนะ ผูประกาศ
อัครทตู  ครูอาจารยและผูนํ าฆราวาส เพื่อพระราชกิจของพระองคจะไดบรรลุเปาหมาย  (มัทธิว
9:38,  ลูกา 10:2)

 ความเปนอนัหนึง่อนัเดียวกันและการทํ างานรวมกันที่มีอยูในคริสตจักรและงานพันธกิจ

 การฟนฟใูหเกดิความรอนรนและความเมตตาสงสารเพื่อที่จะนํ าผูที่หลงหายมาหาพระเจา

 ใหผูเชื่อรูจักใชเครื่องมืออยางชาญฉลาดในการเผยแพรขาวประเสริฐ

 ทูลขอพระเจาจัดเตรียมคาใชจายที่จํ าเปนและเพิ่มความตั้งใจและความสามารถในการจัดหา
เงนิมาใชในงานประกาศ

 เปด “หนทางที่จะพูด”  เพื่อแบงปนขาวประเสริฐ  (เอเฟซัส 6:19)

 “ประเทศปด” ใหเปดรับขาวประเสริฐของพระเจา  (2 เธสะโลนิกา 3:1)

 ใหผูที่ไดยินขาวประเสริฐรับเชื่อ   (โรม 15:30-31)

 ใหโลกสวนใหญแจกจายความรักความอบอุนในการเผยแพรขาวประเสริฐ
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 ผูน ําฝายรฐับาลและผูนํ าทางการเมือง ซึ่งมีหัวใจพรอมที่จะยอมรับการทํ างานของพันธกิจและ
การประกาศ

 คนงานในการกอต้ังคริสตจักรและพันธกิจใหม

 ผูเชือ่ซึง่ติดคุกและทนทุกขทรมานเพราะพันธสญัญาที่มีตอพระคริสต หรือเพราะการรับใชของ
เขา

 งานแปลพระคัมภีรทั่วโลก

 หลกัสตูรเรียนทางไปรษณีย : สถาบันฝกอบรมและวิทยาลัยสอนพระคัมภีรทั่วโลก

 คนงานคริสเตียนประจํ าชาติ

 พลงัของพันธกจิขามวัฒนธรรม

 การเคลือ่นไหวของพระเจาทามกลางคนหนุมสาว    เพื่อเขาจะเปนผูนํ าของคริสตจักรในอนาคต

 การส ําแดงยทุธวธิทีี่ถูกตองเพื่อจะเขาถึงแตละชาติและหมูบานของโลก  ทูลถามพระเจาใหเปด
เผยยทุธวธินีัน้แกผูทีท่ ํางานในเขตแดนเหลานั้น อธิษฐานเผื่อองคการตางๆ  ที่มีสวนเกี่ยวของใน
การคนควาวิจัยและยุทธวธิขีองงานพันธกิจ

 การปองกนัคนงานจากการโจมตีของซาตาน  ผูกมัดกิจการของมารที่กํ าลังเขามาขัดขวางผูเชื่อ
และชนชาตติางๆ อธิษฐานเพื่อการปลดปลอยจากผูที่ขัดขวางผูเชื่อและชนชาติตางๆ  อธิษฐาน
เพือ่การปลดปลอยจากผูที่ขัดขวางขาวประเสริฐ  (โรม 15:30-31,   2 เธสะโลนิกา 3:2)

 การมองโลกตามอยางพระคัมภีรไดรับการเผยแพรในทามกลางผูเชื่อ ซึ่งจะกลายเปนผูมีสวน
รวมแทนการเปนผูดูแลแผนการของพระเจา

 ผูทีป่ระกอบอาชีพฝายโลกในชนชาติตางๆ เพื่อที่จะเผยแพรขาวประเสริฐ

 ผูเชือ่ในหนวยงานของกองทัพในหลายๆ เขตแดนในโลก เพื่อพวกเขาสามารถจะเปนกํ าลังที่มี
ประสิทธิภาพในการเผยแพรขาวประเสริฐ

 การท ํางานของสือ่กลางทางศาสนา เชน การบันทึกเสียงขาวประเสริฐ  ภาพยนตร ตลับเทป
วทิยแุละโทรทัศนเกี่ยวกับคริสเตียน
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 งานของพันธกจิทางการแพทยและดานสังคม ซึ่งรวมทั้งงานรับใชในดานการใหความชวยเหลือ
และงานบรรเทาทกุข  หนวยงานที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือทางการแพทยพรอมกับการเผย
แพรขาวประเสริฐของพระเจา

 องคการมิชชั่นนารีฝายการบินและนักบินที่อุทิศตนในการเปนมิชชั่นนารีที่ทํ าหนาที่ชวยหา
อุปกรณตางๆ แกหลายๆ เขตแดนในโลก

 การท ํางานในทามกลางผูอพยพและผูล้ีภัยของโลก

 อํ านาจการผกูมดัฝายวิญญาณของซาตาน ซึ่งกํ าลังมีอิทธิพลเหนือชาติและเขตแดนตางๆ ซึ่ง
อํ านาจเชนนี้มีอยูและไดอธิบายไวในสมัยของดาเนียลเกี่ยวกับศักดิเทพที่มีอํ านาจเหนือเปอร
เซยี อํ านาจเหลานี้อธิบายใหเราทราบวาเหตุใดบางชนชาติจึงยอมรับในขาวประเสริฐมากวา
ชาตอ่ืินๆ วญิญาณบางชนิดก็ทํ างานเขมแข็งในหลายๆ เขตแดนและปฏิบัติการจนกระทั่งผูเชื่อ
อธษิฐานเผื่อและมันก็ถูกผูกมัดไว  เขตแดนเหลานี้ไมยอมรับขาวประเสริฐ

การอธิษฐานเผื่อสํ าหรับพื้นที่หนึ่งของโลก   (10 นาที)
เลง็ค ําอธษิฐานของคุณไปยังทวีปหรือประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ  มหีลายหนวยงานที่สามารถให

รายละเอยีดเฉพาะส ําหรับพื้นที่ตางๆ หนวยงานตางๆ และกลุมประชาชน ซึ่งจะชวยใหคุณอธิษฐาน
อยางเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น  ดูภาค “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทนี้

นีคื่อบางสิง่ทีเ่ฉพาะเจาะจงในการอธิษฐานสํ าหรับแตละชาติ
 เหตกุารณปจจบัุน คุณสามารถรูถึงความจํ าเปนในการอธิษฐานจํ าเพาะเจาะจง โดยการสังเกต
เหตกุารณจากขาวปจจุบันในชาตินั้นๆ  หรือโดยการติดตออยางสมํ่ าเสมอกับคนงานคริสเตียนที่
นั่น

 คริสตจักรตางๆ ของประเทศ

 ผูที่กํ าลังทํ างานหนักในการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณของชาตินี้ซึ่งรวมถึงผูที่กํ าลังสรางคริตจักร 
คนงานประจํ าชาติ สถาบันฝกอบรม มชิชัน่นารี ผูแปลพระคัมภีร เปนตน

 ผูเชื่อทุกคนในประเทศนั้นๆ

 ผูทีย่ังไมไดยินขาวประเสริฐของประเทศนั้น

 ผูกมดัอ ํานาจของมารซาตานในการทํ างานในชาตินี้ ซึ่งเปนพลังอํ านาจที่มาตอตานการเผยแพร
ขาวประเสรฐิ หรือปดประเทศไมยอมใหผูทํ างานดานประกาศทํ างานนี้
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 โดยปกตแิลว ในทุกสังคมมีเจ็ดดาน ซึ่งกํ าหนดรูปแบบของความคิดของแตละคน และจุดหมาย
ปลายทางของชาติซึ่งไดแก บานและครอบครัว คริสตจักร  การศึกษา ศิลปะและการบันเทิง ส่ือ
มวลชน  รัฐบาลและธุรกิจ  จงอธิษฐานเผื่อผูนํ าตางๆ และสภาวะฝายวิญญาณในประเภทตางๆ
ทีก่ลาวมาแลว

อธิษฐานเผื่อมิชช่ันนารีคนหนึ่งคนใดหรือองคการพันธกิจใดโดยเฉพาะ  (10 นาที)
โดยการตดิตอกับมิชชั่นนารีหรืององคการอยูเสมอ คุณก็จะรูถึงความตองการเฉพาะของเขา

เพือ่น ําไปอธษิฐานเสนอชื่อของคุณในใบรายการชื่อของเขา เพื่อไดรับจดหมายขาวหรือเอกสารเพื่อการ
อธิษฐาน
อธิษฐานเพื่อกลุมประชาชนที่ยังไมไดยินขาวประเสริฐของพระเจา   (10 นาที)

ประชาชนกลุมใหญๆ ทั้งหาที่ยังไมไดยินขาวประเสริฐไดแก ชาวพุทธ ชาวฮินดู  ชาวเขา ชาว
มสุลิม และชาวจีน

 อธษิฐานเผือ่ความหิวกระหายฝายวิญญาณในทามกลางกลุมชนเหลานี้

 อธษิฐานเผือ่คนงานที่แบงปนขาวประเสริฐแกคนเหลานี้

 อธษิฐานเผือ่การเปดเผยถึงยุทธวิธีที่ถูกตองเหมาะสมในการเขาถึงแตละกลุมเหลานั้น

 อธษิฐานเผือ่ผูที่กํ าลังพยายามเขาถึงประชาชนเหลานี้อยูแลว

อธิษฐานถึงความตองการสวนตัว   (10 นาที)
พจิารณาดคูวามตองการสวนตัวของคุณในการเกี่ยวของกับโลก  ความตองการสวนตัวของคุณ

เกีย่วของกบัพระประสงคของพระเจาที่มีตอโลกอยางไร และคุณมีสวนรวมดวยอยางไร  แมกระทั่งความ
หวงใยสวนตัวที่สุดของคุณก็ควรเกี่ยวของกับแผนการของพระเจาสํ าหรับประเทศตางๆ

จงแสวงหาพระเจาตอไป เพื่อทราบถึงวิธีที่คุณสามารถทํ าใหงานที่คุณมีสวนรวมในการรับใชนั้น
บรรลุผลสํ าเร็จเต็มที่ในการเขาถึงชาติตางๆ ของโลกดวยขาวประเสริฐแหงราชอาณาจักรของพระเจาคุณ
สามารถจัดเตรียมตัวเองใหรับใชพระองคไดดีกวานี้ไดอยางไร  คุณสามารถเริ่มตน ณ บัดนี้ไดอยางไร
คุณสามารถปลดปลอยตนเองจากเวลาสวนตัวและเงินทองของคุณเพื่อปฏิบัติงานรับใชโลกไดอยางไร

ชั่วโมงแหงการอธิษฐาน

ตอไปนีเ้ปนขอสรุปการแบงชั่วโมงแหงการอธิษฐานนานาชาติ
1.  สรรเสริญพระเจา   :  (10 นาที)
2.  อธษิฐานเผื่อโลกโดยทั่วไป   :   (10 นาที)
3.  อธษิฐานเผื่อพื้นที่หนึ่งของโลก   :   (10 นาที)
4.  อธษิฐานเผือ่มชิชัน่นารีคนหนึ่งคนใดหรือองคการพันธกิจใดพันธกิจหนึ่งโดยเฉพาะ



การมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร บทที่ 9 -102 -

     เจาะจง   (10 นาที)
5.  อธษิฐานเผือ่คนที่ยังไมไดรับฟงขาวประเสริฐสักหนึ่งกลุม   :   (10 นาที)
6.  อธษิฐานเผื่อความตองการสวนตัว    :   (10 นาที)

สรางคูมืออธิษฐาน

คูมอือธษิฐานสวนตัวจะชวยคุณในการอธิษฐานเผื่อนานาชาติ  ตอไปนี้เปนคํ าสอนสํ าหรับการ
สรางคูมืออธิษฐานดังกลาว

ภาคแรก  -  แผนการอธิษฐาน
ยกเอา “แผนการอธษิฐาน” ที่ใหไวในบทนี้สํ าหรับชั่วโมงแหงการอธิษฐานเผื่อนานาชาติ มาใสไว

ในคูมอือธิษฐานของคุณ เพื่ออางอิงในเวลาอธิษฐานของคุณ
ภาคที่สอง  -  โลกโดยทั่วไป

ยกเอาคํ าแนะนํ าสํ าหรับการอธิษฐานเผื่อความตองการของโลกโดยทั่วไปที่ใหไวในบทนี้และใส
ไวในคูมือ

ยกเอาแผนทีโ่ลกซึ่งขัดไวในภาค “เพื่อการศึกษาตอไป” ของบทนี้นํ าไปใสไวในภาคที่สองของคู
มอือธษิฐานของคุณ อธิษฐานวางมือ  บนแผนทีน่ีแ้ละใชเปนจุดเชื่อมโยงขณะที่คุณอธิษฐานเผื่อโลก
ภาคที่สาม  -  พื้นที่เฉพาะ

ยกเอาแผนทีต่างๆ ของหลายๆ พื้นที่ในโลกที่มีในภาค “เพื่อการศึกษาตอไป”  ของบทนี้ นํ าไปใส
ไวในภาคทีส่ามของคูมืออธิษฐานของคุณ  จงใชส่ิงเหลานี้ในฐานะที่เปนเปาหมายในการอธิษฐานของ
คุณส ําหรบัพื้นที่เฉพาะและชาติที่เฉพาะเจาะจง

รวบรวมรายละเอียดของชาติตางๆ และพื้นที่หลายๆ แหงของโลกไวและนํ าไปใสไวในภาคคูมือ
อธษิฐานของคณุ รวมทั้งเหตุการณปจจุบันที่เปนขาวในหนังสือพิมพ ซึ่งมีผลตองานประกาศในชาติที่
เฉพาะเจาะจงเปนพิเศษ โดยตัดขาวและนํ าไปหนีบติดไว แลวอธิษฐานเผื่อหัวขอเหลานี้

อยาลมือธษิฐานเผื่อประเทศชาติของคุณเองและหมูบานหรือเมืองที่คุณอยู หาแผนที่ประเทศ
ของคณุหรือวาดแผนที่หมูบานของคุณรวมไวในภาคนี้ดวย

ถาเมอืงทีคุ่ณอยูมีการใชโทรศัพทก็หาสมุดคูมือการใชโทรศัพท และเริ่มตนอธิษฐานเผื่อแตละ
คนในเมืองที่คุณอยูทีละชื่อ

หารายชือ่เจาหนาที่รัฐบาลในชาติและเมืองของคุณแลวอธิษฐานเผื่อพวกเขา
ภาคที่ส่ี  -  มิชช่ันนารีและองคการเฉพาะ

ในภาคนี ้ เขยีนรายชือ่มิชชั่นนารีที่คุณจะอธิษฐานถึงอยางเฉพาะเจาะจง รับจดหมายขาวจาก
เขาและน ําไปใสไวในภาคนี้ อธิษฐานเผื่อความตองการเฉพาะของพวกเขา

ถาครสิตจกัรของคุณมีมิชชั่นนารีใหหารายชื่อและที่อยูของพวกเขา แลวเริ่มอธิษฐานและเขียน
จดหมายโตตอบกับเขา

หารายละเอยีดเกี่ยวกับองคการมิชชั่นเฉพาะและนํ าไปใสรวมไวในภาคนี้ อธิษฐานเผื่อความ
ตองการเฉพาะของเขา
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หารายชือ่คริสตจักร องคการฝกอบรมคริสเตียนและองคการมิชชั่นในพื้นที่ของคุณ แลว
อธษิฐานเปนพิเศษสํ าหรับเขา
ภาคที่หา  -  กลุมคนที่ยังไมไดยินขาวประเสริฐ

เขยีนชือ่อุปสรรคใหญๆ ทั้งหาที่ปดกั้นกลุมคนในภาคนี้มิใหไดยินขาวประเสริฐซึ่งไดแก ชาวพุทธ
มสุลิม ฮินดู  จีนและชาวเขา

เร่ิมรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับกลุมเหลานี้ แลวใสไวในภาคนี้ของคูมืออธิษฐานของคุณ
ภาคที่หก  -  อธิษฐานถึงความตองการสวนตัว

เขยีนหวัขอคอลัมนตอไปนี้ในกระดาษเพื่อบันทึกความตองการสวนตัวที่คุณอธิษฐาน

วนัที่        ความตองการสวนตัว    วนัที่ไดรับคํ าตอบ

การเขยีนบนัทกึอยางตอเนื่องจะชวยคุณตั้งเปาในการอธิษฐานอยางเฉพาะเจาะจง และระลึกได
เมือ่พระเจาตอบคํ าอธิษฐาน

ฝกผูอื่นใหเปนผูอธิษฐานเผื่อนานาชาติ
คุณสามารถฝกผูอ่ืนใหเปนผูอธิษฐานเผื่อนานาชาติได นี่คือแผนการ

1. ส่ือสารเร่ืองการมองโลกตามอยางพระคัมภีรแกเขา

ข้ันแรก  ส่ือสารเร่ืองการมองโลกตามอยางพระคัมภีรกับบุคคลหนึ่งกอน จนกระทั่งเขาจับนิมิต
ของแผนการของพระเจาสํ าหรับโลกได และรูวาเขามีสวนรวมในแผนการนั้น แตเขาจะยังไม
สามารถเปนผูอธิษฐานนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ

บทที ่10   จดัเตรียมแนวทางสํ าหรับวิธีที่จะสื่อสารเรื่องการมองโลกตามอยางพระคัมภีรกับผูอ่ืน

2. จงใชบทนี้ในการฝกผูอ่ืนในการอธิษฐานเผื่อนานาชาติ

อันดบัแรก   จงศึกษาบทเรียนนั้นกับเขา

อับดับทีส่อง   จงเริ่มอธิษฐานตามอยางแผนการอธิษฐานที่ใหไวในบทนี้

อันดบัทีส่าม   จงชวยเหลือเขาในการจัดระเบียบคูมืออธิษฐานตามอยางคํ าแนะนํ าที่ใหไวในบท
นี้
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3. กอต้ังกลุมอธิษฐานกลุมหนึ่งเพื่ออธิษฐานเผื่อนานาชาติ

การชวยเหลอืกนัในกลุมจะทํ าใหเกิดการอุทิศเวลาเพื่ออธิษฐานเผื่ออยางตอเนื่อง จงจัดเวลา
เฉพาะเอาไว วันและสถานที่สํ าหรับการประชุมของคุณ  กลุมนี้สามารถพบปะกันที่บานของคุณ
หรือคริสตจักร

จงใชแผนการอธิษฐานที่ใหไวในบทนี้และใชคูมืออธิษฐานที่คุณทํ าไวเพื่อจดจอกับเวลาอธิษฐาน
ของคุณ

หารายชือ่เครื่องมือในการอธิษฐานเพิ่มเติมที่ใหไวในภาค “เพือ่การศึกษาตอไป”  ของบทนี้ ส่ิง
เหลานีจ้ะชวยเหลือคุณและผูที่คุณฝกตอไปในการอธิษฐานเผื่อนานาชาติ

ชื่อ                                                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 9

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

2. “ผูอธษิฐานเผื่อนานาชาติ”  หมายความวาอะไร
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3. คุณสามารถฝกผูอ่ืนใหเปนผูอธิษฐานเผื่อนานาชาติไดอยางไร

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

4. คุณไดทํ าสัญญาเพื่อทีจ่ะเปนผูอธิษฐานเผื่อนานาชาติแลวหรือยัง

                                                                                                                                               

5. คุณท ําคูมืออธิษฐานเผื่อสวนตัวแลวหรือยัง

                                                                                                                                               

6. ประโยชนในทางบวกสามประการของการอธิษฐานเผื่อนานาชาติที่อภิปรายไวในบทนี้มีอะไร
บาง

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

7. จงอธิบายแผนการที่ใหไวในบทนีสํ้ าหรับภาคอธิษฐานที่มุงเนนการอธิษฐานเผื่อนานาชาติ
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 9

1. “เพราะพระนเิวศของเราเขาจะเรียกวาเปนนิเวศอธิษฐานสํ าหรับบรรดาชนชาติทั้งหลาย”    อิส

ยาห 56:7

2. ผูอธษิฐานเผือ่คือ  บุคคลที่เปนตัวกลางซึ่งทํ าหนาที่อธิษฐานวิงวอนเพื่อประโยชนของอีกผูหนึ่ง
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เราอธษิฐานเผือ่ชาตติางๆ  โดยการอธิษฐานเพื่อพวกเขา  เมือเราอธิษฐานเผื่อ คือเราแสวงหาพระเจา
เผือ่ประโยชนของผูอ่ืน  เราสงคํ าอธิษฐานซํ้ าแลวซํ้ าอีกเสนอตอ  พระองคเพื่อประโยชนของชาติตางๆ ใน
โลก

3. ข้ันตอนตางๆ สํ าหรับการฝกผูอ่ืนใหเปนผูอธิษฐานเผื่อนานาชาติ

อันดบัแรก  ส่ือสารเรื่องการมองโลกตามอยางพระคัมภีร

อันดบัทีส่อง    จงศึกษาบทนี้ดวยกันและปฏิบัติตามแนวทางสํ าหรับแผนการอธิษฐานแลวจัดทํ า

         คูมือการอธิษฐาน

อันดบัทีส่าม  จดักลุมอธิษฐานสํ าหรับการอธิษฐานเผื่อนานาชาติ ส่ิงนี้จะชวยใหคุณ  อุทิศเวลา

       ในการอธษิฐานไดอยางตอเนื่องในการรับใชสํ าคัญดานนี้

4. ถาคํ าตอบของคุณคือ “ใช” คุณก็ไดเขาถึงจุดประสงคของบทนี้อยางประสบความสํ าเร็จแลว

5. ถาคํ าตอบของคณุคอื “ใช” คุณก็ไดเขาถึงจุดประสงคของบทนี้อยางประสบความสํ าเร็จแลว

6. ดูหนา   95-96

-   การอธิษฐานเผื่อเปนไปตามพระคัมภีร

-   การอธษิฐานเผื่อเปนกิจกรรมที่ทุกคนตองพึ่งพา

-   ไมมขีีดจ ํากัดสํ าหรับการอธิษฐานเผื่อนานาชาติ

7. แผนการอธิษฐานมีสรุปไวที่หนา  96-100   ซึ่งรวมถึง

-   สรรเสริญพระเจา   (10 นาที)

-   อธษิฐานเผื่อโลกโดยทั่วไป     (10 นาที)

-   การอธษิฐานเผื่อสํ าหรับพื้นที่แหงหนึ่งของโลก   (10 นาที)

-   อธษิฐานเผื่อมชิชัน่นารีคนหนึ่งคนใดหรือองคการมชิชัน่โดยเฉพาะ   (10 นาที)

-   อธษิฐานถงึกลุมประชาชนที่ยังไมไดยินขาวประเสริฐของพระเจา   (10 นาที)



การมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร บทที่ 9 -108 -

-   อธษิฐานถงึความตองการสวนตัว    (10 นาที)

เพ่ือศึกษาตอไป

ส่ิงตอไปนีม้ใีหคุณโดยทางหนวยงานที่มีแนวโนมไปทาง “คริสเตียนโลก”  หลายๆ องคการ เพื่อ
ชวยเหลือในการอธิษฐานเผื่อนานาชาติของคุณ
1.  Operation World:  หนังสือเลมนี้มีรายละเอียดของแตละชาติในโลกและมีรายการความตองการในการ

อธิษฐานเฉพาะ  ส่ังซื้อไดจาก STL Books, Box 28, Waynesboro, Georgia, 30830, U.S.A.

2.  ผูอธิษฐานนานาชาติ หรือ International Intercessors:  กลุมหนึ่งซึ่งจัดทํ าจดหมายขาวประจํ าเดือนพรอม
ดวยรายละเอียดเกี่ยวกับชาติตางๆ และความตองการในการอธิษฐานเฉพาะสํ าหรับแตละวันของเดือนเขา
รวมในรายการนี้โดยการเขียนไปที่  Box O, Pasadena, California, 91108, U.S.A.

3.  เริ่มตั้งกลุมอธิษฐานสัมพันธภาพแนวหนาเพื่อการอธิษฐานถึงกลุมคนที่ยังไมไดยินขาวประเสริฐ ตองการราย
ละเอียดใหเขียนไปที่ the U.S. Center for World Mission, l605 Elizabeth Street, Pasadena, California,
91104, U.S.A.

4.  แผนที่เพื่อการอธิษฐาน  หรือ  A prayer  map   ขอไดจาก Operation Mobilization, P.O. Box l4, Midland
Park,  N.J., 97432, U.S.A.

แผนที่เพื่อการอธิษฐานถึง “คริสเตียนโลก หรือ World Christian" ขอไดจาก Change The World Ministries,
P.O. Box 5838, Mission Hills, Calif., 92135, U.S.A.

แผนที่เพื่อการอธิษฐานถึง “พระคัมภีรเพื่อทุกคน” หรือ “A "Bibles For All"  ขอไดจาก WCL, P.O. Box
40l29, Pasadena, California, 91104, U.S.A.   

แผนที่เพื่อการอธิษฐานถึง “โลกที่กํ าลังรอคอย”  หรือ "The World Is Waiting"  สํ าหรับนักศึกษาระดับ
วิทยาลัยของโลก ขอไดจาก Worldwide Student Network, Campus Crusade For Christ, Arrowhead
Springs, San Bernardino, Calif., 92414, U.S.A.

5.  เขียนไปขอการฝกอบรมเรื่อง “คอนเสิรตแหงการอธิษฐาน” หรือ "Concerts Of Prayer" ขอไดจาก Inter-
Varsity Christian Fellowship, 233 Langdon, Madison, WI, 53703, U.S.A.

6.  The Lausanne Committee  for  World Evangelization  ไดออกหนังสือรายเดือนซึ่งเปนหนังสือพิมพที่มี
ปฏิทินการสรรเสริฐและอธิษฐานสํ าหรับชาติตางๆ ในโลก เขียนไปขอไดที่  P.O. Box ll00, Wheaton, IL.,
60189, U.S.A.
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7.  เขียนไปขอบัตรอธิษฐานสํ าหรับชาติตางๆ ในโลก เพื่อกระตุนการอธิษฐานเผื่อ 70 ชนชาติที่จํ าเปนตองไดรับ
เรื่องฝายวิญญาณ แตละบัตรมีรายการบอกรายละเอียดสํ าคัญของประเทศ ดังนั้นคุณสามารถอธิษฐานได
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จงเขียนไปที่   Inter-Varsity Christian Fellowship, 233 Langdon St.,
Madison, WI 53703, U.S.A.

8.  เขารวมกลุมสัมพันธภาพเพื่อการอธิษฐานโดยเฉพาะ  นี่คือตัวอยางของสองกลุมในประเภทนี้

Fellowship of Faith for Muslims, 205 Yonge St., Toronto, Ontario, Canada M5BIN2

Pray for China Fellowship, l423 Grant St., Berkeley, Ca. U.S.A.


