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“หลักข้ อคิดทีถ่ ่ ายทอดต่ อไปได้ ”
คืออะไร?
เมื่อองค์พระเยซูคริ สต์ทรงบัญชาให้อคั รสาวกทั้ง 11 คน ของพระองค์ ผูซ้ ่ ึงเคยติดสอยห้อยตาม
พระองค์ สมัยที่พระองค์ยงั ทรงกระทาการอยูบ่ นพื้นพิภพ ออกไปประกาศสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษา
ให้เป็ นสาวกนั้น พระองค์ได้กาชับเขาว่า ให้สอนสาวกรุ่ นใหม่เหล่านั้นในสิ่ งที่พระองค์เคยสอนเขา
มาแล้ว
ต่อมาอาจารย์เปาโลก็ได้กาชับทิโมธี ในทานองเดียวกันว่า “จงมอบคาสอนเหล่านั้นซึ่ งท่านได้
ยินจากข้าพเจ้า...ไว้กบั คนที่สัตย์ซื่อ ที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย”
ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ที่มีโอกาสให้คาปรึ กษาและคลุกคลีกบั นักศึกษา คนทัว่ ไป และ
ศิษยาภิบาลจานวนนับแสน ๆ คนนั้น ผูร้ ่ วมงานในองค์การของข้าพเจ้าค้นพบว่า สมาชิกในคริ สตจักร
มากมาย รวมถึงคนเหล่านั้นที่เทิดทูนพระเกียรติของพระเยซู และสัง่ สอนพระวจนะของพระองค์ดว้ ย
ความสัตย์ซื่อ ยังไม่แน่ใจในความรอดของตนเอง คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ดาเนินชีวิตอยูอ่ ย่างพ่ายแพ้และ
ท้อแท้ใจ เขาไม่รู้จกั วิธีที่จะเป็ นพยานนาคนมาเชื่ อในพระเยซู
ในโครงการแก้ปัญหาทั้งสามประการนี้ องค์การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริ สต์แก่นกั ศึกษา
และมวลชนทัว่ โลก ได้จดั เตรี ยมหลักสู ตรชุด “หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” ขึ้น ซึ่งเราได้อภิปรายถึง
หลักความจริ ง ที่พระเยซูได้สอนแก่อคั รสาวกของพระองค์
คาว่า “หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” นั้นหมายถึงแนวความคิด หรื อหลักแห่งความจริ ง ซึ่ ง
สามารถที่จะสอนกันเป็ นทอด ๆ ไปได้ คือจากคริ สเตียนรุ่ นนี้ ต่อไปยังคริ สเตียนรุ่ นหลัง โดยไม่
ผิดเพี้ยนไปจากแนวความคิดดั้งเดิมเลย
“หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” นี้ ได้เก็บรวบรวมไว้โดยการพิมพ์เป็ นหนังสื อ ทาเป็ นฟิ ล์ม
อัดเสี ยงไว้ในม้วนเทปธรรมดา และเทปกะเซ็ท เป็ นภาษาที่สาคัญ ๆ หลายภาษา ซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้
เปลี่ยนชีวติ ของคนนับล้านในโลกนี้ก็ได้
เราสนับสนุนให้ท่านเรี ยนรู ้หลักความคิดเหล่านี้จนช่ าชองเป็ นตอน ๆ ไป จนกว่าท่านพร้อมที่
จะสอนคนอื่นต่อไป คือ “คนที่สัตย์ซื่อที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย” ในการทาเช่นนี้เราก็จะสามารถนา
ประชาชนชายหญิงจานวนล้าน ๆ เข้ามาเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ ซึ่งเป็ นวิถีทางที่จะกระทาให้มหา
บัญชาของพระองค์สาเร็ จได้ในยุคนี้

2

วิธีอธิษฐาน
โดย ดร.บิลล์ ไบร้ ท์

หลักข้ อคิดที่ถ่ายทอดต่ อไปได้
เล่ มที่ 9
องค์ การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริสต์ แก่ นักศึกษาและมวลชนทัว่ โลก
ตู้ ป.ณ. 4-6 กรุ งเทพฯ

จัดพิมพ์และจาหน่ายโดย
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
ตู้ ป.ณ. 4-32 กรุ งเทพฯ
3

______________________________________________
พิมพ์ที่โรงพิมพ์เจริ ญธรรม 93-95 ถนนมหรรณพ กรุ งเทพฯ
นายการุ ญ สกุลรัตนเจริ ญ ผูพ้ ิมพ์ผโู้ ฆษณา 2519
โทร. 222-9242,221-3320
4

สารบัญ
หน้ า
วิธีอธิ ษฐาน ................................................................................................................................ 6
การอธิษฐานคืออะไร? ............................................................................................................. 10
ใครมีสิทธิ์ อธิ ษฐาน? ................................................................................................................ 11
ทาไมเราจึงต้องอธิษฐาน? ........................................................................................................ 14
เราต้องอธิษฐานถึงใคร? .......................................................................................................... 17
เราควรอธิษฐานเมื่อไร? ........................................................................................................... 19
ส่ วนประกอบของคาอธิ ษฐานมีอะไรบ้าง? .............................................................................. 22
เราอธิ ษฐานด้วยความมัน่ ใจจะรับคาตอบได้อย่างไร? ............................................................. 28
คาถามทบทวน ......................................................................................................................... 38
แนะแนวทางในการศึกษา ........................................................................................................ 39
บทสังเขป................................................................................................................................. 41

5

วิธีอธิษฐาน
ท่านเคยคิดไหมว่า ขณะที่ท่านกาลังคุกเข่าลงอธิ ษฐานอยูน่ ้ นั พระเจ้าประทานสิ ทธิ ให้แก่ท่าน
ในการเปลี่ยนแปลงชีวติ

ของมนุษย์ และประเทศชาติ พระเจ้าได้ทรงจัดสรรบ่อเกิดแห่งพลังอานาจ สติปัญญา และ
พระคุณให้แก่ท่าน เกินกว่าที่ท่านจะเข้าใจได้เสี ยอีก เพียงแต่ท่านเต็มใจเชื่อพระองค์
พระเจ้าตรัสแก่ศาสดาพยากรณ์เยเรมียว์ า่ “จงทูลเราและเราจะตอบเจ้า และจะบอกสิ่ งที่ใหญ่ยงิ่
และที่ซ่อนอยู่ ซึ่ งเจ้าไม่รู้น้ นั ให้แก่เจ้า”

พลังจากพระเจ้ า
จงระลึกอยูเ่ สมอว่า ข้อความที่กล่าวมาข้างบนนั้นเป็ นข้อความที่ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระ
บุตรของพระเจ้าผูท้ รงเดชานุ ภาพ ผูซ้ ่ ึ งฟื้ นคืนจากความตาย ในพระองค์น้ นั สภาพของพระเจ้าดารงอยู่
อย่างครบบริ บรู ณ์ พระองค์นี่แหละที่เป็ นผูท้ ี่ทรงบัญชาให้เราออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็ นสาวก
พระองค์ตรัสว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้ น ในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว...นี่ แหละ
เราจะอยูก่ บั เจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้ นยุค” และพระองค์ยงั ตรัสต่อไปว่า “สิ่ งใดที่ท่านขอในนาม
ของเรา เราจะกระทาสิ่ งนั้น” จงพิจารณาดูซิวา่ พลังของพระเจ้ามหาศาลเพียงใดซึ่ งพระองค์พร้อมที่จะ
ประทานให้แก่ท่านในชีวิตประจาวัน ถ้าท่านเป็ นบุตรของพระองค์
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ถ้าเป็ นเช่นนั้นเหตุใดคริ สเตียนส่ วนมาก จึงไม่มีฤทธิ์ อานาจ ขาดความอัศจรรย์ในชีวิตของเขา
ข้าพเจ้ามัน่ ใจว่าถ้าเราเชื่ อคาตรัสของพระผูช้ ่วยให้รอดของเราอย่างจริ งจังและตั้งต้นทูลขอพลังอานาจ
ของพระองค์ ด้วยการอธิ ษฐานโดยความเชื่อ สิ่ งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้จะเกิดขึ้นในชีวติ ของ
เราอย่างมหัศจรรย์ คนเป็ นอันมากจะหันมาหาพระเจ้า

ปัญหาแห่ งความไม่ เชื่อ
ทาไมชีวติ ของเราในปั จจุบนั จึงขาดฤทธิ์ เดชและไม่เกิดผล
ซึ่ งผิดกับคริ สเตียนในยุคแรก
คาตอบก็คือว่า “ความไม่เชื่อ” ไม่มีคาใดที่จะอธิ บายถึงคุณลักษณะของคริ สเตียนส่ วนมากในสมัยนี้ได้
ชัดแจ้งยิง่ ไปกว่าคาว่า “ความไม่เชื่อ” ด้วยความรักและพระเมตตากรุ ณาคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อโลก
นี้พระเยซูคริ สต์ได้ทรงบัญชา ให้เรานาพระกิตติคุณของพระองค์ออกไปประกาศทัว่ ทุกหนทุกแห่ง
แต่น่าเสี ยดายที่คริ สเตียนส่ วนมาก มัวแต่สาละวนอยูก่ บั การประชุมอธิ ฐษฐานเล็ก ๆ น้อย ๆ
หรื อปรึ กษากันถึงงานของพระองค์เพียงผิวเผินเท่านั้น เมื่องานของพระเจ้ามีผลบ้างนิด ๆ หน่อย ๆ ตาม
ความสามารถของมนุษย์ เราก็เกิดความภูมิใจและพอใจเสี ยแล้ว แทนที่จะเรี ยกร้องฤทธิ์ เดชและพลังอัน
มหาศาลของพระเจ้า และเชื่ อว่าพระองค์จะทรงกระทาสิ่ งมหัศจรรย์ เรารับใช้พระองค์ตามความคิดของ
เรา ซึ่ งวุน่ วายไปด้วยความไม่เชื่อ และปราศจากฤทธิ์ เดช และไม่ได้เกิดผลที่แท้อะไรเลย

ฤทธิ์เดชในการอธิษฐาน
พวกอัครสาวกมัน่ ใจในพระเจ้า ผูท้ รงเดชานุภาพเมื่อเขาถวายชีวติ จิตใจต่อพระองค์ และร่ วมใจ
กันอธิ ษฐานพระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของเขาอย่างมหัศจรรย์ยงิ่ พระองค์ทรงใช้ให้พวกเขา เปลี่ยน
โฉมหน้าจักรภพโรมันอันชัว่ ร้ายเพื่อพระองค์ ขอให้เราอ่านดูคาอธิ ษฐานของพวกเขา ซึ่งบันทึกไว้ใน
พระธรรม กิจการ 4:24-30
“ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงสร้างฟ้ า แผ่นดินทะเล และสรรพสิ่ งซึ่ งมีอยูใ่ นที่เหล่านั้น
พระองค์ได้ตรัสไว้โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดว้ ยปากของดาวิด บรรพบุรุษของเราผูร้ ับใช้ของพระองค์
ว่า เหตุไฉนพวกต่างประเทศจึงกระทาโกลาหลขึ้น และชนประเทศต่าง ๆ ก็คิดอ่านในการที่ไร้
ประโยชน์ กษัตริ ยท์ ้ งั หลายในแผ่นดินโลกได้ต้ งั ตน และเจ้านายทั้งหลายประชุมพร้อมกันต่อสู ้พระเจ้า
และต่อสู ้พระคริ สต์ของพระองค์ แท้จริ งในเมืองนี้ ทั้งเฮโรดและปนเตียว ปี ลาต กับจาพวกต่างประเทศ
และพวกอิสราเอลได้ประชุมกันต่อสู ้พระเยซู พระบุตรผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระองค์ ซึ่ งทรงชโลมไว้แล้ว เพื่อ
จะให้สิ่งสารพัดสาเร็ จโดยพระหัตถ์ และพระดาริ ของพระองค์ ที่ได้ตรัสไว้แต่ก่อนนั้น บัดนี้พระองค์เจ้า
ข้าขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขา
และโปรดประทานให้ผทู ้ าสของพระองค์กล่าวถ้อยคาของ
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พระองค์ดว้ ยใจกล้า เมื่อพระองค์ได้ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคให้หาย และได้
โปรดให้นิมิตกับการอัศจรรย์บงั เกิดขึ้น โดยพระนามแห่งพระเยซู พระบุตรผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระองค์”
เมื่อเราพิจารณาดูคาอธิ ษฐานของพวกเขาแล้ว เราไม่ประหลาดใจเลยว่า ทาไมพระเจ้าจึงทรง
ใช้คริ สเตียนยุคแรกให้เปลี่ยนโฉมหน้าของประวัติศาสตร์โลก พระเจ้าผูซ้ ่ ึงเรานมัสการและปฏิบตั ิรับใช้
นั้น เป็ นพระเจ้าผูท้ รงเดชานุ ภาพทรงพระปรี ชาสามารถ ทรงไว้ซ่ ึ งความรัก พระองค์ทรงเป็ นพระบิดา
เจ้าองค์เดียวกัน กับที่พวกคริ สเตียนในยุคแรกรักและปฏิบตั ิ ฤทธานุภาพของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง
เลย
พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะสาแดงความมหัศจรรย์ของพระองค์ผา่ นทางชีวติ ของเราด้วย
เช่นเดียวกัน

การประกาศทีไ่ ร้ ผล
ประมาณหนึ่งปี ก่อนที่องค์การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริ สต์แก่นกั ศึกษาได้ถูกตั้งขึ้น ข้าพเจ้า
ได้นากองประกาศของคริ สตจักรไปเป็ นพยานตามหอพักศึกษา บ้านเช่า และตามสโมสรต่าง ๆ ในเมือง
ลอสเอลเจลิส รัฐแคลิฟอร์ เนี ยแต่ขา้ พเจ้าไม่เห็นมีใครอธิ ษฐานรับเชื่อพระคริ สต์ ในการประกาศครั้งนั้น
เลย
ต่อมา เมื่อพระเจ้าทรงให้กาเนิดองค์การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริ สต์ฯ เมื่อฤดูใบไม้ผลิในปี
1951 นั้น เราเริ่ มมีการอธิ ษฐานแบบติดต่อกันไปเป็ นลูกโซ่ตลอด 24 ชัว่ โมงทันที เราจัดการอธิษฐาน
ออกเป็ นเก้าสิ บหกระยะต่อหนึ่งวัน คือระยะละสิ บห้านาที คนหนึ่งคนใดจะอธิ ษฐานตอนหนึ่งตอนใดก็
ได้คริ สเตียนเป็ นจานวนมากได้สละเวลาวันละ 15 นาที ตามที่เขาได้เลือกเอา เพื่อ อธิษฐานเผื่อองค์การฯ
และองค์การฯ ได้เริ่ มประกาศข่าวประเสริ ฐ ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์ เนียในเมืองลอสแอลเจลลิส
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

การอธิษฐานติดต่ อกันเป็ นลูกโซ่
หลังจากที่ได้มีการอธิ ษฐาน แบบติดต่อกันไปเป็ นลูกโซ่แล้ว เราก็จดั ให้มีการประชุมขึ้นที่
หอพักสมาคมนักศึกษาสตรี ในการประชุมครั้งแรกนั้น นักศึกษาหญิงมากกว่า 30 คน ในจานวน 60 คน
ได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา ต่อมาอีกไม่กี่เดือน นักศึกษาประมาณ 250 คน ที่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้กลับใจเชื่อพระเยซู นักศึกษาเหล่านี้ มีท้ งั ประธานของนักศึกษามหาวิทยาลัย
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์ของนักศึกษา และนักกีฬาที่มีชื่อของมหาวิทยาลัย นักศึกษาเหล่านี้เป็ น
กาลังใจการประกาศเพื่อพระคริ สต์ เป็ นอย่างมาก ในเวลาเที่ยง พวกเขาก็จดั ให้มีรายการเพลงของ
คริ สเตียนกระจายเสี ยงให้ได้ยนิ ทัว่ ไปในรั้วมหาวิทยาลัย การที่พระเจ้าได้ประกาศพระพรเช่นนี้ มิใช่
เป็ นการบังเอิญ พระเจ้าทรงสนองตอบคาอธิษฐาน ของบุตรของพระองค์เป็ นจานวนมาก พระพรของ
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พระองค์ยงั คงหลัง่ ไหลมาจนตราบเท่าทุกวันนี้พระองค์ได้ทรงใช้องค์การของเรา ในการนานักศึกษา
และคนทัว่ ไป จานวนหลายหมื่นหลายแสนคน ให้มาพบองค์พระเยซูคริ สต์ และอบรมสั่งสอนสาวกให้
ออกไปทาการเพื่อพระองค์ในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก องค์การของเราเน้นหนักในการอธิ ษฐานอยูเ่ สมอ
ถึงอย่างไรก็ตาม เวลาที่เรากระทาการเพื่อพระเยซูคริ สต์น้ ี เราทราบว่าคริ สเตียนทัว่ ไปเป็ น
จานวนมาก ไม่รู้จกั วิธีที่จะอธิ ษฐาน ข้าพเจ้ารู ้จกั คริ สเตียนคนหนึ่งซึ่ งเป็ นคริ สเตียนมาแล้วห้าสิ บกว่าปี
เขาได้บอกแก่ขา้ พเจ้าว่า “ผมไม่เคยอธิ ษฐานในที่ประชุมเลย และผมก็ไม่รู้วา่ จะอธิ ษฐานอย่างไร” จะ
เห็นว่าคริ สเตียนมากมาย จะเป็ นคริ สเตียนใหม่หรื อเก่าก็ตาม รู ้จกั วิธีอธิ ษฐานน้อยมาก ฉะนั้นข้าพเจ้าจึง
ใคร่ ที่จะแบ่งปั นความรู ้ และความเข้าใจ ซึ่ งเป็ นความจริ งเบื้องต้นเกี่ยวกับการอธิ ษฐาน เพื่อเราจะ
อธิ ษฐานได้อย่างเกิดผล และได้รับพระพรจากพระเจ้าจริ ง ๆ
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การอธิษฐานคืออะไร?
การอธิ ษฐานคือการติดต่อกับพระเจ้า มีคนหนึ่งให้คาจากัดความไว้วา่ ดังนี้ “การอธิษฐานคือ
การสนทนากันระหว่างคู่สนทนาที่รักกันมาก คือพระเจ้ากับมนุษย์” เรารักพระองค์เพราะว่าพระองค์
ทรงรักเราก่อน การติดต่อของเรากับพระเจ้าก็คงจะเปรี ยบได้กบั สายโทรศัพท์ด่วน ที่ติดต่อระหว่าง
ทาเนียบขาวในกรุ งวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา และเครมลินในกรุ งมอสโคว์ประเทศรัซเซีย ซึ่งผูน้ า
ของสองประเทศสามารถที่จะติดต่อได้ทุกเวลา แต่น่าเสี ยดายที่คริ สเตียนทุกคนมีสายโทรศัพท์ติดต่อกับ
พระเจ้า ซึ่ งเขาสามารถที่จะติดต่อกับพระเจ้าได้ทุกเวลาเช่นเดียวกัน แต่คริ สเตียนส่ วนมากไม่ยอม
โทรศัพท์ถึงพระเจ้าเลย บางคนก็ลืมเสี ยสนิท จนกระทัง่ ถึงเวลามีความทุกข์ลาบากหรื อมีเหตุฉุกเฉิ น
เกิดขึ้น เขาจึงจะติดต่อกับพระองค์

ด้วยเหตุที่เราเป็ นบุตรของพระเจ้า เราจึงได้รับเชิญให้ “มีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นงั่ แห่งพระคุณ
เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา จะได้รับพระคุณในขณะที่ตอ้ งการ”
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ใครมีสิทธิ์อธิษฐาน?
ผูท้ ี่มีสิทธิ์ อธิษฐานคือผูท้ ี่เป็ นของพระเยซูคริ สต์ โดยสัญชาติญาณของมนุษย์แล้ว มนุษย์มกั ไหว้
วอนอยูเ่ สมอ บางคนไหว้วอนขอต่อพระเทียมเท็จ ซึ่ งทาขึ้นจากไม้และหิ นเมื่อมนุษย์เผชิญกับความเศร้า
โศก ความยากลาบาก และอันตราย เขามักจะสวดมนต์ไหว้วอน
การอธิ ษฐานที่ขาดความเข้าใจดังกล่าวนี้ ย่อมเป็ นอันตราย นักปรัชญาและนักประวัติศาสตร์
ได้พิสูจน์ความจริ งแล้วว่า มนุษย์มีจิตใจที่โน้มเอียงไปกับคุณลักษณะของเทพเจ้าที่เขากราบไหว้น้ นั
เช่นคนที่กราบไหว้เทพเจ้าแห่งราคะตัวเขาก็จะเป็ นผูท้ ี่มีชีวติ อยูใ่ นห้วงแห่งราคะนั้น เมื่อมนุษย์อธิ ษฐาน
ไหว้วอนต่อเทพเจ้าแห่งเลือด เทพเจ้าแห่งไฟ และเทพเจ้าแห่งการสงคราม เขาก็จะมีจิตใจก้าวร้าว หยาบ
คาย และทารุ ณเป็ นเงาตามตัวไปด้วย
ในทานองเดียวกัน เมื่อคริ สเตียนอธิ ษฐานทูลขอต่อพระเยซู “ขณะเมื่อเรามองดูพระพักตร์ของ
พระองค์ เราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนฉายาของพระองค์ จากรัศมีหนึ่งถึงอีกรัศมีหนึ่งติดต่อกัน
ไป”
นี่แหละได้อธิบายให้เราทราบถึงการที่พระคัมภีร์เน้นถึงการนมัสการต่อพระเจ้าเที่ยงแท้ ซึ่ งเป็ น
องค์ยตุ ิธรรม องค์บริ สุทธิ์ และเต็มไปด้วยความรัก

ทางเดียวเท่านั้น
ตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ “มีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผเู ้ ดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
คือพระเยซูคริ สต์ผทู้ รงสภาพเป็ นมนุษย์” พระเยซูคริ สต์ทรงอ้างว่า พระองค์เป็ นทางเดียวเท่านั้นที่นาไป
ถึงพระเจ้า “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชีวติ ไม่มีผใู ้ ดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะมาทาง
เรา”
ข้อพระคัมภีร์ขา้ งบนนี้ เมื่อฟั งดูแล้ว รู ้สึกว่าจะจาเพาะเจาะจงมากเกินไป แต่ขอให้ขา้ พเจ้าเตือน
ให้ท่านทราบว่า องค์พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จมาตายเพื่อคนบาปทุกคน ทัว่ ทุกประเทศ พระองค์ทรงสัญญา
ว่าจะให้ทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักในชีวติ หายเหนื่ อยเป็ นสุ ข มีคนมากมายได้หนั หลัง
ให้แก่พระเจ้าตลอดชีวิตของเขา เขาจึงประสบความยากลาบาก ในบั้นหลายชีวติ เขาไม่กล้าที่จะ
อธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้า เขาคิดในใจว่า “ผมได้หนั หลังให้แก่พระเจ้าตลอดชีวติ แล้ว ฉะนั้นจึงสาย
เกินไปที่จะทูลขอต่อพระองค์เดี๋ยวนี้ ”
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ข้าพเจ้าขอบอกว่า อย่าให้เราคิดเช่นนั้นเลย พระเจ้าได้ทรงพิสูจน์ความรักของพระองค์ โดยการ
ส่ งพระเยซูคริ สต์ลงมาตายไถ่ความผิดบาปของพวกเรา ในขณะที่เรายังเป็ นคนบาปไม่มีสิ่งใดที่สามารถ
หยุดยั้งความรักของพระเจ้าที่มีต่อท่าน
อย่างไรก็ตามความจริ งมีอยูป่ ระจักษ์แจ้งแล้วว่า พระเจ้าจะไม่ทรงตอบคาอธิ ษฐานของท่าน ถ้า
หากท่านไม่เข้ามาหาพระองค์โดยพึ่งพระนามและฤทธิ์ อานาจของพระเยซูคริ สต์ ในฐานะที่ทรงเป็ น
สื่ อกลางระหว่างท่านกับพระเจ้าแต่เพียงผูเ้ ดียวองค์พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสัญญาไว้ถึงหกครั้ง ก่อนที่
พระองค์จะถูกตรึ งบนไม้กางเขนว่า ถ้าท่านจะขอสิ่ งใดในนามของเราเราจะกระทาให้

จิตใจทีส่ ะอาด
ผูท้ ี่มีสิทธิ์ อธิ ษฐานได้ คือผูท้ ี่มีจิตใจที่ได้รับการชาระล้างให้สะอาดแล้ว ปั ญหามีอยูว่ า่ เมื่อเรา
อธิ ษฐานนั้น เราไม่เพียงแต่อธิ ษฐานในพระนามของพระเยซูเท่านั้น แต่เราจะต้องมีจิตใจที่สะอาดด้วย ผู ้
แต่งบทเพลงสรรเสริ ญกล่าวไว้วา่ “ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชัว่ ไว้ในใจข้าพเจ้า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าคงไม่ทรง
สดับ” เพราะฉะนั้นเราไม่ควรหวังว่าพระเจ้าจะตอบคาอธิ ษฐานของเรา ถ้าหากมีความผิดบาปอยูใ่ นชีวติ
จิตใจของเรา เราจาเป็ นจะต้องสารภาพและได้รับการชาระล้างให้สะอาดเสี ยก่อน แล้วเราจึงจะอธิ ษฐาน
เพื่อรับคาตอบจากพระเจ้าได้

ยกโทษให้ คนอืน่
ผูท้ ี่มีสิทธิ อธิ ษฐานได้ คือผูท้ ี่มีจิตใจยกโทษให้แก่คนอื่น อุปสรรคขวางกั้นการรับคาตอบในการ
อธิ ษฐานของเรา ประการสาคัญก็คือจิตใจที่ไม่ยอมยกโทษคนอื่น พระเยซูตรัสว่า “เมื่อท่านยืนอธิ ษฐาน
อยูถ่ า้ ท่านมีเหตุกบั ผูห้ นึ่งใด จงยกโทษให้ผนู ้ ้ นั เสี ย เพื่อพระบิดาของท่านผูส้ ถิตอยูใ่ นสวรรค์จะโปรดยก
ความผิดของท่านด้วย” คาอธิ ษฐานของผูท้ ี่มีจิตใจขมขื่นนั้นพระเจ้าจะไม่สดับฟังเลย นอกจากจะ
อธิ ษฐานสารภาพเสี ยก่อน
ในการอธิ ษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูคริ สต์น้ นั พระองค์ทรงใช้คาว่า “ประทาน” และ “ยก
โทษ” ในประโยคเดียวกัน คือ “ขอโปรดประทานอาหารประจาวันแก่ขา้ พระองค์ท้ งั หลายในกาลวันนี้
และขอโปรดยกโทษความผิดบาปของข้าพระองค์ เหมื อนข้าพระองค์ยกโทษผูท้ ี่ทาผิดต่อข้าพระองค์
นั้น” เราเคยได้ยินคากล่าวที่วา่ “ผมยกโทษให้ได้แต่ผมจะลืมเสี ยไม่ได้” ถ้าหากคริ สเตียนมีจิตใจเช่นนั้น
ก็เท่ากับว่าเขาอธิ ษฐานแต่เขาไม่ตอ้ งการคาตอบ ถ้าสมมุติวา่ พระเจ้าทรงยกโทษเราแต่พระองค์ไม่ทรง
ลืมความผิดบาปของเรา จะเป็ นอย่างไร ขอบพระคุณพระเจ้า ความรักของพระองค์ กระทาให้พระองค์
ลืมความผิดบาปของเราเสี ยสิ้ น พระองค์ทรงนาเอาความผิดบาปของเราไปไว้เบื้องหลังของพระองค์ ซึ่ ง
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พระองค์จะไม่จดจามันอีกต่อไป เราต้องเข้ามาหาพระเจ้าด้วยจิตใจที่ยกโทษให้แก่คนอื่น ถ้าหากเรา
ต้องการที่จะให้พระองค์ทรงตอบคาอธิษฐานของเรา

อธิษฐานด้ วยความเชื่อ
ผูท้ ี่มีสิทธิ์ อธิ ษฐานได้ คือผูท้ ี่อธิ ษฐานด้วยความเชื่อ เราจาเป็ นจะต้องมีจิตใจที่เชื่ อว่า พระเจ้าจะ
ทรงตอบคาอธิ ษฐานของเรา พระองค์ตรัสว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดี และในแผ่นดินโลกก็ดี
ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว” และ “นี่แหละเราจะอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเสมอไปเป็ นนิ ตย์” พระองค์ตรัสต่อไป
ว่า “ถ้าท่านจะขอสิ่ งใดในนามของเรา เราจะกระทาให้” “สิ่ งสารพัดซึ่ งท่านอธิ ษฐานขอโดยความเชื่ อ
ท่านคงจะได้” และ “ให้เป็ นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิด” พระสัญญาเหล่านี้ พระองค์ได้ตรัสไว้สาหรับ
เรา แต่น่าเสี ยดายคริ สเตียนน้อยคนเชื่ อพระสัญญาเหล่านี้ และก็มีนอ้ ยนักที่กล้าอ้างพระสัญญาของพระ
เจ้าเหล่านี้ อย่างจริ งจัง
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ทาไมเราจึงต้ องอธิษฐาน?
เราต้ องอธิ ษฐานเพื่อถวายเกียรติแด่ พระเจ้ า ก่อนอื่นทั้งหมด จุดประสงค์ของการอธิ ษฐาน คือ
การถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “สิ่ งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะ
กระทาสิ่ งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอนั ยิง่ ใหญ่ทางพระบุตร”
เพราะว่ าพระเจ้ าได้ ทรงบัญชาให้ เราอธิ ษฐาน พระองค์ทรงรักเรา ฉะนั้นจึงเป็ นการสมควรที่เรา
จะอธิ ษฐาน พระคัมภีร์สอนเราว่า เราควรจะอธิ ษฐานอย่างสม่าเสมอ คืออธิ ษฐานอยูท่ ุกเวลา องค์พระ
บิดาเจ้าทรงชื่นชมยินดีในการที่เราเข้าเฝ้ าพระองค์
เพื่อติดต่ อสัมพันธ์ กับพระเจ้ า การอธิ ษฐานไม่ใช่เพียงแต่เป็ นการขอให้ตนเองพ้นจากปั ญหา
หรื อขอให้พระเจ้าประทานสิ่ งโน้นสิ่ งนี้ให้เราอย่างเห็นแก่ตวั
แต่การอธิ ษฐานคือการติดต่อสัมพันธ์
อย่างสนิทสนมกับพระเจ้า เพราะเหตุน้ ีพระองค์จึงบัญชาเราว่า “จงทูลเราและเราจะตอบเจ้า และจะบอก
สิ่ งที่ใหญ่ยงิ่ และที่ซ่อนอยูท่ ี่เจ้าไม่รู้น้ นั ให้แก่เจ้า” มีพระบัญชาของพระเจ้ามากมายในพระคริ สตธรรม
ใหม่ เกี่ยวกับการอธิ ษฐาน ดังเช่น “จงอธิ ษฐานอย่างสม่าเสมอ” “ท่านทั้งหลายจงเฝ้ าระวังและอธิษฐาน”
“จงทูลเรื่ องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิ ษฐาน การวิงวอน กับการ
ขอบพระคุณ” “อธิษฐานด้วยใจและด้วยความคิด” “อธิ ษฐานอยูเ่ สมอไม่อ่อนระอาใจ” จงอธิษฐานเพื่อ
คนทั้งปวงที่มีตาแหน่งสู ง” จงอธิษฐานเพื่อคาพูด ในการประกาศข้อลับลึกแห่งข่าวประเสริ ฐ จง
อธิษฐานขอความกล้าหาญ

สามัคคีธรรมกับพระเจ้ า
เพื่อการสามัคคีธรรมกับพระเจ้ า พระเจ้าทรงรอคอยให้เราเข้ามาเฝ้ าพระองค์ดว้ ยการอธิษฐาน
พระองค์เป็ นพระเจ้าผูท้ รงสร้างตัวเรามา พระองค์ทรงรักเรามาก จนส่ งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
มาตายแทนเรา ถึงแม้วา่ ความผิดบาปและความเห็นแก่ตวั ของเรา จะเป็ นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระองค์
ถึงแม้วา่ การกระทาของเราจะเป็ นที่ฝ่าฝื นต่อน้ าพระทัยของพระองค์ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ได้กระทาทุก
สิ่ งทุกอย่างเพื่อเรา แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราสมานสามัคคีธรรมกับพระองค์
เมื่อเราเข้าเฝ้ าพระเจ้า เราคิดถึงตนเองเท่านั้น เรามักคิดว่า ถ้าหากจิตใจของเราไม่เร่ าร้อนด้วย
อารมณ์ พระเจ้าจะไม่สนองตอบ แต่พระคัมภีร์บอกว่า “คาอธิ ษฐานของคนเที่ยงธรรมเป็ นที่ปิติยนิ ดีแก่
พระองค์” พระธรรมข้อนี้ช่วยให้เราพร้อมที่จะอธิ ษฐาน และผูกสัมพันธ์กบั พระเจ้าตลอดเวลาไม่วา่ เรา
จะมีความรู ้สึกเช่นใดก็ตาม เพราะนี่แหละเป็ นพระประสงค์ของพระองค์ และทาให้พระองค์พอพระทัย
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ลูกชายทั้งสองของข้าพเจ้าได้สอนบทเรี ยนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเป็ น
อย่างดี ไม่วา่ ข้าพเจ้าจะมีธุระมาก และยุง่ ยากแค่ไหน เมื่อลูกทั้งสอง อยากสนทนากับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็
จะละงานทุกอย่างไว้ และคุยกับเขาทันที ข้าพเจ้ารักและอยากจะอยูใ่ กล้ชิดกับลูก ๆ และข้าพเจ้าปลื้มใจ
เมื่อรู ้วา่ ลูก ๆ อยากอยูใ่ กล้ชิดกับข้าพเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าหากเราผูเ้ ป็ นมนุษย์ยงั รักลูกแค่น้ ี พระเจ้า
พระบิดาของเราผูท้ รงรักเราอย่างเปี่ ยมล้น จะทรงประสงค์ที่จะสมานสามัคคีธรรมกับเราแค่ไหน

พระคริสต์ ทรงเป็ นตัวอย่ าง
เพราะว่ าพระคริ สต์ ทรงเป็ นตัวอย่ าง องค์พระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระเจ้า ได้ทรงตั้งการ
อธิ ษฐานไว้เป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดที่จะต้องกระทาในชีวติ ประจาวันของพระองค์ ถึงแม้วา่ พระองค์จะต้อง
ประกอบภารกิจสารพัดอย่าง จนแทบจะไม่มีเวลาเป็ นส่ วนพระองค์ เช่นเทศนาสั่งสอนประชาชน รักษา
คนเจ็บป่ วย สนทนาปราศัยกับบางคนเป็ นส่ วนตัว เดินทางไปตามที่ต่าง ๆ และอบรมสัง่ สอนสาวกของ
พระองค์ ถึงกระนั้น พระองค์ก็ยงั จัดสรรเวลาไว้สาหรับอธิ ษฐานเป็ นประจาทุกวัน ถ้าหากพระเยซูคริ สต์
ยังต้องเข้าเฝ้ าพระเจ้า เพื่อสมานสามัคคีธรรมกับพระองค์ถึงขนาดนั้น เราผูเ้ ป็ นมนุษย์จาต้องติดต่อ
สัมพันธ์กบั พระองค์ถึงขนาดไหน
เพราะว่ าอัครสาวกและคริ สเตียนคนอื่ น ๆ เป็ นตัวอย่ าง ชีวติ ของอัครสาวก และชีวประวัติ
ของคริ สเตียนคนสาคัญ ๆ ที่ได้กระทาการใหญ่ยงิ่ เพื่อพระเจ้า ตลอดทุกยุคทุกสมัย ได้เป็ นเครื่ องพิสูจน์
ให้เห็นแล้วว่า การอธิ ษฐานในชีวติ ประจาวันของคนเหล่านั้น เป็ นสิ่ งสาคัญ และจาเป็ นยิง่ ข้าพเจ้าไม่ได้
หมายความว่า เราจะต้องใช้เวลาอธิ ษฐานวันละหลาย ๆ ชัว่ โมง อันที่จริ งพระเจ้าทรงเรี ยกบางคนให้
กระทาเช่นนั้น แต่พระเจ้าทรงบัญชาให้เราทั้งหลาย “อธิ ษฐานอย่างสม่าเสมอ” คืออธิษฐานทูลขอพระ
เจ้าในทุก ๆ เรื่ อง พระเจ้าทรงบัญชาให้เราอธิ ษฐานเผือ่ กันและกัน ผูท้ ี่อธิ ษฐานเผื่อคนอื่น พระเจ้าทรง
อวยพรและทรงใช้เป็ นพิเศษ

ผลของการอธิษฐาน
เพื่อรั บคาตอบ
เราอธิ ษฐานเพราะว่าพระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐาน
คาอธิ ษฐานสามารถ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ บางคนคิดว่า การอธิ ษฐานเป็ นเพียงแต่การใช้อานาจจิต เพื่อบังคับบัญชา
จิตใจของตนเอง แต่คริ สเตียนเชื่อว่า การอธิ ษฐานสามารถเปลี่ยนชีวติ ของผูอ้ ธิ ษฐานได้ พระเจ้าจึง
สามารถสาแดงน้ าพระทัยของพระองค์ ต่อผูท้ ี่อธิ ษฐานทูลขอต่อพระองค์ได้ พระคัมภีร์สอนเราว่า การ
อธิ ษฐานสามารถเปลี่ยนระบบของธรรมชาติได้ ยกตัวอย่าง เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงกระทาให้ลาซารัส
ฟื้ นขึ้นจากความตาย หรื อเมื่อศาสดาพยากรณ์เอลียาห์อธิ ษฐานเพื่อไม่ให้ฝนตก และฝนก็ไม่ตกเลย เป็ น
เวลาสามปี ครึ่ ง แต่เมื่อท่านอธิ ษฐานขอฝน ฝนก็ตกลงมา
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พูดกับพระเจ้ าก่อน
การอธิ ษฐาน คือวิธีการที่สาคัญที่สุด ในการที่จะเป็ นพยานที่เกิดผลเพื่อพระเยซูคริ สต์ กฎการ
เป็ นพยานที่พระเจ้าให้ไว้แก่เรา คือว่า เราต้องพูดกับพระเจ้าถึงเรื่ องมนุษย์ก่อนแล้วจึงออกไปพูดกับ
มนุษย์ถึงเรื่ องพระเจ้าทีหลัง การเป็ นพยาน คือการออกไปเก็บเกี่ยวผลของการอธิษฐาน คือคาอธิษฐาน
ของผูท้ ี่ออกไปเป็ นพยาน และคาอธิ ษฐานของผูอ้ ื่นด้วย สาหรับข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าแน่ใจเหลือเกินว่า คา
อธิ ษฐานของคุณแม่ของข้าพเจ้า มีส่วนสาคัญที่สุดในการทาให้ขา้ พเจ้ากลับใจเชื่อพระเยซูคริ สต์
เพื่อสรรหาอาหารฝ่ ายจิ ตวิญญาณ การอธิษฐานคือการพูดกับพระเจ้า และพระเจ้าพูดกับเราโดย
ทางพระวจนะของพระองค์ นี่แหละเปรี ยบเสมือนทิพย์อาหารฝ่ ายจิตวิญญาณของเรา ทารกที่เกิดใหม่
จาเป็ นต้องรับประทานอาหารเพื่อที่จะให้ร่างกายเจริ ญเติบโตขึ้น ในทานองเดียวกันชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ
ของเรา จาเป็ นจะต้องรับประทานอาหารเช่นกัน เราสามารถอดอาหารได้เป็ นบางครั้งบางคราว ซึ่ งอาจ
ไม่มีผลกระทบกระเทือนอะไรเลย แต่ถา้ หากเราจะไม่รับประทานอาหารเลยตลอดสัปดาห์ เราจะพบว่า
ร่ างกายของเราอ่อนเพลียลง
ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของเราก็เช่นเดียวกัน เราอาจจะเว้นการอ่านพระธรรมของพระเจ้า และการ
อธิ ษฐานเป็ นบางวัน แต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติ ถ้าหากว่าเราจะงดไม่อ่านพระคัมภีร์และอธิ ษฐานเลย เราจะ
พบว่าชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของเราจะผอมโซขาดกาลัง ขาดชัยชนะ และปราศจากความกล้าหาญในการ
เป็ นพยานเพื่อพระเยซูคริ สต์
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เราต้ องอธิษฐานถึงใคร?
เราอธิษฐานถึงพระบิดา ในนามขององค์พระเยซูคริ สต์โดยการนาขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์
คาอธิ ษฐานของเราได้รับตราประทับจากพระเยซู
และองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นผูช้ ่วย
ตีความหมายคาอธิ ษฐานของเรา ให้พระเจ้าทรงทราบเนื่องจากพระเจ้ามีองค์เดียว และทรงพระชนม์อยู่
เป็ นสามพระภาค ฉะนั้นเราจึงสามารถอธิ ษฐานทูลขอต่อพระเยซู หรื อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ได้
อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างที่พระเยซูสอนไว้ในพระคัมภีร์ คือให้เราอธิ ษฐานทูลขอต่อพระบิดา
คริ สเตียนควรทราบและควรดีใจที่รู้วา่ เมื่อเรากาลังอธิ ษฐานทูลขอต่อพระบิดานั้น องค์พระเยซู
และองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงทูลขอแทนเรา อาจารย์เปาโลบอกเราไว้ในพระธรรม โรม 8:34 ว่า
“พระเยซูคริ สต์...สถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และทรงอธิ ษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วย”

พระวิญญาณทูลขอแทนเรา
ในพระธรรมโรมบทที่ 8 ตอนต้นนั้น อาจารย์เปาโลก็ได้อา้ งว่า พระวิญญาณทูลขอแทนเรา
เช่นเดียวกัน “ในทานองเดียวกันพระวิญญาณ ก็ได้ทรงช่วยเรา เมื่อเราอ่อนกาลังด้วยเพราะเราไม่รู้วา่ เรา
ควรจะอธิ ษฐานขอสิ่ งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ าครวญอธิ ษฐานไม่
เป็ นคา และพระองค์ผทู้ รงชันสู ตรดูจิตใจของมนุษย์ ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะว่า
พระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า”
พระองค์ผทู้ รงสดับฟังคาอธิ ษฐานของเรานี้ เป็ นพระมหากษัตริ ยเ์ หนื อกษัตริ ยท์ ้ งั หลาย และเป็ น
พระเจ้า ผูส้ ู งสุ ดพระองค์เป็ นผูท้ รงเนรมิตสร้างฟ้ าและสวรรค์ ฉะนั้นเมื่อเราเข้าเฝ้ าพระองค์ เราจะต้อง
17

เคารพนบนอบต่อพระองค์และยาเกรงพระองค์ กระนั้นก็ตาม พระองค์กย็ งั ทรงเป็ นพระบิดาของเรา ผู ้
ทรงกอปรไปด้วยความรัก ผูท้ รงห่วงใยเรา ผูเ้ สาะหาความสนิทสนมกลมเกลียวกับเรา โดยเหตุน้ ีเราไม่
ต้องหวาดกลัว เมื่อเข้าเฝ้ าจาเพาะพระพักตร์พระองค์เราควรอธิษฐานทูลขอพระองค์ดว้ ยใจยินดี เพราะ
เรารู ้วา่ พระองค์ทรงรักเรามาก ไม่มีใครรักเราเสมอเหมือนพระองค์
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เราควรอธิษฐานเมือ่ ไร?
ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็ นการสมควรอย่างยิง่ ที่เราต้องอธิ ษฐานอย่างสม่าเสมอ เราจาเป็ นต้องสนทนา
กับพระเจ้าวันละหลายครั้ง เกี่ยวกับสารพัดทุกสิ่ งในการดาเนินชีวติ ในวันหนึ่ง ๆ ของเรา สาหรับ
ข้าพเจ้าเอง แต่ละวันข้าพเจ้าอธิ ษฐานเผื่อการตัดสิ นใจในปั ญหาต่าง ๆ ที่ขา้ พเจ้าเผชิญ เพื่อความรอดของ
มิตรสหายและคนอื่น ๆ เผือ่ คนเจ็บป่ วย เผื่อความต้องการทางวัตถุ และทางจิตวิญญาณของผูร้ ่ วมงานใน
องค์การของเรา ยิง่ กว่านั้นข้าพเจ้ายังอธิ ษฐานเผือ่ ผูน้ าขององค์การเผยแพร่ พระกิตติคุณของพระคริ สต์
คนอื่น ๆ อีกด้วย
ข้าพเจ้าอธิษฐานเผือ่ ผูน้ าของชาติและผูม้ ีอานาจปกครองเรา บางครั้งข้าพเจ้ายังอธิ ษฐาน เพื่อ
ขอให้พระเจ้าทรงนาว่าควรจะแต่งกายอย่างไรดี หรื อจะพูดอะไรดี จะทาอย่างไรดีในการไปพบปะ
บุคคลต่าง ๆ ในวงการธุ รกิจ เพื่อจะเป็ นการนาพระเกียรติมาสู่ พระองค์

เข้ าเฝ้ าพระเจ้ าส่ วนตัว
ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็ นการดี ที่เราจะกาหนดเวลาไว้ โดยเฉพาะสาหรับการอธิ ษฐานประจาวัน คือ
เมื่อเราคุกเข่าลงและเปิ ดพระคัมภีร์อ่าน ซึ่ งเป็ นการสนทนากับพระเจ้า พระเจ้าทรงสนทนากับเรา โดย
ทางพระวจนะของพระองค์ และโดยความประทับใจที่พระองค์ทรงบันดาลให้เกิดขึ้น ในขณะที่เรากาลัง
เฝ้ าพระองค์อยูน่ ้ นั
ก่อนที่ขา้ พเจ้าจะลงมืออ่านพระคัมภีร์ ข้าพเจ้าอธิ ษฐานขอพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผปู ้ ระสาทพระ
คัมภีร์แก่เรา จงกระทาให้พระคัมภีร์ตอนนั้นมีความหมาย และเป็ นประโยชน์แก่ชีวิตของข้าพเจ้า เมื่อ
ข้าพเจ้ากาลังอ่าน ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ เพื่อความรอด หรื อบางทีก็สารภาพความ
บกพร่ องในชีวิต ที่พระธรรมของพระองค์ช้ ีให้เห็น บางครั้งก็ขอความกล้าหาญ และความเชื่อที่เกิดขึ้น
ในชีวติ ของอัครสาวก ยิง่ กว่านั้นข้าพเจ้าจะโมทนาพระคุณของพระองค์สาหรับความเข้าใจใหม่ ในการ
วางยุทธวิธีในการประกาศข่าวประเสริ ฐแก่ประชากรของโลก นี่แหละข้าพเจ้าคิดว่าเป็ นการอธิ ษฐานที่
แท้จริ ง คือเมื่อเราทูลให้พระเจ้าตรัสแก่เราเราก็สามารถทูลตอบพระองค์ได้

การประชุมอธิษฐาน
การประชุมอธิ ษฐาน เป็ นสิ่ งสาคัญในชีวติ แห่งการอธิ ษฐานของคริ สเตียนมาก แต่น่าเสี ยดายที่
การประชุมอธิ ษฐานส่ วนมาก ไม่มีชีวติ ชีวา และทาให้ผเู ้ ข้าประชุมเบื่อ เหตุผลที่เป็ นเช่นนั้นก็เพราะว่า
คนส่ วนมากที่มาประชุม ไม่เคยใช้เวลาเข้าเฝ้ าพระเจ้าส่ วนตัวเสี ยก่อน เขาไม่ใช้เวลานมัสการและทา
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ความสนิทสนมกับพระเจ้าเลย ฉะนั้นเมื่อเขามาเฝ้ าพระองค์ในที่ประชุม เขาก็ไม่มีอะไรมากมายที่จะคุย
กับพระองค์ นอกจากถ้อยคาอธิ ษฐานที่ท่องไว้แล้วอย่างคล่องแคล่ว
จะเป็ นที่น่าตื่นเต้นทีเดียว ถ้าจะมีการสอนให้ทุกคนที่มาประชุมอธิ ษฐาน รู ้จกั วิธีสนทนากับ
พระเจ้า และรู ้แน่วา่ พระองค์สถิตอยูท่ ่ามกลางพวกเขา การทาเช่นนั้นจะทาให้การอธิ ษฐานเต็มไปด้วย
ความดูดดื่มและความตื่นเต้น เพราะว่าพระวิญญาณจะนาพวกเขาให้อธิ ษฐานไปเรื่ อย ๆ ซึ่ งบางครั้งจะ
เต็มไปด้วยการสรรเสริ ญ หรื อบางครั้งจะเต็มไปด้วยการขอบพระคุณ หรื อบางขณะจะเต็มไปด้วยการ
ทูลขอเป็ นต้น ซึ่งพระวิญญาณจะทรงนาจิตใจผูอ้ ธิษฐานให้เป็ นไปเอง

การอธิษฐานทีเ่ ป็ นกันเอง
การอธิ ษฐานที่เป็ นกันเองนี้ อาจจะเริ่ มต้นด้วยการอธิ ษฐานว่า “โอพระบิดา ข้าพระองค์รัก
พระองค์” และคนต่อไป ก็อาจจะอธิ ษฐานว่า “ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์สถิตอยูก่ บั พวกข้าพระองค์
เพื่อจะได้สนทนากันกับพระองค์” คนอื่นอาจอธิ ษฐานว่า “ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงส่ งพระบุตรของ
พระองค์ลงมาตาย ไถ่ความผิดบาปของข้าพระองค์” บางคนอาจอธิษฐานโดยใช้ขอ้ พระธรรมจากพระ
ธรรมสดุดีก็ได้ “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์น้ นั ยิง่ ใหญ่ และสมควรจะสรรเสริ ญอย่างยิง่ ” คน
อื่นอาจอธิ ษฐานสารภาพว่า “ข้าแต่พระเจ้า วันนี้ขา้ พระองค์ไม่อยากมาอธิ ษฐานเลย แต่ขอบพระคุณที่ขา้
พระองค์ได้มา เพราะว่าพระองค์ตรัสในจิตใจของข้าพระองค์แล้ว” บางคนอาจอธิษฐานเผือ่ เพื่อนก็ได้
“ข้าพระองค์อธิษฐาน ขอให้พระองค์ทรงนาเพื่อนของข้าพระองค์ คือคุณเจริ ญให้เข้ามาหาพระองค์ เพื่อ
เขาจะได้รับชี วติ ใหม่และกลายเป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์ดว้ ย” อีกคนหนึ่งอาจจะอธิ ษฐานต่อไปว่า “ข้า
พระองค์เห็นด้วยกับคาทูลขอ พระบิดาเจ้าขอทรงช่วยให้พวกข้าพระองค์รู้วา่ จะติดต่อเป็ นพยานกับคุณ
เจริ ญได้อย่างไร” แล้วก็อธิ ษฐานต่อไปเรื่ อย ๆ แล้วแต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงนา
การอธิ ษฐานที่เป็ นกันเองนี้ คือการยอมให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาต่อไปเรื่ อย ๆ การ
อธิ ษฐานแบบนี้บางครั้งเรี ยกว่า “การอธิษฐานแบบสนทนา” คนเดียวอาจจะได้รับการนาให้อธิษฐาน
หลายครั้งก็ได้ แต่วา่ คาอธิ ษฐานที่ระบายออกมาจากจิตใจนั้น ควรจะเป็ นถ้อยคาสั้น ๆ ตรงจุดและตั้งอยู่
บนรากฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้า

อธิษฐานเอ่ยพระนามของพระเจ้ า
เมื่อเวลาอธิ ษฐาน คริ สเตียนส่ วนมาก เอ่ยพระนามของพระเจ้าอยูร่ ่ าไป การทาเช่นนี้ขา้ พเจ้าเห็น
ว่าไม่สมควรแม้วา่ ข้าพเจ้าเองก็เคยลืมตัวบางขณะ เช่นการใช้คาว่า “พระเยซูเจ้า” “พระองค์เจ้าข้า” ซ้ า
แล้วซ้ าอีกตลอดเวลาอธิ ษฐานให้เราคิดดูวา่ จะน่าเกลียดแค่ไหน ถ้าท่านกาลังสนทนากับเพื่อคนหนึ่งชื่อ
“ประพันธ์” แล้วเอ่ยชื่ อของเขาบ่อย ๆ
20

สมมุติวา่ การสนทนาต่อไปนี้ เป็ นการสนทนาระหว่างท่านกับเพื่อน “คุณประพันธ์ครับ ผมดีใจ
ที่คุณมาหาผม คุณประพันธ์ ขอบคุณมากสาหรับของขวัญนี้ คุณประพันธ์ เชิญข้างในก่อน คุณประพันธ์
ครับ ขอบคุณที่คุณมา คุณประพันธ์ดื่มกาแฟสักถ้วยไหม คุณประพันธ์ สบายดีหรื อครับ....” (คุณ
ประพันธ์โน้น คุณประพันธ์น้ ี ร่ าไป) ถ้าหากคุณเอ่ยชื่อเขาสักยีส่ ิ บครั้ง ในการพบปะสนทนากันสักสอง
สามนาทีขา้ พเจ้าเชื่ อแน่วา่ เพื่อนของท่านคงรู ้สึกอึดอัดใจไม่ใช่นอ้ ย
แต่วา่ คริ สเตียนส่ วนมากก็อธิ ษฐานกันแบบนี้ คือเอ่ยพระนามของพระเจ้าทุกประโยค ถ้าไม่รู้วา่
จะพูดอะไรก็เอ่ยพระนามของพระเจ้าแทนไปเรื่ อย ๆ จนจบคาอธิ ษฐาน ฉะนั้นจงอย่าเอ่ยพระนามของ
พระเจ้าพร่ าเพรื่ อในการอธิ ษฐาน ถ้าทาเช่นนั้นก็เปรี ยบเหมือนว่า ท่านกาลังสนทนากับพระเจ้าที่นอน
หลับอยู่ ต้องปลุกพระองค์ออกมาจากความหลับใหลอยูเ่ สมอ การอธิ ษฐานเช่นนี้จะเป็ นที่สะดุดแก่คนที่
ยังไม่เป็ นคริ สเตียนหรื อคนที่เป็ นคริ สเตียนใหม่ ผลร้ายกว่านั้นก็คือคริ สเตียนใหม่จะเรี ยนแบบอธิ ษฐาน
ที่ผดิ ๆ จากท่านด้วย
ท่านควรเอ่ยพระนามของพระเจ้า และเสนอคาอธิ ษฐานของท่าน จะเป็ นการสรรเสริ ญก็ดี การ
ทูลขอก็ดี ฯลฯ แล้วขอบพระคุณพระองค์ โดยพึ่งพระสัญญาในพระวจนะของพระองค์วา่ พระองค์ได้
ทรงสดับฟังคาอธิ ษฐานของท่าน
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ส่ วนประกอบของคาอธิษฐานมีอะไรบ้ าง?
คาอธิ ษฐานนั้น ควรประกอบไปด้วย การสรรเสริ ญ การสารภาพ การขอบพระคุณ และการทูล
ขอต่อพระเจ้า

การนมัสการพระเจ้ า
การนมัสการคือการนอบน้อมวันทาถวายความสรรเสริ ญเทิดทูนพระเกียรติแด่พระองค์ในชีวติ
จิตใจของเรา ซึ่ งเราเปล่งออกมาด้วยวาจา บางคนเข้าใจผิดคิดว่า การอธิ ษฐานเป็ นการบนบานศาลกล่าว
และใช้เวทมนต์คาถา เพื่อขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าผูท้ รงเดชานุภาพ แต่วา่ พระคัมภีร์มิได้สอนไว้
เช่นนั้นพระวจนะของพระเจ้าสอนไว้วา่ พระเจ้าคือพระบิดาของเรา พระองค์ทรงประสงค์ที่จะประสาน
สามัคคีกบั บุตรของพระองค์ ความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดาเจ้านั้น ควรจะประกอบไปด้วยการ
ไว้วางใจ ความเชื่อ และการเชื่อฟัง เราต้องเข้ามาเฝ้ าพระองค์ดว้ ยการนมัสการ การสรรเสริ ญ ความยา
เกรงซึ่งเต็มไปด้วยความรัก และการขอบพระคุณ เราต้องนมัสการพระองค์ดว้ ยความจริ งใจ คาอธิษฐาน
ของเราควรจะเป็ นการแสดงออกถึงการไว้วางใจในพระองค์อย่างสุ ดซึ้ ง และมัน่ ใจว่าพระองค์ทรงตอบ
คาอธิ ษฐานของเรา ฉะนั้นการอธิ ษฐานหาใช่เพียงแต่คาพูดไม่ แต่เป็ นการแสดงออกถึงทัศนคติแห่ง
จิตใจของเราที่มีต่อพระเจ้า การอธิ ษฐานเป็ นประสบการณ์แห่งชี วติ จิตใจ ไม่ใช่เป็ นเพียงการกระทา
อย่างผิวเผินเท่านั้น
การอ่านพระธรรมสดุดี หรื อบทความสรรเสริ ญโมทนาพระคุณของพระเจ้าอื่น ๆ จะกระทาให้
จิตใจของท่านดื่มด่าไปด้วยพระพรของพระองค์ จิตใจที่เย็นชาและขาดความกตัญญูกตเวทีต่อพระเจ้า
จะได้รับความอบอุ่นและสรรเสริ ญพระเจ้า
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ความยาเกรงพระเจ้ า
ข้าพเจ้าไม่อยากได้ยนิ คาพูดที่ใคร ๆ เขาเอ่ยถึงพระเจ้าในทานองดูถูกพระองค์ ข้าพเจ้ารักและยา
เกรงพระเจ้า จริ งอยูพ่ ระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ ผูท้ รงสร้างสรรพสิ่ งทั้งปวงกระนั้นก็ตาม ข้าพเจ้า
ก็สามารถเข้าหาพระองค์ เปิ ดอกเปิ ดใจสมานสามัคคีธรรมกับพระองค์ได้ ข้าพเจ้าสามารถบอกเล่า
ปั ญหาของข้าพเจ้าให้พระองค์ฟัง เพราะข้าพเจ้ารู ้วา่ พระองค์ทรงฤทธานุภาพ พระองค์ทรงรักข้าพเจ้า
และเข้าใจข้าพเจ้ามากกว่าใคร ๆ พระองค์ทรงสนใจและหวังดีในข้าพเจ้า ยิง่ กว่าใคร ๆ ในโลกนี้
เมื่อข้าพเจ้าอธิษฐาน ข้าพเจ้าอธิ ษฐานในลักษณะต่าง ๆ กัน ซึ่ งแล้วแต่เวลาและสถานที่ บางครั้ง
ก็หลับตา บางครั้งก็ลืมตา บางครั้งกาลังเดินอยู่ และบางทีตอนเข้านอนบางทีขา้ พเจ้าอธิ ษฐานออกเสี ยง
และบางทีก็อธิ ษฐานในใจส่ วนมากเวลาอธิ ษฐาน ข้าพเจ้าชอบคุกเข่าลง ทุกเช้าเมื่อข้าพเจ้าตื่นนอน
ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริ สต์ทรงครอบครองบังลังก์ชีวติ ของข้าพเจ้า พระองค์ทรงรัก
ข้าพเจ้าและทรงประทับอยูใ่ นชีวติ จิตใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะขอให้พระองค์ทรงเสาะแสวงหา และ
ช่วยผูท้ ี่หลงหายไปให้รอด โดยการใช้ชีวติ ของข้าพเจ้าเป็ นอุปกรณ์ของพระองค์ ต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็จะ
กราบนมัสการสรรเสริ ญพระองค์ ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็ นเจ้าชีวิต และข้าพเจ้าเองเป็ นบุตรของ
พระองค์และผูร้ ับใช้ของพระองค์

ต้ องจัดการกับความผิดบาป
เมื่อคริ สเตียน ดาเนิ นชีวติ ขัดขืนน้ าพระทัยของพระเจ้า ก่อนที่เขาจะคืนดีสนิทสนมกับพระองค์
ได้น้ นั เขาจะต้องเริ่ มต้นคาอธิษฐานด้วยการ สารภาพ พระธรรมสดุดี 66:18 สอนว่า “ถ้าข้าพเจ้าได้บ่ม
ความชัว่ ไว้ในใจของข้าพเจ้า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าคงไม่ทรงสดับ” และพระธรรมอิสยาห์ 59:2 ก็ย้าไว้
เหมือนกันว่า ความผิดบาปเป็ นอุปสรรคขวางกั้นคาตอบของพระเจ้า แต่วา่ ความบาปชัว่ ของเจ้าทั้งหลาย
ได้กระทาให้เกิดการแตกแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้า และบาปของเจ้าทั้งหลายได้บงั พระพักตร์
พระองค์เสี ยจากเจ้า พระองค์จึงมิได้ยนิ ”
การสารภาพความผิดบาป เป็ นการเตรี ยมจิตใจไว้เพื่อการนมัสการ สรรเสริ ญ การขอบพระคุณ
และการทูลขอต่อพระองค์
ถ้ากฎเกณฑ์แห่งการอธิ ษฐานของเรา เริ่ มด้วยการนมัสการพระเจ้า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรง
ชี้ให้เราเห็นถึงความผิดบาปที่ซ่อนอยูใ่ นชีวิตของเรา เพราะว่าถ้าเรานมัสการและมองเห็นพระเจ้าใน
ความบริ สุทธิ์ ของพระองค์ เรารู ้ตวั เองว่า เราเป็ นคนบาป และเป็ นคนไร้ค่า เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรง
กระทาให้เราสานึกถึงความผิดบาป ที่เราได้ฝ่าฝื นพระองค์ เราก็จะสารภาพความผิดบาปนั้นต่อพระองค์
เช่นเดียวกับที่เราสารภาพความผิดบาป ที่ถูกซ่อนอยูใ่ นชี วติ จิตใจของเรา โดยเหตุน้ ีในชีวติ ประจาวัน
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ของเรา เราต้องเข้าเฝ้ าพระเจ้าและยอมให้พระองค์สาแดงความผิดบาปของเรา เพื่อเราจะสารภาพและให้
พระองค์ทรงลบล้างให้แก่เรา
เมื่อเราแต่งตัวสะอาด และเข้าไปเดินอยูใ่ นโกดังเก็บถ่าน เราจะไม่รู้ตวั เลยว่า มีอะไรเกิดขึ้นกับ
เสื้ อผ้าของเรา จนกว่าเราจะออกมากลางแจ้ง ถูกแสงแดดส่ อง เราจึงจะรู ้วา่ เสื้ อผ้าของเราสกปรก ใน
ทานองเดียวกัน เมื่อเรากาลังสาละวนวุน่ วายอยูใ่ นโลกแห่ งความบาปนี้ เราไม่สามารถมองเห็นความผิด
บาปได้ จนกว่าเราจะยอมให้องค์พระเยซูคริ สต์ ผูเ้ ป็ นแสงสว่างของโลก ส่ องให้เราเห็นว่า มีความคิด
บาปในชีวติ จิตใจของเรา

จงเปิ ดอกกับพระเจ้ า
ท่านจงบอกความลับคับอกทั้งหมดกับพระเจ้า อย่าปิ ดบังอาพรางหรื อเสแสร้งต่อพระองค์ จง
บอกพระเจ้าถึงความรู ้สึกอันแท้จริ งของท่าน เช่นเมื่อความเชื่อของท่านเย็นชาลง ก็จงบอกพระองค์
เช่นนั้น หรื อถ้าท่านมีจิตใจอคติก็จงสารภาพ ถ้าท่านได้ฝ่าฝื นคาสั่งของพระองค์ก็จงสารภาพขอการยก
โทษและการชาระล้างจากพระองค์
แล้วพระองค์จะนาท่านกลับคืนสู่ ความสัมพันธ์อนั แท้จริ งกับ
พระองค์อีก
ในภาษากรี ก คาว่า “สารภาพ” นั้น หมายความถึงการที่เรายอมรับกับพระเจ้าถึงความผิดบาป
ของเรา ดังเช่นพระคัมภีร์ 1 ยอห์น 1:9 ได้สอนไว้ ฉะนั้นเมื่อท่านสารภาพความผิดบาปของท่านก็
หมายความว่า ท่านยอมรับกับพระเจ้าถึงการที่ท่านได้ทาผิดต่อพระองค์ และยอมรับว่าความผิดบาปนั้น
ไม่วา่ จะเป็ นบาปในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต พระองค์ได้ทรงโปรดยกเสี ยแล้วบนไม้กางเขน ฉะนั้นเมื่อ
ท่านกลับใจเสี ยใหม่ พระองค์จะทรงลบล้างความผิดบาปเหล่านั้นให้สูญสิ้ นไป และท่านก็เริ่ มต้นโดย
ความเชื่อที่จะกระทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า โดยพึ่งฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เราไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้สึกทางฝ่ ายวิญญาณ เพื่อที่จะสารภาพความผิดบาปของเรา แต่เราควร
สารภาพความผิดบาปทุกเวลา เมื่อเราตระหนักว่า เราได้กระทาผิดต่อพระองค์

จงอย่ าฝังใจอยู่กบั ความบาปทีท่ ่ านสารภาพแล้ว
การสารภาพนั้น จะต้องทาด้วยความจริ งจังและซื่ อสัตย์ แต่ท่านจาเป็ นต้องระวัง อย่าฝังใจอยูก่ บั
ความผิดบาปที่สารภาพแล้ว จงระลึกถึงความรักของพระองค์ และการที่พระองค์ได้ทรงอภัยโทษท่าน
และยอมรับท่าน
เมื่อคริ สเตียนยอมรับการอภัยโทษของพระเจ้า เขาควรจะเริ่ มต้นเปลี่ยนนิสัยใจคอใหม่ เพื่อ
กระทาสิ่ งที่พอพระทัยพระเจ้า อย่าสารภาพความบาปอย่างเดียวกันถึงสองครั้ง การกระทาเช่นนั้นเปรี ยบ
ประดุจว่า ท่านไม่ไว้ใจว่าพระเจ้าได้ทรงยกโทษให้แก่ท่าน เมื่อท่านสารภาพครั้งแรก ถ้าหากความผิด
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บาปนั้นกลับมาหลอนหลอกท่านอีก ท่านจงถามตัวเองว่าท่านได้สารภาพความผิดบาปนั้นจริ งหรื อไม่
ท่านได้ชดเชยความเสี ยหายในการกระทาผิดของท่านหรื อยัง ถ้าหากว่าท่านได้กระทาทั้งสองสิ่ งนี้ และ
ความคิดเก่า ๆ ยังฝังใจอยูใ่ นชีวติ ของท่าน ก็แสดงว่า พญามารหลอกลวงท่านให้เกิดความไม่แน่ใจใน
พระเจ้า ท่านจงอ้างเอาพระสัญญาของพระองค์โดยความเชื่อ ท่านจงรับว่าความผิดบาปทั้งหมดของท่าน
ได้รับการยกโทษและชาระล้างให้สะอาดแล้ว จงขอให้พระเยซูคริ สต์จดั การกับพญามารเสี ยเอง

จงขอบพระคุณ
การขอบพระคุณ ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า ยิง่ กว่าการสาแดงออกถึงความเชื่อ
ของเราอย่างสม่าเสมอ และก็ไม่มีวธิ ี ใดที่เราจะแสดงออก ถึงความเชื่อของเราดีกว่า การที่เราพูดว่า
“ขอบพระคุณ” ผูเ้ ขียนพระธรรมฮีบรู ได้เขียนไว้อย่างชัดแจ้งทีเดียวว่า “ถ้าปราศจากความเชื่อแล้ว จะ
เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าก็หามิได้” พระเจ้าทรงบัญชาให้เรา “ขอบพระคุณในทุกกรณี ” เพราะว่า “นี่
แหละเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า ซึ่ งปรากฏอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์ เพื่อท่านทั้งหลาย” ถ้าหากเราไม่
ขอบพระคุณ ก็เท่ากับเราไม่เชื่อฟังพระเจ้า
ถ้าชีวติ จิตใจของเรา ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เราก็จะยอมรับว่าพระองค์
ทรงครอบครองสารพัดทุกสิ่ ง ฉะนั้นเราควรขอบพระคุณพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงกระทาทุกสิ่ ง ให้
เป็ นพระพรในชีวติ ประจาวันของเรา เราควรขอบพระคุณ เมื่อมีปัญหา หรื อเมื่อมีความทุกข์ประดังเข้า
มาในชีวติ ของเรา เพราะว่าพระองค์ทรงทราบและทรงกระทาสิ่ งเหล่านั้น ให้เป็ นพระพรในชีวติ ของเรา
ข้าพเจ้าใคร่ ที่จะแนะนาให้ท่านจงคิดราพึงถึงชีวติ ประจาวันของท่าน ว่าท่านได้รับพระพรจาก
พระเจ้าอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะท่านอาจจะตั้งต้นคิดถึง พระพรที่รู้วา่ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดของท่าน และท่านมีความแน่ใจว่าความผิดบาปของท่านพระองค์ได้โปรดยกเสี ยแล้ว และโอกาสที่
ท่านได้รับใช้พระเจ้า โอกาสที่ท่านได้เข้าศึกษา สุ ขภาพที่แข็งแรงของท่าน และญาติพี่นอ้ งที่อยูด่ ีมีสุข
ท่านมีงานทา มีอาหารการกิน มีเสื้ อผ้า เป็ นต้น ท่านจงขอบพระคุณพระองค์สาหรับสิ่ งเหล่านี้ทุกอย่าง
เมื่อท่านได้ทาเช่นนั้นแล้ว ก็จงจดปั ญหาของท่านลงบนหน้ากระดาษ เช่นความผิดหวัง ความ
เสี ยใจ ความทุกข์ต่าง ๆ แล้วจงขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับปั ญหาเหล่านั้นเหมือนที่พระองค์ทรงบัญชา
ให้เรากระทา การขอบพระคุณแสดงให้เห็นว่า ท่านไว้วางใจในพระเจ้าจริ ง ๆ เพราะเป็ นการแสดงออก
ถึงความเชื่อของท่านที่พระเจ้าทรงเป็ นผูบ้ งการในชีวิตของท่าน เพื่อจะกระทาให้ชีวิตของท่านเข้มแข็ง
ยิง่ ขึ้นในความเชื่อ ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากท่านมีความกระวนกระวาย ขาดการไว้วางใจในพระเจ้า
และไม่ยอมขอบพระคุณพระองค์ สิ่ งเหล่านั้นจะเป็ นอุปสรรคขัดขวางพระพรของพระเจ้าในชีวติ และ
พระองค์จะไม่สามารถใช้ท่านให้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ได้
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จงอธิษฐานเผือ่ ทุกสิ่ ง
การทูลขอ การอธิ ษฐานของคริ สเตียนหลายคน ก็เปรี ยบเสมือนการเดินดูของที่ตลาด เขาเดินไป
เดินมา เห็นสิ่ งของหลายอย่าง แต่วา่ ไม่ซ้ื อสักอย่าง พระเจ้าทรงบัญชาให้เราอธิ ษฐานเผือ่ ทุกสิ่ ง และเผือ่
บางสิ่ งเป็ นการเฉพาะเจาะจง อาจารย์เปาโลได้เตือนเราว่า “อย่าทุกข์ร้อนในสิ่ งใด ๆ เลย แต่จงทูลเรื่ อง
ความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิ ษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ” การทูล
ขอรวมถึงการขอเพื่อคนอื่น และการขอเพื่อความต้องการของตนเองด้วย
คริ สเตียนส่ วนมาก ไม่รู้ถึงความสาคัญของการทูลขออาจารย์เปาโลเอง ได้อธิษฐานทูลขอเพื่อ
คริ สเตียนเหล่านั้นที่ท่านได้นาเข้ามาเชื่อพระเยซู และในขณะเดียวกัน ท่านได้ขอให้พวกเขาอธิษฐาน
เผือ่ ท่านด้วยเช่นเดียวกัน คริ สเตียนทุกคนควรจะอธิษฐานเผือ่ คริ สเตียนคนอื่น ๆ และควรจะสนับสนุน
น้ าใจและคริ สเตียนคนอื่น ๆ ให้อธิ ษฐานเผื่อเขาเอง

การทูลขอเพือ่ ตนเอง
การทูลขอ ประการแรก ท่านจงอธิ ษฐานเผือ่ ตัวท่านเอง เพื่อท่านจะได้รับชีวติ จิตใจที่ฟ้ื นชื่นขึ้น
ทุกวัน ด้วยฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จงอธิ ษฐานเพื่อปั ญหาของท่าน เพื่อสติปัญญา เพื่อการ
ทรงนา เพื่อกาลังที่จะต่อสู ้กบั การทดลอง เพื่อรับการชูใจในยามทุกข์ยาก และเพื่อสารพัดทุกสิ่ งในชีวติ
ของท่าน จงระลึกอยูเ่ สมอว่า ไม่มีสิ่งใดที่เล็กน้อยเกินไป หรื อใหญ่ยงิ่ เกินไป ที่ท่านไม่สามารถนามาเข้า
เฝ้ าพระเจ้าได้

การทูลขอเพือ่ คนอืน่
ในชีวติ ประจาวันของท่าน ท่านจงอธิ ษฐานเผือ่ คนในครอบครัวของท่าน เช่นภรรยาหรื อสามี
หรื อลูก ๆ และบิดามารดาของท่าน แล้วท่านจงอธิ ษฐานเผือ่ เพื่อนบ้านและมิตรสหาย จงอธิ ษฐานเผือ่
ศิษยาภิบาล มิชชัน่ นารี คนงานของพระเจ้าที่รับใช้พระองค์ในหน้าที่ต่างๆ นอกนั้นท่านจงอธิ ษฐานเผือ่
ข้าราชการที่มีหน้าที่ปกครองดูแลบ้านเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจงอธิ ษฐานเผื่อ ความรอดของคนอื่น ๆ เพื่อท่านจะมีโอกาสนาเขามาหา
พระเยซูคริ สต์ เพื่อเขาจะมีชีวติ ที่เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อเขาจะเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้า ใน
การที่จะกระทาให้พระมหาบัญชาของพระเยซู คริ สต์สาเร็ จในยุคนี้ ท่านจงเริ่ มต้นอธิ ษฐานเผื่อโรงเรี ยน
และมหาวิทยาลัยของท่าน หรื อคนในละแวกบ้านของท่าน ท่านจงอธิ ษฐานและเสาะแสวงหาเพื่อน
คริ สเตียนสักสองสามคนเพื่อท่านจะได้ต้ งั กลุ่มอธิ ษฐานขึ้น
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คริ สเตียนเป็ นจานวนมาก ได้คน้ พบว่า การอธิ ษฐานสามารถนาไปสู่ ชีวติ ที่น่าตื่นเต้นยิ่ง เขาจะ
ทารายการไว้ในสมุดบันทึกว่า ได้อธิ ษฐานเผือ่ ใคร เมื่อไร และเมื่อพระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานนั้น เขา
จะบันทึกว่าพระองค์ตอบด้วยวิธีการอย่างไร เมื่อวันที่เท่าไร ท่านเอง อาจจะรับเอาวิธีการนี้ไปปฏิบตั ิก็
ได้ เพื่อเป็ นการสนับสนุนความเชื่อของท่านให้เข้มแข็งยิง่ ขึ้น แต่ท่านจงระลึกอยูด่ ว้ ยเหมือนกันว่า
บางครั้งโดยพระปรี ชาสามารถและพระสติปัญญาของพระองค์แล้ว พระองค์อาจจะไม่ตอบคาอธิ ษฐาน
ของท่าน หรื ออาจตอบมาในลักษณะที่ท่านไม่คาดคิดก็ได้
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เราอธิษฐานด้ วยความมัน่ ใจจะรับคาตอบได้ อย่ างไร?
เราจะต้องอธิ ษฐานอย่างไร จึงจะได้รับคาตอบจากพระเจ้า? ข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเงื่อนไขอยูส่ ี่
ประการที่เราจะต้องปฏิบตั ิตาม ในการที่จะให้พระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐานของเราประการแรกจงพึ่ง
หรื อเข้าติดสนิทอยูก่ บั พระเยซูคริ สต์ ประการที่สอง จงทูลขอ ประการที่สาม จงเชื่อ ประการที่สี่ จงรับ
เอา

จงติดสนิทอยู่กับพระเยซู องค์พระเยซูคริ สต์ได้สาแดงให้เราทราบว่า กุญแจแห่งความสาเร็ จใน
การอธิ ษฐานนั้น คือการเข้าสนิทอยูก่ บั พระองค์ พระองค์ตรัสว่า “ถ้าท่านทั้งหลายสนิทอยูใ่ นเรา และ
ถ้อยคาของเราฝังอยูใ่ นท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่ งใด ซึ่ งท่านปรารถนา ก็จะได้สิ่งนั้น” หรื อจะพูดอีกอย่าง
หนึ่งว่า ถ้าเรามีพระเยซูคริ สต์ประทับอยูใ่ นชีวิตจิตใจของเรา เราก็รู้วา่ เราขอสิ่ งใดตามความปรารถนา
ของเราได้ เพราะความปรารถนาของเราจะสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
การติดสนิทอยูก่ บั พระเยซูคริ สต์ ก็คือ การดาเนิ นชีวติ ด้วยกันกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือไม่มี
ความผิดบาปใด ๆ ที่ซ่อนอยูใ่ นชีวติ จิตใจของเรา และชีวิตจิตใจของเราพร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าอยูเ่ สมอ
ดังนั้นเมื่อเราอธิ ษฐานตามน้ าพระทัยของพระองค์ เราก็แน่ใจได้วา่ พระองค์ทรงโปรดฟั งเรา และจะทรง
ตอบคาอธิษฐานของเรา
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เราจะต้ องทูลขอ
ทูลขอ ถ้าเรามุ่งหวังว่าพระเจ้าจะตอบคาอธิ ษฐานของเรา เราจาเป็ นต้อง ทูลขอ จากพระองค์
ท่านยากอบได้บอกไว้วา่ “ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอ ท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิด หวังได้
ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่าน” องค์พระเยซูคริ สต์ทรงมีฤทธานุภาพทั้งสิ้ น พระองค์ตรัสว่า “สิ่ งใด
ที่ท่านขอในนามของเรา เราจะกระทาสิ่ งนั้น” “แม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ขอสิ่ งใดในนามของเรา จงขอเถิด
แล้วจะได้เพื่อความชื่ นชมยินดีของท่าน จะมีเต็มเปี่ ยม” “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะ
เปิ ดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ ทุกคนที่แสวงหาก็พบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิ ดให้เขา”
ในโลกนี้มีปัญหานานาชนิ ด ซึ่ งนับไม่ถว้ น คนหลายคนกาลังเจ็บป่ วย ดวงวิญญาณหลายล้านยัง
ไม่ได้พบพระเยซูคริ สต์ คนชัว่ ช้ามากมายกาลังใช้อานาจในทางการเมือง ความอยุติธรรมกาลังระบาด
ไปทัว่ โลก ทาไมจงเป็ นเช่นนี้ ก็เพราะว่าบุตรของพระเจ้าไม่ได้ขอให้พระองค์แก้ไขปั ญหาเหล่านี้

จงขอโดยความเชื่อ
จงเชื่ อ พระเยซูคริ สต์สัญญาว่า “สิ่ งสารพัดซึ่ งท่านอธิ ษฐานขอโดยความเชื่ อ ท่านจะได้” นี่
แหละคือหัวใจของการตอบคาอธิ ษฐาน แต่มีปัญหาอยูว่ า่ เราจะได้ความเชื่ อมาจากไหน? เราจาเป็ น
จะต้องสร้างสรรค์จิตใจของเราให้มีความเชื่ อขึ้นเองกระนั้นหรื อ? มิใช่
พระเจ้ามิได้เรี ยกร้อง ให้เรามีความเชื่ออย่างมหาศาลพระองค์เพียงแต่ให้เรา มีความเชื่ อในพระ
เจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่เท่านั้น พระเยซู ตรัสว่า “ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสัง่ ภูเขานี้วา่ จง
เลื่อนจากที่นี่ไปที่โน้น มันก็จะเลื่อนสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่ท่านทาไม่ได้จะไม่มีเลย” พระคัมภีร์ได้กาชับเราว่า
“จงขอด้วยความเชื่อ อย่างสงสัยเลย” เพราะฉะนั้นถ้าผูใ้ ดขอด้วยใจสงสัย ก็จงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่ งใด
จากพระเจ้าเลย เราจะเห็นได้วา่ ความเชื่อที่ได้รับคาตอบนั้น ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความเชื่ อมากน้อยเท่าใด แต่
ขึ้นอยูก่ บั คุณภาพของความเชื่ อนั้น
ความเชื่อมาจากพระเจ้า ความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างสรรค์ข้ ึน แต่วา่ เป็ นสิ่ งที่พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ก่อให้เกิดขึ้นในชี วติ จิตใจ เมื่อเราดาเนินชี วติ ด้วยความเชื่อ และการเชื่อฟังพระเจ้า โดยเหตุน้ ีจึง
เป็ นสิ่ งสาคัญมากที่เราจะต้องดาเนินชี วติ ด้วยกันกับพระวิญญาณเมื่อเราอธิ ษฐาน ท่านจะต้องมีชีวติ ที่
สอดคล้องกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ท่านไม่สามารถอธิ ษฐานโดยความเชื่ อ
แต่ขณะเดียวกันยัง
ครอบครองบัลลังก์ชีวติ ของตนเองอยู่ ผูท้ ี่ดาเนิ นชีวติ ด้วยกันกับพระเจ้าด้วยการเชื่ อฟังพระองค์ จึงจะมี
ความเชื่อที่สมบูรณ์ได้ ท่านจะไม่เคยพบคริ สเตียนคนหนึ่งคนใด ที่เป็ นผูท้ ี่มีความเชื่อในพระเจ้าผู ้
ยิง่ ใหญ่ แต่วา่ ไม่ยอมเชื่อฟังพระองค์และไม่ยอมปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระองค์
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องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงใช้สิ่งสามประการ เพื่อทาให้เกิดความเชื่ อในชีวิตของเรา เมื่อเรา
อธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้า

พระวจนะของพระเจ้ า
ประการแรก พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงใช้ พระวจนะของพระเจ้ า เมื่อเราศึกษาพระวจนะของ
พระเจ้า เราก็จะเรี ยนรู ้ถึงพระลักษณะของพระองค์ คือความรัก สติปัญญาฤทธิ์ อานาจ พระราชกิจและ
ฤทธานุภาพของพระองค์ เมื่อเรารู ้จกั พระองค์มากขึ้นเท่าใด เราก็ยงิ่ ไว้วางใจพระองค์มากยิง่ ขึ้นเท่านั้น
“ฉะนั้นความเชื่ อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยนิ และการได้ยิน เกิดขึ้นได้ ก็เพราะการประกาศพระคริ สต์”
ประการที่สอง พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงใช้ สามัคคีธรรมในหมู่คริ สเตียน และประสบการณ์
ต่าง ๆ เพื่อที่จะหนุนความเชื่อของเรา ยกตัวอย่าง ความเชื่อของเราจะเจริ ญขึ้นก็เมื่อเราได้สังเกตเห็น
วิถีทางที่พระองค์ทรงกระทาพระราชกิจของพระองค์ในชี วติ ของคนอื่น เมื่อพระเจ้าทรงใช้เพื่อนของเรา
ไปนาคนอื่นมาหาพระเยซูคริ สต์ เพื่อนคนนั้นก็จะแบ่งพระพรและประสบการณ์ในชีวิตของเขา แก่เรา
ซึ่ งเป็ นการหนุ นน้ าใจให้เรามีความเชื่อในพระเจ้า เพื่อพระเจ้าจะได้ทรงใช้เรามากยิง่ ขึ้น

ความประทับใจ
ประการที่สาม พระวิญญาณก่อให้เกิดความเชื่อในชีวิตจิตใจของคริ สเตียน คือ ความประทับใจ
ที่พระองค์ประทานให้อาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรมฟิ ลิปปี 2:13 ว่า “พระเจ้าเป็ นผูท้ รงกระทากิจ
อยูภ่ ายในท่าน ให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยพระองค์”
ยกตัวอย่าง ถ้าท่านได้รับความประทับใจ ซึ่ งท่านเชื่อว่ามาจากพระเจ้า และความประทับใจนั้น
ยังมีอยูก่ บั ท่านต่อไปเรื่ อย ๆ ท่านก็ควรจะมัน่ ใจว่า เป็ นความประทับใจที่มาจากพระเจ้า การที่จะรู ้วา่
ความประทับใจนั้นมาจากพระเจ้าหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขสามประการ ประการแรก ท่านต้อง
แน่ใจว่าชีวิตจิตใจของท่าน ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประการที่สอง ความ
ประทับใจนั้นสอดคล้องกับคาสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และประการที่สาม ความประทับใจนั้น
ปราศจากความเห็นแก่ตวั ใด ๆ ทั้งสิ้ น แต่เป็ นการถวายสง่าราศีแด่พระเจ้า ในการนาคนอื่นมาหาพระเยซู
ซึ่งเป็ นการกระทาให้พระมหาบัญชาของพระองค์สาเร็ จ

ตัวอย่ างของความเชื่อ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาชาย ห้าคน มีความรู ้สึกว่าพระเจ้าต้องการให้เขามีส่วนในการกระทาให้
พระมหาบัญชาของพระเยซูที่บนั ทึกไว้ในพระธรรมมัทธิว 28:18-20 สาเร็ จ นักเรี ยนแต่ละคนได้รับ
ความประทับใจจากพระเจ้า ให้เขียนชื่อของเพื่อนสามคน ซึ่งเขาอยากจะนามาหาพระเยซู สัปดาห์แรก
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เขาทั้งห้าได้ร่วมกันอธิ ษฐาน เพื่อให้เพื่อนเหล่านี้ เกิดความสนใจที่จะต้อนรับเอาพระเยซูคริ สต์ สัปดาห์
ที่สองเขาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงใช้พวกเขา เพื่อนาเพื่อนเหล่านี้มาหาพระองค์สัปดาห์ที่สาม เขา
อธิ ษฐานขอโอกาสเพื่อจะได้เป็ นพยานให้เขาฟัง และในสัปดาห์น้ นั เองเพื่อนจานวน 15 คน ของเขา
ต้อนรับเอาพระเยซูคริ สต์
พระเจ้าทรงสัญญาว่า “ทุกสิ่ งเป็ นไปได้” ฉะนั้นเราอย่าจากัดวิธีนาวิญญาณเฉพาะวิธีที่เคยทามา
เท่านั้น อย่าพอใจวิธีที่ธรรรมดามากเกินไป เพราะวิธีเหล่านั้นอาจลงทุนมากแต่ได้ผลน้อย จงอย่าพอใจ
กับการไร้ผล แต่จงเชื่อพระเจ้าเพราะพระองค์สัญญาว่า “สิ่ งสารพัด ซึ่ งท่านอธิ ษฐานขอโดยความเชื่ อ
ท่านจะได้”

พระเจ้ าทรงตอบคาอธิษฐาน
จงรับเอาคาตอบของพระเจ้าโดยความเชื่ อ ถ้าท่านแน่ใจว่า ท่านมีชีวติ ที่ติดสนิทในพระเยซู
คริ สต์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงครอบครองชีวิตจิตใจของท่าน ท่านอธิ ษฐานขอตามพระวจนะของพระ
เจ้า และตามน้ าพระทัยของพระองค์ ท่านก็ควรที่จะมีความหวังว่า พระองค์จะทรงตอบคาอธิ ษฐานของ
ท่าน ดังนั้นท่านควรจะเตรี ยมตัวรับเอาคาตอบ ขณะนี้ท่านจงรับเอาคาตอบในสิ่ งที่ท่านขอต่อพระองค์
และเริ่ มขอบคุณพระองค์เพราะว่าคาตอบกาลังมาถึงท่านแล้ว
ในปี 1954 มีนกั วิง่ ชื่อ โรเจอร์ แบนนิสเตอร์ ได้ทาลายสถิติการวิง่ ระยะหนึ่งไมล์ โดยทาเวลาได้
น้อยกว่า 4 นาที สถิติน้ ีไม่เคยมีใครเคยทาลายมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ แต่โรเจอร์ แบนนิสเตอร์
มัน่ ใจว่าเขาจะทาลายได้ เขาได้ฝึกฝนตนเอง และเริ่ มวาดมโนภาพว่า เขาคือผูพ้ ิชิตสถิติอนั นี้ ฉะนั้น วัน
หนึ่งในปี 1954 เขาก็สามารถทาลายสถิติน้ ี ซึ่ งใคร ๆ คิดว่าไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทาลายได้ ตั้งแต่น้ นั
มานักกีฬาอีกหลายร้อยคน สามารถทาลายสถิติน้ ีได้ดว้ ย ทั้งนี้ก็เพราะว่า โรเจอร์ แบนนิสเตอร์ ทาให้
โลกเห็นว่ามันเป็ นไปได้

“ยาชู กาลังพิเศษ”
มหาวิทยาลัย ตูเลน ในสหรัฐอเมริ กา ได้ทาการทดลองที่แปลกประหลาดอยูอ่ ย่างหนึ่ง โดยได้
ให้นกั กีฬาที่มีชื่อมากสองคณะ แสดงกายกรรมในท่าที่หวาดเสี ยวที่สุด ซึ่ งไม่เคยมีใครทามาก่อน คณะ
แรกตระหนักว่า การแสดงแบบนี้ไม่เคยมีใครทาได้มาก่อน ฉะนั้นเขาจึงคิดว่า เป็ นสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้จริ ง
ๆ โดยเหตุน้ ี คณะแรกจึงทาไม่ได้ แต่วา่ คณะที่สองผูน้ าเรี ยกไปพบเป็ นส่ วนตัวก่อน และผูน้ าได้ให้ “ยาชู
กาลังพิเศษ” และอธิ บายว่า “ยานี้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว จะมีกาลังเพิ่มขึ้น เหมือนมนุษย์กายสิ ทธิ์”
ฉะนั้นเมื่อทาการแสดงทุกคนสามารถแสดงท่ากายกรรมที่น่าหวาดเสี ยวนี้ได้ อันที่จริ งแล้ว ยาที่พวกเขา
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รับประทานเข้าไปนั้นหาใช่ยาวิเศษแต่อย่างใดไม่ แต่เป็ นเพียงผงชอล์คธรรมดานี้เอง ซึ่ งไม่มีพลังอะไร
เลย
การที่ขา้ พเจ้ายกตัวอย่างนี้ข้ ึนมาประกอบ หาใช่วา่ ข้าพเจ้าสนับสนุนการใช้พลังอานาจทางจิต
การใช้อานาจจิตเท่านั้นยังไม่พอ ที่ขา้ พเจ้าอยากให้ท่านตระหนักดีก็คือว่า ถ้ามนุษย์สามารถแสดงท่า
กายกรรมที่ไม่มีใครทาได้ โดยอาศัยพลังที่มีอยูใ่ นตัวของเขาเท่านั้น เราผูม้ ีความเชื่ อในพระเยซูคริ สตเจ้า
ผูท้ รงฤทธานุภาพทั้งสิ้ น ผูท้ รงสัญญาว่า จะประทานพลังให้แก่เรา ไม่รู้สิ้นสุ ด จะกระทาสิ่ งมหัศจรรย์
มากยิง่ กว่านั้นสักเท่าใด

อานาจสิ ทธิขาดจากพระคัมภีร์
เป็ นความจริ งง่าย ๆ ที่เรารู ้ดีวา่ ถ้าเราตั้งมโนภาพที่จะทาสิ่ งใด และมีความหวังอย่างแรงกล้าที่
จะกระทาสิ่ งนั้นเชื่ออย่างจริ งใจว่าจะกระทาได้ และลงมือปฏิบตั ิดว้ ยความกระตือรื อร้น สิ่ งนั้นก็จะ
สาเร็ จ ทั้งนี้ โดยที่เราเห็นว่า การกระทานั้นสอดคล้องกับหลักพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ขอให้เราพิจารณาดูพระมหาบัญชาของพระเยซูเป็ นตัวอย่าง หลายปี มาแล้วตั้งแต่ขา้ พเจ้าตั้ง
มโนภาพเกี่ยวกับองค์การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริ สต์แก่นกั ศึกษา และมวลชนทัว่ โลก ข้าพเจ้าได้รับ
ความประทับใจจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างมากว่า พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้พระมหาบัญชา
ของพระองค์สาเร็ จในยุคนี้ เมื่อเริ่ มแรก ข้าพเจ้าไม่มีหลักฐานอะไรพิสูจน์ในเรื่ องนี้เลย แต่วา่ นับจากนั้น
เป็ นต้นมา ข้าพเจ้าไม่ค่อยคิดถึงอะไรอีก นอกจากความประทับใจอันนี้

มโนภาพทีช่ ัดแจ้ ง
ข้าพเจ้าตั้งมโนภาพไว้อย่างชัดแจ้งทีเดียวว่า การที่จะกระทาให้พระมหาบัญชาของพระเยซู
สาเร็ จนั้น จะต้องทาอย่างไรบ้าง ข้าพเจ้าจินตนาการไว้อย่างชัดแจ้งว่า พระกิตติคุณจะต้องประกาศให้
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ทัว่ ถึงประชากรของโลก จานวนสี่ พนั ล้านคนสั่งสอนคนนับล้าน ๆ ให้เป็ นสาวก วางยุทธวิธีที่จะให้มีผู ้
ประสานงาน และกระทาการอยูต่ ามจุดต่าง ๆ ในสองร้อยสิ บประเทศทัว่ โลก การประกาศจะต้องใช้
วิธีการสมัยใหม่ เช่น วิทยาศาสตร์ โทรทัศน์ ดาวเทียม การเดินทางโดยเครื่ องบินไอพ่น การใช้
เครื่ องพิมพ์ที่มีความเร็ วสู ง และโสตทัศนูปกรณ์ทุกชนิ ด เพื่อถ่ายทอดความรักของพระเจ้าออกไปสู่ โลก
อันกว้างใหญ่ไพศาลนี้
ข้าพเจ้ามองเห็นด้วยตาใจของข้าพเจ้าอีกว่า วันหนึ่งในอนาคตอันใกล้น้ ี ประชากรของโลกนับ
ล้าน ๆ จะเริ่ มสนใจในความจริ งเกี่ยวกับความรัก และการยกโทษบาปโดยองค์พระเยซูคริ สต์ และเขาจะ
ยอมรับว่าพระองค์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นพระเจ้า เพราะเหตุวา่ การกระทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ เป็ นพระ
ประสงค์ของพระเจ้า และเพราะว่าพระองค์ทรงบัญชาไว้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงรอคอยและมีความหวังที่จะ
เห็นพระมหาบัญชาสัมฤทธิ์ ผล

เชื่อด้ วยความจริงใจ
และยิง่ กว่านั้นข้าพเจ้าเชื่ อด้วยความจริ งใจว่า พระมหาบัญชาของพระเยซูจะสาเร็ จแน่ เพราะ
เป็ นพระประสงค์ของพระเจ้า ไม่ใช่ของมนุษย์ ข้าพเจ้าเชื่ อว่า พระเจ้าจะไม่ทรงบัญชาให้เรากระทาสิ่ ง
ใด โดยที่พระองค์จะไม่ประทานกาลังและฤทธิ์ อานาจและทุกสิ่ งที่จาเป็ นที่จะให้เรากระทาสิ่ งนั้น
คิดดูซิวา่ มันจะเป็ นไปได้หรื อ ที่พระผูช้ ่วยให้รอดของเราจะสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเรา
และบัญชาเราให้ออกไปสั่งสอนชนทุกทวีปทัว่ โลก โดยเพียงแต่ตรัสว่า “ขอพระเจ้าอวยพร โชคดี จงทา
สุ ดความสามารถ” หามิได้เลยพระองค์ทรงอ้างว่าฤทธานุ ภาพทั้งสิ้ น ในสวรรค์ และแผ่นดินโลก ทรง
ทรงมอบไว้แก่พระองค์แล้ว และพระองค์ทรงสัญญาว่าจะสถิตอยูก่ บั เราและประทานฤทธิ์ เดชนั้นให้แก่
เรา ในการเป็ นพยานเพื่อพระองค์

ปฏิบัติตามด้ วยความกระตือรือร้ น
ในที่สุดนี้ เพราะเหตุวา่ ข้าพเจ้าตั้งมโนภาพไว้อย่างชัดแจ้ง มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า และ
เชื่อด้วยความจริ งใจว่า พระมหาบัญชาจะต้องสาเร็ จในยุคนี้ ข้าพเจ้าจึงมีความกระตือรื อร้นในการ
สนับสนุนคริ สเตียนนับล้าน ๆ ให้ร่วมมือกันเพื่อที่จะทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ ในเวลาที่ต้ งั เป้ าหมาย
เอาไว้ คือ ปี คศ. 1980
พวกเราผูร้ ับใช้พระเจ้า ในองค์การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริ สต์แก่นกั ศึกษาและมวลชนทัว่
โลก ได้รับความประทับใจจากพระเจ้า และเชื่ อว่า ภายในปี 1980 นี้ ทุกประเทศทัว่ โลกจะได้รับฟังพระ
กิตติคุณโดยทัว่ ถึง ประชาชนนับล้าน ๆ จะสั่งสอนบอกกล่าวถึงเรื่ องราวของพระเยซูคริ สต์ ท่านอาจจะ
คิดว่าเป็ นไปไม่ได้ เป็ นความคิดที่โง่เขลา และเป็ นความคิดที่เกินกว่าเหตุ ข้าพเจ้าคิดว่าหามิได้ ความ
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ประทับใจอย่างแรงกล้าจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คาสอนที่ชดั แจ้งของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันเป็ นข้อพิสูจน์ ได้กระทาให้พวกเราเชื่ อว่า พระมหาบัญชาจะต้องสาเร็ จอย่าง
แน่นอน

ปฏิบัติการส่ วนตัว
ในทางส่ วนตัวแล้ว ขอให้ท่านจงตั้งเป้ าหมายเอาไว้วา่ ท่านจะวางยุทธวิธีอย่างไรกับท่าน ตาบล
อาเภอ จังหวัด และประเทศตลอดจนทัว่ ทั้งโลก ที่จะมีส่วนร่ วมในการกระทา ให้พระมหาบัญชาของ
พระองค์สาเร็ จในยุคนี้ โดยพึ่งพระวจนะของพระเจ้า พระองค์จะทรงให้ท่านมีความปรารถนาอย่างแรง
กล้า และความเชื่ออย่างจริ งใจ และเริ่ มปฏิบตั ิการด้วยความกระตือรื อร้น เพื่อจะให้พระมหาบัญชา
สาเร็ จลงได้
นอกเหนือไปจากการรับใช้พระเจ้าที่ท่านกาลังปฏิบตั ิอยูน่ ้ ี บางทีพระเจ้าอาจต้องการให้ท่าน
อธิ ษฐานเผื่อผูอ้ อกข่าวทางวิทยุหรื อโทรทัศน์ เพื่อจะให้เขามีอิทธิพลในทางดีและชอบธรรมแก่มหาชน
เพื่อพระเจ้า หรื อบางทีพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านอธิ ษฐานเผือ่ โรงเรี ยน มหาวิยาลัย สานักงาน ให้ทุก
คนที่อยูใ่ นสถาบันเหล่านี้ กลับใจใหม่ เชื่อพระเยซูคริ สต์หรื อบางทีพระเจ้าอาจดลใจให้ท่านตั้งเป้ าหมาย
เพื่อจะนาทุกคนที่อยูภ่ ายใจรัศมีหนึ่งกิโลเมตร ในท้องถิ่นของท่าน ให้เชื่อองค์พระเยซูคริ สต์ ท่านอาจ
อธิ ษฐานเพื่อให้มีคนงานของพระเจ้าออกไปเยีย่ มเยียนประชาชนเหล่านี้ ด้วยการแสดงความรักและ
อธิ ษฐานเผื่อพวกเขา พร้อมกับประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ ให้พวกเขาฟัง

การทีใ่ หญ่ ยงิ่ กว่ า
จงระลึกอยูเ่ สมอว่าขณะที่ท่านกาลังก้มศีรษะลงอธิ ษฐานอยูน่ ้ นั
ท่านกาลังเปิ ดรับเอาสายธาร
แห่งพลังที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางของประวัติศาสตร์ได้ ฤทธานุภาพของพระเจ้า ความรักของพระองค์
พระสติปัญญา ตลอดจนพระคุณของพระองค์มีพร้อมแล้วสาหรับท่าน ถ้าหากท่านเพียงแต่เชื่อและรับ
เอาเท่านั้น พระเยซูคริ สต์สัญญาว่า เราจะกระทาการอัศจรรย์เช่นเดียวกันกับที่พระองค์ทรงกระทา แต่วา่
ที่เรากระทานั้นจะยิง่ ใหญ่กว่านั้นอีก
จากแบบอย่างที่พระเยซูได้สาแดงแก่เรา เมื่อพระองค์ยงั ประทับอยูใ่ นโลกนี้ และขณะนี้
พระองค์ทรงกาลังทูลขอแทนเรา ในตาแหน่งผูท้ รงอานาจ และเดชานุภาพด้วยกันกับพระบิดา เราสรุ ป
ได้วา่ การอธิ ษฐานเป็ นสิ ทธิ พิเศษอันใหญ่ยงิ่ ที่สุดในชีวติ คริ สเตียน การอธิ ษฐานเป็ นบ่อเกิดแห่งพลังที่
ยิง่ ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยค้นพบ ถ้าหากเราเชื่ อพระสัญญาของพระเจ้าอย่างจริ งใจ และเริ่ มอ้างเอาคา
สัญญาเหล่านั้นในการอธิ ษฐาน ข้าพเจ้ามัน่ ใจว่า การอัศจรรย์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นมหาชนจะหลัง่ ไหลเข้ามา
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รับความรอดโดยพระเยซูคริ สต์ ประวัติศาสตร์ของโลกจะเปลี่ยนแปลง แล้วพระมหาบัญชาของพระเยซู
คริ สต์จะสาเร็ จได้ตามเป้ าหมาย ในปี ค.ศ. 1980
ขอเชิ ญท่านร่ วมอธิ ษฐานด้วยกันกับข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้วา่ “พระบิดาเจ้าข้า พวกข้าพระองค์ระลึกถึง
คาเตือนของพระองค์ที่วา่ ท่านไม่มี เพราะท่านไม่ได้ขอ ฉะนั้นพวกข้าพระองค์กาลังขอต่อพระองค์
เดี๋ยวนี้ ขอรับเอาชัยชนะอันใหญ่ยงิ่ ของพระองค์ดว้ ยการอธิ ษฐาน ซึ่ งพระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทาน
ให้แก่ผเู ้ ชื่อทุกคน เพื่อพระองค์จะได้รับพระเกียรติยศ พวกข้าพระองค์อธิ ษฐานขอในพระนามอันใหญ่
ยิง่ ของพระเยซูคริ สต์เจ้า อาเมน”
ขณะนี้เรากาลังวิงวอนขอพระเจ้า เพื่อจะให้มีผรู ้ ่ วมอธิ ษฐานจานวน 5,000,000 คน เพื่อที่จะร่ วม
จิตร่ วมใจกันทูลขอต่อพระเจ้าโดยความเชื่ อ ในการที่จะทาให้พระมหาบัญชาของพระเยซูเจ้าสาเร็ จได้
ในปี ค.ศ. 1980 นี้ ข้าพเจ้าขอเชิ ญท่านร่ วมอธิ ษฐานอ้อนวอนด้วยกันกับเรา เพื่อพระองค์ผทู ้ รงเป็ น
เจ้าของนา จะส่ งคนทางานจานวนล้าน ๆ มาเก็บเกี่ยวพืชผลในท้องทุ่งของพระองค์ คริ สตจักรท้องถิ่น
ทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็ นคณะ นิ กาย หรื อองค์การใด ถ้ามีเป้ าหมายอันเดียวกันนี้แล้ว ขอให้พระเจ้าส่ งผูร้ ับ
ใช้ของพระองค์ออกไปทาการของพระองค์ให้เพียงพอ
จงอธิ ษฐานขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นเสมือนฝนห่ าใหญ่หลัง่ ไหลเทลงมาบนโลกนี้ จง
อธิ ษฐานขอพระเจ้าประทานเงินทองของใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการที่จะกระทาให้พระมหาบัญชา
ของพระองค์สาเร็ จด้วย
จงอธิษฐานทุกวัน ขอให้พระเจ้าทรงใช้ท่านให้เป็ นพระพรแก่คนอื่น และนาคนอื่นมาหาพระ
เยซู เพื่อที่จะกระทาให้พระมหาบัญชาของพระองค์สาเร็ จในยุคนี้
1. เยเรมีย ์ 33:3
2. โคโลสี 2:9
3. มัทธิว 28:18,20
4. ยอห์น 14:14
5. ฮีบรู 4:16
6. ทิโมธี 2:5
7. ยอห์น 14:6
8. ยอห์น 14:14
9. สดุดี 66:18
10. มาระโก 11:25
11. มัทธิว 6:11,12
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12. มัทธิว 28:18
13. มัทธิว 28:20
14. ยอห์น 14:14
15. มัทธิว 21:22
16. มัทธิว 9:29
17. ยอห์น 14:13
18. เยเรมีย ์ 33:3
19. 1 เธสะโลนิกา 5:17
20. มัทธิว 26:41
21. ฟิ ลิปปี 4:6
22. 1 โคริ นธ์ 14:15
23. ลูกา 18:1
24. 1 ทิโมธี 2:2
25. เอเฟซัส 6:19
26. กิจการ 4:29.
27. สุ ภาษิต 15:8
28. ยอห์น 11:43
29. ยากอบ 5:17,18
30. โรม 8:26,27
31. 1 พงศ์กษัตริ ย ์ 18:26,27
32. 1 ยอห์น 1:9
33. ฮีบรู 11:6
34. 1 เธสะโลนิกา 5:18
35. ฟิ ลิปปี 4:6
36. เอเฟซัส 1:15,16
37. เอเฟซัส 6:19
38. ยอห์น 15:7
39. 1 ยอห์น 5:14,15
40. ยากอบ 4:2,3
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41. ยอห์น 14:14
42. ยอห์น 16:25
43. มัทธิว 7:7,8
44. มัทธิว 21:22
45. มัทธิว 17:20
46. ยากอบ 1:6
47. เอเฟซัส 2:8,9
48. โรม 10:17
49. มัทธิว 21:22
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คาถามทบทวน
1. การอธิษฐานคืออะไร?
2. จากหลักฐานทางพระคัมภีร์ ใครมีสิทธิอธิษฐานทูลขอและรับคาตอบจากพระเจ้าได้?
3. ทาไมเราจึงควรอธิษฐาน
4. ทาไมเราจึงต้องอธิษฐานโดยอ้างพระนามของพระเยซู?
5. “จงอธิ ษฐานอย่างสม่าเสมอ” หมายความว่าอย่างไร?
6. ทาไมเราจึงจาเป็ นต้องตั้งเวลาพิเศษไว้สาหรับการอธิษฐานประจาวัน?
7. การอธิ ษฐานแบบรวมกลุ่มกันเล็ก ๆ นั้น มีผลดีอย่างไร? “การอธิษฐานแบบสนทนา” คือ
อะไร?
8. จงอธิ บายถึงส่ วนประกอบสี่ ประการของคาอธิ ษฐาน ตามที่พบในพระธรรมกิจการ แต่ละ
ส่ วนนั้นสาคัญอย่างไร?
9. ทาไมความเชื่อ จึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการหวังคาตอบจากพระเจ้า? เราจะรับความเชื่อได้จาก
ไหน?
10. การเข้าสนิทอยูก่ บั พระเยซูคริ สต์ มีความสัมพันธ์กบั การอธิ ษฐานโดยความเชื่ออย่างไร?
11. พระคริ สตธรรมคัมภีร์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอธิ ษฐาน โดยความเชื่ออย่างไร?
12. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอธิ ษฐานประจาวันของคริ สเตียนอย่างไร?
13. การอธิษฐานเป็ นรากฐานในการประกาศ และในการกระทาให้พระมหาบัญชาของพระเยซู
คริ สต์สาเร็ จอย่างไร?
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แนะแนวทางในการศึกษา
1. จงอ่านหนังสื อเล่มนี้วนั ละหนึ่งจบติดต่อกัน เป็ นเวลาหกวัน (รวมเป็ นหกจบ) นักวิจยั
ทางด้านการศึกษาพบว่า การที่จะเข้าใจหลักการอย่างหนึ่ งอย่างใดโดยแจ่มแจ้งนั้น จาเป็ นจะต้องอ่าน
หรื อได้ฟังหลักการนั้นหกถึงสิ บครั้งเป็ นอย่างน้อย เมื่อท่านนาเอาหลักการจากหนังสื อเล่มนี้ไปใช้อย่าง
สม่าเสมอ จะกระทาให้การอธิ ษฐานประจาวันของท่านได้รับพระพรและคาตอบจากพระเจ้ามากยิง่ ขึ้น
โดยการอธิ ษฐานของท่าน ท่านสามารถมีส่วนในการฟื้ นฟูจิตวิญญาณครั้งใหญ่ยงิ่ ในประวัติศาสตร์ ของ
โลก
2. จงท่องจาข้อพระธรรมต่อไปนี้
มัทธิว 21:22 “สิ่ งสารพัดซึ่ งท่านจะอธิ ษฐานขอโดยความเชื่อท่านคงจะได้”
ยอห์น 15:7 “ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยูใ่ นเรา และถ้อยคาของเราฝังอยูใ่ นท่านแล้ว ท่านจะขอ
สิ่ งใดซึ่ งท่านปรารถนา ก็จะได้สิ่งนั้น”
ท่านสามารถที่จะท่องจาข้อพระธรรมเหล่านี้ ได้ง่ายขึ้น ถ้าท่านจะทบทวนทุกวันตลอดสัปดาห์
แทนที่จะพยายามท่องจาให้ได้ภายในวันเดียว จงทบทวนข้อพระธรรมที่ท่านท่องจาได้แล้ว จากหนังสื อ
หลักข้อคิด ฯ เล่มอื่นด้วย
3. จงศึกษาคาถามทบทวน
4. จงหาโอกาสไปร่ วมกลุ่มอภิปราย เพื่อตอบปั ญหาทบทวนนี้ ถ้าหากท่านยังไม่ได้เข้าร่ วมกับ
กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ กลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ท่านอาจจะตั้งกลุ่มของท่านขึ้นก็ได้ โดยเชิญชวนให้คนอื่น ๆ มา
ร่ วมกับท่านตามรายการศึกษาที่ท่านกาหนดไว้ เมื่อท่านกาลังอภิปรายเกี่ยวกับปั ญหาคาถามทบทวนอยู่
นั้น ท่านควรจะเล่าถึงประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงสอนท่านเกี่ยวกับการอธิ ษฐาน จงอธิ บายถึงวิธีที่ท่าน
จะนาเอาหลักการนี้ไปปฏิบตั ิในชีวติ ส่ วนตัว และนาไปสอนคนอื่น ๆ อีกด้วย
5. ท่านจงทาให้หลักการในหนังสื อเล่มนี้คือ “วิธีอธิษฐาน” เป็ นวิถีชีวติ ของท่าน โดยการ
กระทาดังต่อไปนี้
ก. จงตั้งเวลาเฉพาะไว้สาหรับการศึกษาพระคัมภีร์ และการอธิษฐานทุกวัน จงหาเวลาที่
เหมาะสมกับตารางเวลาประจาวันของท่าน บางคนชอบเวลาเช้า แต่บางคนชอบเวลาอื่น ท่านจงเริ่ มต้น
ด้วยการอธิ ษฐานสั้น ๆ แล้วต่อด้วยการศึกษาพระคัมภีร์ และจบลงด้วยการอธิ ษฐานที่ยาวหน่อย ในการ
อธิ ษฐานนั้น จงระลึกถึงส่ วนประกอบทั้งสี่ ประการ คือ การสรรเสริ ญ การสารภาพ การขอบพระคุณ
และการทูลขอ
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ข. ทูลขอให้พระเจ้าสาแดงให้ท่านรู ้วา่ ท่านควรจะอธิ ษฐานเพื่อสิ่ งใดบ้าง จงพร้อมที่จะให้พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาท่านเสมอ จงเขียนรายการประจาวัน และจดวันที่เกี่ยวกับสิ่ งที่ท่านอธิ ษฐานทูล
ขอไว้เมื่อพระเจ้าทรงตอบคาทูลขออันไหน ก็จงเขียนวันที่กากับไว้ดว้ ย ในการอธิ ษฐานประจาวันของ
ท่าน จงขอเพื่อการฟื้ นฟูทางด้านจิตวิญญาณทัว่ โลกด้วย เพื่อพระมหาบัญชาของพระเยซูจะสาเร็ จ
ค. จงตั้งใจให้พร้อมที่จะอธิ ษฐานต่อพระเจ้าทุกเวลาไม่วา่ ท่านจะอยูท่ ี่ไหน หรื อทาอะไร
ง. จงใช้สารบัญหรื อบทสังเขปของหนังสื อเล่มนี้ เป็ นอุปกรณ์ในการสอนความจริ งอันนี้แก่คน
อื่น จงสอนให้คนอื่นทราบหลาย ๆ ครั้งในสัปดาห์ เท่าที่ท่านจะทาได้ จงหาหนังสื อ หลักข้อคิดฯ เล่มนี้
ให้เขา เพื่อเขาจะได้เรี ยนรู ้อย่างละเอียด และเพื่อเขาจะได้นาไปสอนให้คนอื่นได้อีกด้วย
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บทสั งเขป
คานา
ก. ขณะที่ท่านคุกเข่าลงอธิ ษฐาน ท่านมีอานาจและสิ ทธิ พิเศษจากพระเจ้าในการเปลี่ยนชีวติ ของ
มนุษย์ได้ (เยเรมีย ์ 33:3)
ข. ปั จจุบนั นี้ เหตุที่คริ สเตียนไม่รับเอาอานาจและสิ ทธิ พิเศษอันนี้ ก็เพราะว่าเขาขาดความเชื่อ
ค. สาวกในศตวรรษแรกรู้จกั วิธีอธิษฐาน โดยความเชื่อ เขาจึงสามารถอ้างเอาฤทธิ์ เดชของพระ
เจ้าผูท้ รงเดชานุภาพในการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ ของโลก
ในปั จจุบนั เราก็ปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้าองค์
เดียวกันนี้
1. การอธิษฐานคืออะไร?
ก. การอธิ ษฐานคือการติดต่อกับพระเจ้า
ข. การอธิ ษฐาน คือสายธารแห่งพระพรที่เรารับจากพระเจ้าเพื่อสนองตอบความต้องการของเรา
(ฮีบรู 4:14-16)
2. ใครมีสิทธิอธิษฐาน?
ก. ผูท้ ี่เป็ นของพระเยซูคริ สต์
ข. ผูท้ ี่เข้าเฝ้ าพระเจ้าโดยพึ่งฤทธิ์ อานาจและพระนามของพระเยซู
ค. ผูท้ ี่เข้าเฝ้ าพระเจ้าด้วยจิตใจสะอาดบริ สุทธิ์
ง. ผูท้ ี่อภัยโทษให้แก่ผอู ้ ื่น
จ. ผูท้ ี่เข้าเฝ้ าพระเจ้าด้วยความเชื่อ
3. ทาไมเราจึงต้ องอธิษฐาน?
ก. เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
ข. เพราะว่าพระเจ้าทรงบัญชาเราไว้
ค. เพื่อที่จะติดต่อสัมพันธ์กบั พระเจ้า
ง. เพื่อสมานสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
จ. เพราะว่าองค์พระเยซูคริ สต์ ทรงเป็ นแบบอย่างในการอธิ ษฐาน
ฉ. เพราะว่าอัครสาวกและคริ สเตียนอื่น ๆ เป็ นตัวอย่าง
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ช. เพื่อรับคาตอบ ซึ่ งเป็ นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า
ซ. เพื่อที่ให้ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของเราเจริ ญขึ้น
4. เราต้ องอธิษฐานถึงใคร?
ก. เราต้องอธิษฐานถึงพระบิดา ในพระนามของพระเยซูคริ สต์ โดยการนาของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์
ข. เนื่องจากเรามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น ซึ่ งทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นสามพระภาค ฉะนั้นเราจึง
สามารถอธิ ษฐานถึงพระเยซูคริ สต์ หรื อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ได้
ค. เราอธิ ษฐานถึงพระองค์ผเู ้ ป็ นมหากษัตริ ยเ์ หนือกษัตริ ยท์ ้ งั หลาย และเป็ นพระเจ้าผูส้ ู งสุ ด
พระองค์ทรงเป็ นผูส้ ร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก
5. เราควรอธิษฐานเมื่อไร?
ก. เราควรอธิ ษฐานอย่างสม่าเสมอ คือสนทนากับพระเจ้า เกี่ยวกับสารพัดทุกสิ่ งทุกอย่างตลอด
วัน
ข. เราควรตั้งเวลาไว้เฉพาะสาหรับการอธิ ษฐาน ประจาวัน
1. การอ่านและการศึกษาพระคัมภีร์ จะช่วยเตรี ยมจิตใจของเราไว้สาหรับการอธิ ษฐาน
เพราะฉะนั้น เราควรเปิ ดพระคัมภีร์ออกอ่านเมื่อเราอธิษฐาน
2. จงสนทนากับพระเจ้า และยอมให้พระองค์ตรัสกับท่านโดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์
ค. การประชุมอธิ ษฐาน ก็เป็ นสิ่ งสาคัญในชีวติ คริ สเตียนเช่นเดียวกัน
1. การประชุมอธิ ษฐาน บางครั้งไม่มีรสชาติ ขาดชีวิตชี วา ก็เพราะว่า ผูท้ ี่มาประชุมขาดการ
อธิษฐานประจาวันเป็ นส่ วนตัว และขาดความสัมพันธ์กบั พระเจ้า
2. ในการอธิ ษฐานแบบที่เป็ นกันเอง หรื อแบบสนทนานั้น ผูร้ ่ วมอธิ ษฐานแต่ละคนอธิ ษฐานสั้น
ๆ เกี่ยวกับสิ่ งเดียว เช่นเกี่ยวกับสรรเสริ ญหรื อการทูลขอเป็ นต้น คนเดียวอาจจะอธิ ษฐานหลายครั้งก็ได้
เท่าที่พระวิญญาณทรงนา
6. ส่ วนประกอบของคาอธิษฐานมีอะไรบ้ าง?
ก. การสรรเสริ ญ ควรจะเป็ นส่ วนประกอบของคาอธิ ษฐานประการแรก เพื่อที่จะกระทาให้
จิตใจเคารพยาเกรงพระเจ้า
ข. การสารภาพ ควรจะเป็ นส่ วนที่สอง เพื่อจะช่วยให้จิตใจมีความเหมาะสมในการเข้าหาพระ
เจ้าผูท้ รงไว้ซ่ ึงความยุติธรรม
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ค. การขอบพระคุณ ควรจะเป็ นส่ วนหนึ่งของคาอธิษฐาน เพราะเป็ นการแสดงออกถึงความเชื่อ
และไว้วางใจในพระองค์สาหรับทุกสิ่ งในชีวติ ของเรา
ง. การทูลขอ คือการอ้อนวอนขอสิ่ งที่เราต้องการโดยเฉพาะในชีวติ ของเรา
7. เราอธิษฐานด้ วยความมั่นใจว่าจะรับคาตอบได้ อย่างไร?
ก. การเข้าสนิทในพระเยซูคริ สต์ และในพระวจนะของพระองค์ จะกระทาให้เรารู้จกั พระ
ประสงค์ของพระเจ้า
ข. จงขอเพราะว่าพระเยซูทรงสัญญาว่า “สิ่ งใดที่ท่านขอในนามของเรา เราจะกระทาสิ่ งนั้น”
(ยอห์น 14:14)
ค. จงเชื่อพระเจ้า “สิ่ งสารพัดซึ่ งท่านอธิ ษฐานขอด้วยความเชื่อ ท่านจะได้” (มัทธิว 21:22)
ง. จงรับเอาคาตอบด้วยความเชื่อ และด้วยการขอบพระคุณ
จ. สิ่ งใดก็ตามที่เราตั้งมโนภาพไว้แล้วอย่างชัดแจ้ง มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า เชื่ออย่าง
จริ งใจ และลงมือกระทาอย่างกระตือรื อร้น สิ่ งนั้นจะสาเร็ จ เมื่อการกระทาของเราไม่ขดั กับหลักคาสอน
ของพระคัมภีร์
1. จงตั้งมโนภาพดูซิวา่ จะมีอะไรเกิดขึ้น ถ้าพระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของท่าน
2. ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้า ที่จะรับคาตอบท่านจงขอจากพระเจ้า
3. จงเชื่ ออย่างแน่วแน่วา่ พระเจ้าจะช่วยให้ท่านประสบความสาเร็ จในทุกสิ่ งที่พระองค์ทรง
บัญชาท่านไว้
4. จงลงมือปฏิบตั ิตามคาอธิ ษฐานด้วยความกระตือรื อร้น จงชักชวนคนอื่นให้ร่วมงานกับท่าน
เพื่อที่จะให้พระมหาบัญชาของพระเยซูสาเร็ จ
5. จงถือว่า ภารกิจใด ๆ ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ท่านกระทานั้นเป็ นส่ วนสาคัญในการทาให้
พระมหาบัญชาแห่งพระเยซูคริ สต์สาเร็ จในยุคนี้
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องค์ การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริสต์ แก่นักศึกษาและมวลชนทัว่ โลก
ตู้ ป.ณ. 4-6 กรุงเทพมหานคร
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