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1. เมือ่ เผชิญปัญหาและความทุกข์ ยากลาบาก
ความทุกข์ยากลาบากต่าง ๆ ซึ่ งเกิดขึ้นแก่เรา และครอบครัวของเรา บ่อยครั้งเป็ นสัญญาณเตือน
จากพระเจ้า พระองค์ทรงให้ความลาบากเหล่านี้เกิดขึ้นแก่เรา เพื่อจะฝึ กฝนและตีสอนเรา พระองค์มี
พระประสงค์ที่จะให้เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวติ ของเราในบางด้านหรื อทัว่ ไป ถ้าเป็ นเช่นนั้น เราไม่ควร
เพียงแต่อธิ ษฐานขอให้ความทุกข์ลาบากเหล่านี้สูญสลายไป แต่ควรถ่อมตัวลง ยอมรับการตีสอนของ
พระเจ้า
พระเจ้าทรงให้ขา้ พเจ้าได้รับความทุกข์ลาบากบ่อย ๆ เพื่อช่วยให้ขา้ พเจ้ามองเห็นสิ่ งซึ่ งไม่เป็ นที่
พอพระทัยพระองค์ เมื่อเราอยูใ่ นสภาพเช่นนั้น เราควรเริ่ มอธิ ษฐานดังนี้ “พระบิดาเจ้า ขอทรงโปรดเปิ ด
ตาใจของข้าพระองค์ โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แห่งความจริ ง ขอทรงโปรดสาแดงให้ขา้ พระองค์รู้วา่ สิ่ ง
ใดบ้างที่ทาให้พระองค์ไม่พอพระทัย ขอทรงโปรดชี้แจงให้ขา้ พระองค์เข้าใจว่า ทาไมพระองค์จึงทรง
อนุญาตให้ปัญหาและความทุกข์ลาบากมากมายหลายอย่างเกิดขึ้นแก่ขา้ พระองค์ และเหตุใดพระองค์จึง
ทรงตีสอนข้าพระองค์” ถ้าเราอธิ ษฐานด้วยความจริ งใจ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงสาแดงให้เราเห็นจุด
ด่างพร้อยของเราอย่างชัดเจน แล้วเราต้องอาศัยฤทธิ์ อานาจของพระเยซูคริ สตเจ้าในการต่อสู ้กบั จุดด่าง
พร้อยเหล่านั้น โดยการอธิ ษฐานด้วยใจร้อนรนพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ ที่จะให้เราบรรลุเป้ าหมาย
บางประการพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เรากลับใจใหม่ ละทิ้งความบาปและข้อบกพร่ อง ซึ่ งพระองค์
ทรงโปรดสาแดงให้เห็นนั้น หากเรายอมทาตามพระประสงค์ของพระองค์ ในเวลาไม่นานนัก ความ
ทุกข์ยากลาบากต่าง ๆ ก็จะหลุดหายไปเอง
แต่ในขณะเดียวกัน เราควรอธิ ษฐานทูลขอพระเจ้า ให้ทรงสาแดงฤทธิ์ อานาจของพระองค์ เพื่อ
ขจัดปั ญหาและความทุกข์ยากลาบากต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อความทุกข์ลาบากเหล่านั้นเป็ น
อุปสรรคต่อการรับใช้พระเจ้า เมื่อข้าพเจ้าตกอยูใ่ นความทุกข์ลาบาก หลังจากได้สารภาพผิดและกลับใจ
ใหม่แล้ว พระเจ้าทรงสาแดงให้ขา้ พเจ้ารู ้วา่ ข้าพเจ้าควรมีความไว้วางใจในพระองค์สรรเสริ ญพระองค์
โดยกล่าวถึงความยิง่ ใหญ่และฤทธานุภาพของพระองค์ ไม่มีสิ่งใดที่เกินความสามารถพระองค์ แม้
ปั ญหาจะสู งเท่าภูเขา พระองค์จะทรงให้มนั สลายไปดุจขี้ผ้ งึ
พระองค์ทรงสามารถขจัดความทุกข์
ยากลาบากต่าง ๆ ด้วยคาตรัสของพระองค์เพียงคาเดียว
พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของข้าพเจ้านับครั้งไม่ถว้ น เมื่อข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ โดยการ
สรรเสริ ญพระนามของพระองค์ ความทุกข์ลาบากยิง่ มีมากเท่าใด พระเจ้าจะทรงพิสูจน์ความอัศจรรย์
ของพระองค์มากเท่านั้น หากเราอธิ ษฐานด้วยความอดทน และด้วยความเชื่อ แล้วสรรเสริ ญความ
ยิง่ ใหญ่ของพระองค์
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บทเรี ยนสาคัญยิง่ อีกประการหนึ่ง ที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราเรี ยน เมื่อเราได้รับความ
ทุกข์ยากลาบาก คือ เราไม่ควรหวังหรื อพึ่งในสิ่ งที่เรามองเห็น แต่ให้เราหวังและพึ่งในพระเจ้าแต่ผเู ้ ดียว
โดยการอธิ ษฐาน เพราะพระองค์ทรงประสงค์ที่จะประทานพระพรพิเศษให้แก่เรา ซึ่ งเป็ นการตอบคา
อธิษฐานโดยความเชื่อ ขณะที่เราเผชิญความทุกข์ลาบาก พระองค์ทรงให้เราได้รับประสบการณ์จาก
พระองค์ ซึ่ งเราไม่สามารถรับได้ในสภาวะอื่น ๆ
การอธิ ษฐานด้วยความเชื่ อ ในท่ามกลางความทุกข์ยากลาบาก ยังเปิ ดโอกาสให้เราถวายเกียรติ
แด่พระเจ้าได้ดีที่สุดด้วย เพราะเมื่อพระองค์ทรงสาแดงจุดด่างพร้อยให้เราเห็น ทรงช่วยให้เรากลับใจ
ใหม่ ทาให้เราเข้าใจใกล้ชิดพระองค์ เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ แล้วเราจะสามารถเป็ นพยานให้
คนอื่นเห็นถึงพระเมตตาและความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า ทาให้พวกเขามีใจร้อนรนรักพระเจ้าและถวาย
เกียรติแด่พระองค์
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2. เมือ่ อยู่ในภาวะโศกเศร้ า
เราทุกคนเคยผ่านภาวะแห่งความโศกเศร้า และความทุกข์ทรมาน บางทีคนที่เรารักสู ญเสี ยชีวติ
ไป หรื อเราได้รับความผิดหวังอย่างหนัก บางครั้งจิตใจของเราและชีวติ ทางด้านวิญญาณจิตของเรา
ได้รับความกระทบกระเทือน เนื่องจากความเจ็บไข้ได้ป่วยหรื อความว้าเหว่ใจ ประสบการณ์ในชีวิตคริ ส
เตียนของข้าพเจ้าตลอดเวลาห้าสิ บกว่าปี ที่ผา่ นมานี้ พระเจ้าทรงสอนข้าพเจ้าว่าไม่วา่ ความทุกข์โศกเศร้า
ของเราจะมีมากเท่าใด เราไม่ควรให้ความโศกเศร้านั้น บีบคั้นหรื อกดดันเรา จนเราอ่อนระอาในการ
อธิ ษฐานในทางตรงกันข้าม เราควรเอาชนะความโศกเศร้าโดยการอธิ ษฐานและยึดการอธิ ษฐานเป็ นที่
หลบภัยของเรา ภาวะเช่นนี้เป็ นเวลาที่ดีที่สุดที่จะบอกพระเยซูคริ สตเจ้าว่า ท่านวางใจในพระองค์และ
เชื่อมัน่ ว่าพระองค์ทรงสามารถช่วยท่านในยามโศกเศร้า
เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิง่ ที่เราจะต้องเชื่ อว่า พระเยซูคริ สต์ทรงยิง่ ใหญ่กว่าความทุกข์ทรมานของ
เรา พระองค์ทรงมีอานาจและวิธีจะขจัดความทุกข์ทรมานของเราได้ เราต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงรักเรา
ทรงประสงค์จะช่วยเรา ทรงปรารถนาที่จะปลอบโยนจิตใจที่ฟกช้ าและปวดร้าวของเรา และประทาน
สันติสุขให้แก่เรา ถ้าเราอธิ ษฐานด้วยความเชื่อเช่นนี้ พระเจ้าจะทรงตอบคาอธิ ษฐานของเรา เพราะเราจะ
ได้รับตามความเชื่อของเรา
พระเยซูคริ สต์ทรงอยูใ่ กล้ทุกคนที่มีความทุกข์โศกเศร้าพระองค์จะประทานสันติสุข และความ
ยินดีของพระองค์ให้แก่เราโดยพระองค์ทุกอย่างจะได้รับการเปลี่ยนแปลง จิตใจที่วา้ เหว่โศกเศร้าของเรา
ก็จะเต็มล้นด้วยความปิ ติยนิ ดี การประเล้าประโลมของพระเยซูคริ สต์ยงิ่ ใหญ่กว่าความทุกข์โศกเศร้าใน
จิตใจของเราเสมอ ถ้าเราอธิ ษฐานขอให้พระองค์ทรงช่วย และไว้วางใจในพระองค์แล้ว เราจะได้รับ
ประสบการณ์เช่นนั้น ฉะนั้นเมื่อท่านมีความโศกเศร้า ขอให้ท่านอธิ ษฐานด้วยความเชื่ อว่า “ข้าพระองค์
ขอมอบทุกอย่างให้แก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์จะทรงจัดการทุกอย่างให้แก่ขา้ พระองค์อย่างถูกต้อง
เสมอ”
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3. เมือ่ พระเจ้ าไม่ ทรงตอบคาอธิษฐาน
เมื่อพระเจ้าไม่ทรงตอบคาอธิ ษฐานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามักถามตัวเองว่า มีสิ่งใดเป็ นอุปสรรค
ขัดขวางไม่ให้พระเจ้าตอบคาอธิ ษฐานของข้าพเจ้าหรื อไม่ บ่อยครั้ง พระเจ้าทรงสาแดงให้ขา้ พเจ้าเห็น
ความบาปซึ่ งข้าพเจ้ามองไม่เห็นมาก่อน เช่น การตัดสิ นผูอ้ ื่น หรื อความขมขื่นในใจ เป็ นต้น ความบาป
เหล่านี้เป็ นอุปสรรคต่อการรับคาตอบในการอธิ ษฐานของข้าพเจ้า ศาสดาพยากรณ์ อิสยาห์กล่าวว่า “ดู
เถิด พระหัตถ์ของพระเจ้ามิได้ส้ นั ลง ที่จะช่วยให้รอดไม่ได้ หรื อพระกรรณตึง ซึ่ งจะไม่ทรงได้ยนิ แต่วา่
ความบาปชัว่ ของเจ้าทั้งหลายได้กระทาให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้า และบาปของเจ้า
ทั้งหลายได้บงั พระพักตร์ ของพระองค์เสี ยจากเจ้า พระองค์จึงมิได้ยนิ (อิสยาห์ 59:1, 2)
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ช้ ีแจงให้เราเห็นว่า ความบาปเป็ นอุปสรรคต่อการอธิ ษฐานของเรา เช่น
การไม่ยอมให้อภัย (มัทธิ ว 6: 15) ความโกรธ และการทะเลาะวิวาท (1 ทิโมธี 2: 8) การไม่ยอมคืนดีกนั
(อิสยาห์ 1:15, มัทธิว 5:23) ราคะตัณหา (1 เปโตร 3:7, 4:8 ยากอบ 4:3) การถือโชคถือลาง (เฉลยธรรม
บัญญัติ 18:10-13) ความไม่เชื่อฟัง (ยอห์น 9:31) การไม่ยอมสารภาพความบาปต่อกันและกัน (ยากอบ
5:16) และความโลภ เป็ นต้น
เมื่ออธิ ษฐาน เราควรนึกถึงพระดารัสของพระองค์ ที่กล่าวว่า “พระเนตรของพระเจ้าเห็นคน
ชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์สดับคาอ้อนวอนของเขา” (สดุดี 34:15 ดูยากอบ 5:16) เหตุที่
พระเจ้าไม่ทรงตอบคาอธิ ษฐานของเรา เป็ นเพราะเราไม่เป็ นคน “ชอบธรรม” จาเพราะพระเนตร
พระองค์ ผูท้ ี่มีใจถ่อม สารภาพความผิดบาปของเขาต่อพระเจ้า ในชีวิตประจาวันและกลับใหม่ จึงจะ
ได้รับการชาระจากพระเจ้า และเป็ นผู้ “ชอบธรรม” อย่างแท้จริ ง เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว พระเจ้าจะทรงตอบ
คาอธิษฐานของเขา
สาเหตุอีกประการหนึ่ง
ที่พระเจ้าไม่ทรงตอบคาอธิ ษฐานอาจเนื่ องจากความอวดดีของเรา
เหมือนดังคนใช้ที่ได้รับเงินเพียงตะลันต์เดียว แล้วกล่าวว่า นายของเขาเป็ นคน “ใจแข็ง” (มัทธิว 25:24)
แล้วเขาก็ได้รับการตอบสนองตามคาพูดของเขา ผูท้ ี่มีความวางใจในพระเจ้าเหมือนเด็กเท่านั้น จึงจะเป็ น
ที่พอพระทัยพระองค์ เราควรจะเชื่อและวางใจในพระองค์วา่ พระองค์เป็ นพระบิดาของเราและทรง
ประสงค์จะช่วยเรา เราควรจะเชื่อว่า พระองค์ทรงหวังดีต่อเราเสมอ และได้เตรี ยมหนทางที่จะช่วยเหลือ
เราแล้ว
พระเจ้าทรงปฏิบตั ิต่อเราตามความคิดของเราที่มีต่อพระองค์ ถ้าเราคิดและกล่าวว่า “พระองค์
ทรงเป็ นนายที่ใจแข็ง” เราก็จะประสบความเข้มงวดของพระองค์ เหมือนดังชนชาติอิสราเอลที่กาลังเดิน
ทางผ่านถิ่นทุรกันดารเข้าสู่ แดนคะนาอัน พวกเขาไม่เชื่ อว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีต่อพวกเขา กลับคิด
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ว่าพระเจ้าจะทรงปล่อยให้พวกเขาพินาศในป่ ากันดาร เนื่ องจากชนรุ่ นนั้นโกรธเคืองพระเจ้า พระเจ้าจึง
ทรงให้พวกเขาทุกคนตายในป่ ากันดาร เหลือเพียง คาเล็บ และโยชูวาที่วางใจในพระเจ้าเท่านั้น ที่
สามารถเข้าสู่ คะนาอัน แผ่นดินแห่งพระสัญญา
ถ้าเราจะให้พระเจ้าตอบคาอธิ ษฐานของเรา เราจาเป็ นต้องสารวจดูจิตใจว่า เรามีใจขมขื่นต่อ
พระเจ้า และต่อเพื่อนมนุษย์หรื อไม่ เราควรวางใจความหวังดีของพระองค์ เหมือนเด็กทารกที่วางใจใน
บิดามารดา
สาเหตุประการสุ ดท้าย ที่พระจ้าไม่ทรงตอบคาอธิ ษฐานของเรา อาจเนื่องจากพระองค์มีพระ
ประสงค์จะฝึ กสอนเราเมื่อคาอธิ ษฐานของเราไม่ได้รับคาตอบ เราควรมีความมุมานะที่จะอธิษฐานมาก
ยิง่ ขึ้น พระเจ้าทรงรอคอยที่จะให้เราทูลอธิ ษฐานและสาแดงความเชื่ อมากกว่าเดิม การรอคอยคาตอบ
ของพระเจ้าด้วยการอธิ ษฐานอย่างไม่หยุดยั้ง จะสอนให้เรามีความอดทนและมีความเชื่ อที่มนั่ คงแข็งแรง
ทั้งยังจะช่วยให้เราถ่อมตัว ทาให้เราได้รับการชาระจากบาปมลทินทั้งหมดของเรา
แต่ทุกครั้งที่เราตั้งใจจะอธิ ษฐานอย่างไม่ยอ่ ท้อ เราควรรู ้ดว้ ยว่า สิ่ งที่เราทูลขอนั้นตรงตาม
พระทัยของพระเจ้าหรื อไม่โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเราอธิ ษฐานเผื่อผูอ้ ื่น ถ้าเราใช้เวลาสงบใจแสวงหาน้ า
พระทัยพระเจ้า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงสาแดงพระประสงค์ของพระเจ้า ให้เรารู ้โดยทางพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์หรื อโดยจิตสานึก หรื อวิธีอื่น ๆ แล้วเราก็จะสามารถอธิ ษฐานด้วยความเชื่อมัน่ ว่าจะได้รับ
คาตอบ แม้สิ่งที่เรากาลังอธิ ษฐานเผื่อนั้นจะเกินกาลัง และความสามารถของมนุษย์ที่จะช่วยได้ก็ตาม
แท้จริ ง พระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐานของเราเสมอ คาตอบของพระองค์อาจจะเป็ น “ได้” หรื อ
“ไม่ได้” หรื อ “รอก่อน” เมื่อเราอธิ ษฐาน เราจึงควรวางตัวเช่นนี้ “ไม่ใช่ตามความปรารถนาของข้า
พระองค์ แต่ขอให้เป็ นไปตามพระประสงค์ของพระองค์” เราควรมอบสิ ทธิ ทุกอย่างให้แก่พระเจ้า ขอให้
พระองค์ทรงตอบคาอธิษฐานของเราตามวิถีทาง และเวลาที่พระองค์ทรงเห็นควร เพราะพระองค์ผเู้ ดียว
เท่านั้น ที่ทรงรู ้วา่ อะไรดีที่สุดสาหรับเรา และสาหรับอาณาจักรของพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นความรัก
พระองค์จะทรงนาเราไปในทางที่ดีที่สุด ถ้าเราเข้าใจเช่นนี้ เราจะไม่แปลกใจ เมื่อพระเจ้าทรงตอบคา
อธิ ษฐานของเรา ในวิถีทางที่แตกต่างจากที่เราคิด หรื อในเวลาที่ต่างจากที่เราได้คาดหมายไว้

9

4. เมือ่ จิตใจแห้ งแล้ ง
ท่านคงเคยประสบว่าบางครั้งท่านไม่มีใจอยากอธิ ษฐานเลย ดูราวกับว่าคาอธิ ษฐานของท่านไป
ไม่ถึงพระเจ้า มันลอยขึ้นสู่ เพดาน แล้วสะท้อนกลับมาหาท่านอีก ประสบการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นแก่เรา
ได้บ่อย ๆ ทาให้จิตใจของเราแห้งแล้งเหมือนกับว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงทอดทิ้งเราเสี ยแล้ว
หากเราแน่ใจว่าไม่มีอุปสรรคใด ๆ ขัดขวางการอธิ ษฐานของเรา ก็อาจเป็ นไปได้ที่พระเจ้ากาลัง
ทรงนาให้เราผ่านเข้าสู่ วาระแห่งความแห้งแล้งในชีวิต โดยพระองค์มีพระประสงค์ที่ดีเลิศบางอย่างอยู่
เบื้องหลัง ถ้าเป็ นเช่นนั้น เราควรรู ้จกั หาผลประโยชน์จากความแห้งแล้งในชีวติ จิตใจด้วย พระเจ้าทรง
สอนข้าพเจ้าว่า ความแห้งแล้งเช่นนี้ ไม่จาเป็ นจะต้องนาผลเสี ยมาสู่ ขา้ พเจ้าเสมอ แต่อาจเป็ นช่วงเวลาที่
ข้าพเจ้าจะได้รับพระพรอย่างใหญ่หลวงจากพระเจ้าได้
เมื่อข้าพเจ้ารู ้สึกว่า จิตใจของข้าพเจ้าแห้งแล้ง จนบางครั้งอธิ ษฐานได้ดว้ ยความยากลาบาก
ข้าพเจ้าจะเอ่ยถึงชัยชนะแห่งพระนามของพระเยซูคริ สต์ในทุกสิ่ งที่ขา้ พเจ้าจะทูลนั้น หรื อข้าพเจ้าอาจจะ
อธิ ษฐานด้วยการร้องเพลง ที่กล่าวถึงชัยชนะและฤทธิ์ อานาจของพระเยซูคริ สต์ การอธิ ษฐานเช่นนี้จะ
เกิดผลอย่างน่าอัศจรรย์ แม้เราจะคิดว่าพระเจ้าไม่ทรงฟังคาอธิ ษฐานของเราก็ตาม
มีอีกสิ่ งหนึ่งที่จะช่วยให้การอธิ ษฐานอันแห้งแล้งของเรามีชีวติ ชีวาขึ้น
สิ่ งนั้นคือการ
ขอบพระคุณพระเจ้า ข้าพเจ้ามีสมุด “ขอบพระคุณพระเจ้า” เล่มหนึ่ง ทุกคืนข้าพเจ้าจะบันทึกเหตุการณ์
ทุกอย่างที่ขา้ พเจ้าสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ในสมุดเล่มนั้นแล้วข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระองค์
เกี่ยวกับสิ่ งเหล่านี้ ทีละอย่างโดยการอธิ ษฐานหรื อร้องเพลงขอบพระคุณ การขอบพระคุณพระเจ้าเช่นนี้
จะช่วยเปิ ดจิตใจให้ขา้ พเจ้าสามารถอธิ ษฐานได้ดียงิ่ ขึ้นความแห้งแล้งในจิตใจ ก็จะค่อย ๆ กลับกลายเป็ น
ความชุ่มชื่นและกระตือรื อร้น
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5. เมือ่ พบการทดลองอย่ างร้ ายแรง
บางครั้งเราอาจเผชิ ญการทดลองอย่างร้ายแรงเป็ นเวลาหลายวัน หรื อหลายสัปดาห์ จนกระทัง่
เราสู ญเสี ยความมัน่ ใจในพระเจ้า ความสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อของเราเองอาจทาให้เรารู ้สึกเป็ นทุกข์ใจ
มาก เราเริ่ มสงสัยการนาของพระเจ้าในชีวติ ของเรา เราสงสัยว่าเราดาเนินตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
หรื อไม่ เราไม่แน่ใจว่าพระเจ้ายังทรงพระชนม์อยูอ่ ย่างแท้จริ งหรื อไม่ พระองค์ยงั ทรงรักเราหรื อเปล่า
เมื่อข้าพเจ้าตกอยูใ่ นภาวะเช่นนั้น ข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์หลายข้อได้ช่วยหนุนใจข้าพเจ้า ให้มีความ
เชื่อหนักแน่นยิง่ ขึ้น เช่น “พระองค์ทรงนาข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของ
พระองค์” (สดุดี 23:3) “จงทราบเถิดว่า พระเจ้าทรงแยกธรรมิกชนไว้สาหรับพระองค์” (สดุดี 4:3) “พระ
บิดาเองก็ทรงรักท่าน...” (ยอห์น 16: 27)
พระเจ้าทรงเป็ นผูว้ างแผนการไว้ทุกอย่างสาหรับชี วติ ของเรา หากเราตัดสิ นใจดาเนินตามการ
นาของพระเจ้าทางใดทางหนึ่ง หลังจากที่เราได้ทูลขอให้พระองค์ทรงนาแล้ว เราควรจะดาเนินตามทาง
นั้นด้วยความมัน่ คง เมื่อความสงสัยและความลังเลใจเกิดขึ้นภายหลัง เราควรกล่าวด้วยความมัน่ ใจว่า
“พระเจ้าเป็ นพระบิดาของข้าพระองค์” หากบุตรของพระองค์ทูลขอการทรงนาจากพระองค์ พระองค์
ย่อมไม่ทรงนาเขาให้ไปทางที่ผดิ พลาดบิดาที่เป็ นมนุษย์ยอ่ มจะไม่ทาเช่นนั้น พระบิดาในสวรรค์ของเรา
ก็ยงิ่ จะไม่ทาเช่นนั้นเป็ นแน่ โดยเหตุน้ ี ข้าพเจ้าจึงเชื่อว่า ข้าพเจ้าดาเนินในทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอน
ถ้าข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้าเข้าใจพระเจ้าผิด และการตัดสิ นใจที่ผา่ นมานั้นไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าจะทูล
ขอการนาของพระเจ้าใหม่ แล้วพระองค์ก็จะทรงตอบข้าพเจ้า โดยทรงให้ความมัน่ ใจเกิดขึ้นในจิตใจ
ของข้าพเจ้า หรื อทรงใช้คนที่ขา้ พเจ้าขอคาปรึ กษาหรื อแนะนา (หากข้าพเจ้าทูลขอพระองค์ให้ตรัสผ่าน
คนเหล่านั้น) บางครั้ง พระเจ้าตรัสผ่านข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์บางข้อ ข้าพเจ้ามักจะขอความมัน่ ใจจาก
พระเจ้าหลายครั้งโดยวิธีดงั กล่าวมานี้ จนกระทัง่ ข้าพเจ้าแน่ใจที่สุดว่า สิ่ งที่ขา้ พเจ้ากระทานั้นไม่ใช่เป็ น
ความคิดของข้าพเจ้าเอง แต่เป็ นน้ าพระทัยของพระองค์
อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งเราได้รับการทดลองให้สงสัยการนาของพระเจ้า เพราะทางที่เราเลือกนั้น
ยากลาบากเกินไป เมื่อเรารู ้สึกทุกข์ยากลาบาก พญามารซาตานก็จะฉวยโอกาสนั้น ชักนาให้เราออกจาก
ทางที่เรากาลังดาเนิ นอยู่ ประสบการณ์น้ ีเกิดขึ้นแก่พระเยซู คริ สต์ เมื่อพระองค์ทรงอดพระกระยาหารใน
ถิ่นทุรกันดารเป็ นเวลาสี่ สิบวัน ในเวลานั้น พญามารซาตานมองเห็นจุดหนึ่งที่มนั จะโจมตีได้ จึงทดลอง
พระเยซูคริ สตเจ้าในจุดนั้นมารมักจะทดลองที่จุดอ่อนของเราเสมอ ทาให้เราคิดด้วยความสงสัยว่า
“บางทีอาจจะไม่เป็ นทางที่ถูกสาหรับข้าพเจ้า” ความคิดเหล่านี้ จะทรมานจิตใจของเรามาก เรายิ่งมองดู
ความยากลาบากด้วยความกลัวมากเท่าไร การทดลองก็จะรุ นแรงมากยิง่ ขึ้นเท่านั้น
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เมื่อเราตกอยูใ่ นการทดลองเช่นนี้ เราควรนึกถึงคาพูดของพระเยซูคริ สตเจ้า ที่ตรัสในสวน
เกธเซมาเนว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้และ
ข้าพระองค์จาต้องดื่มแล้ว ก็ให้เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระองค์” (มัทธิ ว 26:42) การทดลองที่น่ากลัว
จะสู ญสลายไปทันที เมื่อข้าพเจ้าทูลพระเจ้าว่า ขอให้เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์ แต่ท้ งั นี้ ขา้ พเจ้า
ต้องยินดีทาตามน้ าพระทัยพระเจ้าอย่างแท้จริ งโดยไม่มีเงื่อนไข และเมื่อข้าพเจ้านึกถึงความรักของพระ
บิดาเจ้า ข้าพเจ้าจะยอมให้เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์ได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะพระองค์จะไม่ทรงนาให้
เราผ่านพ้นความทุกข์ยากลาบาก โดยไม่ประทานความชุ่มชื่นในวิญญาณจิตแก่เราพระองค์จะไม่ทรงให้
เราได้รับการทดลองเกิ นกาลังของเราและเมื่ อเราผ่านพ้นการทดลอง เราจะเห็ นพระเมตตากรุ ณาอัน
ยิง่ ใหญ่ของพระองค์ (ดู ยากอบ 5:11)
ฉะนั้น การอธิ ษฐานในยามที่เราได้รับการทดลองจึงมีความหมายและมีคุณค่าเป็ นพิเศษสาหรับ
เรา พระเจ้าทรงให้เรารับการทดลอง เพื่อเราจะยอมจานนทุกอย่างต่อพระองค์ พระเจ้าทรงพอพระทัยที่
จะได้ยนิ เรากล่าวกับพระองค์วา่ “ขอให้เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระองค์ มากยิง่ กว่าคาอธิ ษฐานอื่น ๆ
เพราะความสาเร็ จในชีวิตคริ สเตียนของเรานี้ ขึ้นอยูก่ บั การยอมจานนต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงอานวย
พระพรแก่คนที่อธิ ษฐานเช่นนี้ดว้ ยความจริ งใจ อย่างใหญ่หลวง
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6. เมือ่ ต่ อสู้ กบั ความผิดบาป
ความบาปเป็ นยาพิษที่ทาลายไม่เพียงแต่ร่างกายของเราแต่ทาลายวิญญาณจิตของเราด้วย มันแผ่
ขยายตัวอย่างรวดเร็ วเหมือนโรคมะเร็ ง โดยเหตุน้ ี พระเยซูคริ สต์จึงกล่าวโจมตีความบาปอย่างรุ นแรง
ที่สุด ทรงสั่งให้เราต่อสู ้ศตั รู ร้ายนี้ โดยยอมเสี ยสละทุกอย่าง และให้เราเกลียดชังความบาป พระเยซู
คริ สต์ทรงสัง่ ให้เราเกลียดชังความเห็นแก่ตวั หรื อตัณหาของเรา พระองค์ตรัสว่า ถ้าหู ตา ของเราทาให้
เราหลงผิด จง “ควักออกทิ้งเสี ย” เพราะการสู ญเสี ยอวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมดีกว่าที่จะต้อง
กลายเป็ น “บุตรแห่งนรก” (มัทธิว 5:29) ความบาปเป็ นยาพิษจากนรก ความบาปมาจากพญามารซาตาน
ความบาปทาให้คนเข้าสู่ ความพินาศชัว่ นิรันดร์ การอธิ ษฐานเพื่อเอาชนะความบาปจึงเป็ นการสู ้รบอย่าง
แท้จริ ง และเป็ นการทาศึกต่อสู ้กบั ศัตรู ยงิ่ ใหญ่ที่สุด คือพญามารซาตาน เพราะมารเป็ นผูท้ ี่ยยุ งให้เราทา
บาป มันผูกมัดคนให้ตกเป็ นทาสแห่งความบาป และไม่ยอมปลดปล่อยคนที่มนั ผูกมัดไว้ให้เป็ นอิสระ
เล่ห์กลที่พญามารซาตานใช้ในการต่อสู ้เรา ก็คือทาให้ตาใจของเราบอด จนมองไม่เห็นความ
บาปของเราเอง อุปสรรคร้ายแรงที่สุดในการต่อสู ้กบั ความบาป คือการอวดอ้างว่าเราเป็ น “ผูช้ อบธรรม”
ฉะนั้น ก้าวแรกในการอธิ ษฐานต่อสู ้กบั ความบาปจึงเป็ นการทูลขอพระเจ้าให้เปิ ดตาใจของเราออก โดย
พระวิญญาณแห่งความจริ งของพระองค์ เพื่อเราจะมองเห็นความสกปรกและความชัว่ ร้ายแห่งความบาป
ของเรา
ถ้าเราทูลอ้อนวอนพระเจ้าอย่างไม่ลดละ “ขอทรงโปรดใช้แสงสว่างของพระองค์ ส่ องให้ขา้
พระองค์มองเห็นความบาปที่ขา้ พระองค์มองไม่เห็น ถ้าเราร้องขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงช่วยให้
เรายอมถ่อมใจลง และกลับใจใหม่ ให้เรายอมฟังคาตักเตือนที่พระเจ้าตรัสโดยผ่านคนอื่น ๆ เราจะได้รับ
ประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ เป็ นดุจม่านที่บงั ตาถูกเปิ ดออก ทาให้เรามองเห็นความน่าเกลียดน่ากลัวแห่ง
ความผิดบาปของเรา
การมองเห็นความบาปของเรา และการทูลขอให้พระเยซู คริ สตเจ้า ทรงช่วยให้เป็ นอิสระจาก
บ่วงแร้วแห่งความผิดบาปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่เป็ นการเพียงพอ เราจะต้องปล้ าสู ้กบั ความบาปอย่าง
จริ งจังทุกวันโดยการอธิ ษฐาน เอ่ยถึงชัยชนะของพระเยซูคริ สต์เหนื ออานาจของศัตรู และพึ่งในพระ
โลหิ ตอันทรงฤทธิ์ ของพระองค์
ในการต่อสู ้กบั ความบาปด้วยการอธิ ษฐานนั้น ข้าพเจ้าทาดังนี้ เมื่อข้าพเจ้ามองเห็นความบาป
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งกาลังบ่อนทาลายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสละเวลานอนของข้าพเจ้ายีส่ ิ บนาทีทุกวัน ซึ่ ง
อาจเป็ นเวลาเช้าตรู่ หรื อเวลากลางคืนอธิ ษฐานต่อสู ้กบั ความบาปนั้นโดยเฉพาะ ในเวลาอธิ ษฐานข้าพเจ้า
มักจะร้องเพลงสั้น ๆ ที่กล่าวถึงชัยชนะของพระเยซูคริ สต์เพื่อช่วยในการอธิ ษฐานของข้าพเจ้าด้วย
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ข้าพเจ้าจะสรรเสริ ญพระเจ้าบ่อย ๆ จะร้องเพลงขอบพระคุณพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า ที่พระเยซู
คริ สต์ได้ทรงปราบปรามพญามารซาตาน
และได้ทาลายอานาจบาปอย่างย่อยยับที่ไม้กางเขนของ
พระองค์ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่ผทู ้ รงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาจากความตาย พระองค์ทรงมี
ชัยชนะต่อความตายและนรก ข้าพเจ้าสรรเสริ ญฤทธิ์ อานาจแห่งพระโลหิ ตของพระคริ สต์ ที่ได้ไถ่
ข้าพเจ้าไว้ และได้ชาระข้าพเจ้าให้พน้ จากความบาปทั้งปวง
แต่ขา้ พเจ้าเรี ยนรู ้อีกอย่างหนึ่ งว่า ศัตรู ของเราดื้อมากมันไม่ยอมจากเราไปง่าย ๆ เพราะเราได้สืบ
เชื้อสายแห่งความบาปมาหลายชัว่ อายุคนแล้ว อานาจแห่งความบาปได้แทรกซึ มเข้าไปทุกซอกทุกมุม
ของร่ างกายของเรา เช่นความโมโหร้าย ความขมขื่นใจ ความเกลียดชัง การไม่ยอมให้อภัย เป็ นต้นความ
บาปเหล่านี้ เป็ นดุจป้ อมปราการที่แข็งแกร่ งในจิตใจของเรา ซึ่ งเราจะพังทลายได้ไม่ง่ายนัก อานาจแห่ง
ความบาปชักนาให้เราทาสิ่ งที่เราไม่ปรารถนาจะทา ทาให้เราเป็ นทาสแห่งความบาป แม้พระเจ้าจะทรง
ช่วยเราให้ได้ชยั ชนะต่อความบาปบางประการทันทีแต่มีความผิดบาปบางชนิด ที่เราจะต้องต่อสู ้กบั มัน
เป็ นเวลาหลายสัปดาห์ หรื อหลายเดือน หรื อเป็ นเวลานาน ด้วยการอธิ ษฐานและความเชื่อเท่านั้น เราจึง
จะสามารถเอาชนะได้
บางครั้ง
พระเจ้าทรงให้ความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นแก่เราเพื่อเตือนให้เราต่อสู ้กบั ความบาป
บางอย่างที่ทาลายเราอยู่ เราจะต้องอธิ ษฐานถวายตัวให้แก่พระเจ้า ยอมรับความทุกข์ลาบากอันเนื่ องจาก
ความบาปของเรานั้น ฉะนั้นการต่อสู ้กบั ความบาปจึงไม่เพียงแต่อาศัยการอธิ ษฐานด้วยความเชื่อ หากยัง
อาศัยการอธิษฐานถวายตัวให้แก่พระเจ้าอีกด้วย โดยยอมมอบตัวให้พระเจ้าเฆี่ยนตีสั่งสอน จนกว่า
พระองค์จะชาระนิสัยบาปของเรา ให้เราเป็ นคนใหม่อย่างแท้จริ ง ผูท้ ี่มีใจหยิง่ ยโสจะได้รับประสบการณ์
ที่จะทาให้ตอ้ งถ่อมตัวลง ผูท้ ี่มีจิตใจขมขื่นและไม่ยอมอภัยให้คนอื่น จะได้รับการตีสอนอย่างเจ็บปวด
จากพระเจ้า จนเขาต้องยอมแพ้ต่อพระองค์ทุกอย่าง
ผูท้ ี่ได้รับการตีสอนจากพระเจ้าเนื่ องจากความบาปของเขานั้น จะต้องยอมอ่อนน้อมถ่อมตนรับ
การตีสอนของพระองค์เพราะการตีสอนนั้น จะช่วยให้เขารอดพ้นจากการเป็ นทาสของความบาป พระ
คริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงยาโคบที่รับการตีสอนจากพระเจ้า โดยต้องรับใช้ลาบานเจ็ดปี แต่การตีสอน
เจ็ดปี นั้นไม่เพียงพอสาหรับยาโคบ พระเจ้าจึงทรงให้ยาโคบรับความผิดหวัง และรับใช้ลาบานอีกเจ็ดปี
นอกจากนั้น ก่อนที่ยาโคบจะสามารถกลับไปรับมรดกที่ดินแดนของเขา พระเจ้ายังทรงทาให้เขาฟกช้ า
เพื่อเขาจะละทิง้ นิสัยคดโกงและหลอกลวงของเขาอย่างสิ้ นเชิง พระเจ้าทรงตีสอนพวกพี่ชายของโยเซฟ
เช่นกัน พวกเขาทาให้โยเซฟหวาดกลัว และได้รับความทุกข์ลาบากต่อมาพระเจ้าทรงตีสอนพวกเขา ทา
ให้พวกเขาต้องหวาดกลัวและได้รับความทุกข์ทรมาน ส่ วนโยเซฟ พระเจ้าทรงให้เขาได้รับความทุกข์
ลาบากเพราะความอวดตัวของเขา โดยให้เป็ นทาสและนักโทษ เพื่อเขาจะมีใจถ่อม
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เมื่อเราได้รับความทุกข์เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเนื่ องจากความบาปของเรา
เราจึงควรมี
ความคิดเหมือนดังโจรผูร้ ้ายคนหนึ่งที่ถูกตรึ งพร้อมกับพระเยซูคริ สต์วา่ “เราก็สมกับโทษนั้นจริ งเพราะ
เราได้รับสมกับที่เราได้กระทา” (ลูกา 23:41) เราจะต้องถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระ
เจ้า แล้วพระองค์จะทรงฟังคาอธิ ษฐานด้วยความเชื่อของเรา และช่วยเราให้รอดพ้นจากการเป็ นทาสแห่ง
ความผิดบาป
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7. เมือ่ อยู่ในภาวะขาดแคลน
เราทุกคนเคยประสบภาวะซึ่ งเราไม่สามารถจัดหาทุกอย่างที่เราต้องการ บางครั้งเราอาจขาด
แคลนเงินซื้ อสิ่ งที่เราหรื อครอบครัวต้องการ บางทีเราอาจไม่มีเงินพอสาหรับเลี้ยงดูบุตรของเราหรื อเสี ย
ค่าเล่าเรี ยนให้แก่พวกเขา หรื อบางครั้งคนในครอบครัวของเราป่ วย และต้องการความช่วยเหลือจากเรา
มาก แต่เราไม่มีทางที่จะช่วยเขาได้
เราอาจขาดแคลนในด้านอื่น ๆ ในชีวติ ประจาวัน เช่นเราอาจขาดแคลนกาลังที่จะทามาหากิน
หรื อขาดเพื่อนร่ วมงานบางทีเราอาจขาดแคลนเวลา ที่จะทางานบางอย่างให้เสร็ จตามนัดหมาย
ในภาวะแห่งความขาดแคลนเช่นนี้ เราควรจะอธิ ษฐานอย่างไร?
ในขั้นแรก เราจะต้องแน่ใจว่า เราขาดแคลนขัดสนอย่างแท้จริ ง เราจะต้องไม่หลบหนี จากภาวะ
ความเป็ นอยูซ่ ่ ึ งพระเจ้าทรงกาหนดให้เรา พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “ถ้าเรามีอาหารและเสื้ อผ้า ก็ให้
เราพอใจด้วยของเหล่านั้นเถิด” (1 ทิโมธี 6:8) ถ้าเราอยากได้สิ่งที่เกินฐานะการเป็ นอยูข่ องเราอยากบังคับ
พระเจ้าให้ยกระดับการครองชีพของเรา การอธิ ษฐานของเราจะไม่เกิดผล ฉะนั้น ในขั้นแรกเราจะต้อง
อธิ ษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสาแดงให้เรารู ้วา่ สิ่ งที่เรากาลังจะทูลขอนั้น จาเป็ นสาหรับเราอย่างแท้จริ ง
หรื อไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสิ่ งที่เราคิดว่า จาเป็ นและเร่ งด่วนที่สุดสาหรับพระราชกิจของพระเจ้า
ภาวะขาดแคลนสามารถนาพระพรอย่างใหญ่หลวงมาสู่ เราเพราะทาให้เราพึ่งพระเจ้ามากยิง่ ขึ้น
และทาให้เรารู ้จกั พระองค์เยีย่ งบิดาที่แท้จริ งของเรา ในภาวะเช่นนั้น เราจะเข้าใจคาสอนที่วา่ พระเจ้า
ทรงรู ้ความต้องการทุกอย่างของเรา พระองค์ทรงคานึงถึงสิ่ งเล็กน้อยที่สุดในชีวติ ของเรา แม้เส้นผมเพียง
เส้นเดียวจะไม่ตกจากศีรษะของเราโดยที่พระองค์มิได้อนุ ญาต พระองค์ทรงปลื้มปิ ติยนิ ดีที่จะประทาน
สิ่ งที่ดีแก่เรา และทรงให้การเลี้ยงดูอย่างดีเลิศแก่บุตรของพระองค์ทุกคน พระองค์ทรงเต็มล้นด้วยความ
ยินดี เมื่อทรงเห็นบุตรของพระองค์มีความสุ ข และขอบพระคุณพระองค์
ฉะนั้น หากเราขาดแคลนอย่างแท้จริ ง ให้เรามายังพระบิดาเยีย่ งบุตรของพระองค์ บอกพระองค์
ว่า “พระบิดาของข้าพระองค์ พระองค์ทรงมีทุกอย่าง และพระองค์พอพระทัยที่จะให้ขา้ พระองค์ทุก
อย่าง พระองค์จะไม่ทรงให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายต้องขาดแคลนอีกต่อไป ขอทรงโปรดรับเกียรติยศใน
ท่ามกลางความขาดแคลนของข้าพระองค์เดี๋ยวนี้เถิด
โดยการประทานสิ่ งจาเป็ นทุกอย่างตามพระ
กรุ ณาธิคุณของพระองค์”
เป็ นเวลาหลายปี แล้วที่เราได้รับใช้พระเจ้า โดยไม่ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย์โดยตรง
เราพึ่งพระบิดาเจ้าผูเ้ ดียวเท่านั้น เราประสบความขาดแคลนหลายครั้ง แต่เมื่อเราทูลขอจากพระบิดาเจ้า
เหมือนเด็กขอจากบิดา พระองค์ไม่เคยทรงทาให้เราผิดหวัง แต่ประทานให้แก่เรามากยิง่ กว่าที่เราทูลขอ
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หรื อนึกคิดเสี ยอีก ทั้งนี้ มีเงื่อนไขอยูอ่ ย่างหนึ่ง คือ เราต้องดาเนินชีวิตตามพระดารัสของพระองค์ โดย
แสวงหาแผ่นดินของพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน นัน่ หมายความว่า ทุกอย่างที่พระ
เจ้าประทานให้แก่เรานั้น เราจะใช้ในการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ เรายินดีช่วยพี่นอ้ งในพระ
คริ สต์ของเรา เมื่อเขาขอความช่วยเหลือ แม้เราเองจะมีไม่มากนัก และเราจะยินดีทุ่มเททุกอย่างเพื่อทาให้
พระประสงค์ของพระเจ้าสาเร็ จ
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8. เมือ่ รู้สึกกระวนกระวายใจ
ในชีวติ แต่ละวันของเรา เราเผชิญปั ญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ทาให้เราเป็ นทุกข์กงั วลใจเสมอ
ปั ญหาเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวของเรา หรื อคนภายนอก บางครั้งอาจเป็ นปั ญหา
เกี่ยวกับประเทศชาติของเรา ความห่วงกังวลเกี่ยวกับอนาคต อาชีพ และอื่น ๆ ปั ญหาเหล่านี้ บางครั้งทับ
ถมเราจนดูเหมือนว่าเราถูกฝังทั้งเป็ น ทาให้เรามองไม่เห็นทางออก และไม่อยากจะมีชีวิตอยูอ่ ีกต่อไป
แม้ปัญหาของเรา อาจสู งเทียบภูเขา แต่คาอธิ ษฐานสามารถเคลื่อน “ภูเขา” แห่งปั ญหานี้ออกไป
ได้ เมื่อข้าพเจ้าเป็ นทุกข์กงั วลใจ ข้าพเจ้ามักอธิ ษฐานสั้น ๆ แต่กอปรด้วยอานาจดังนี้ “พระบิดาที่รักของ
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่รู้วา่ พระองค์จะทรงช่วยข้าพระองค์อย่างไร แต่ขา้ พระองค์รู้แน่ชดั อย่างหนึ่ง
คือพระองค์จะทรงช่วยข้าพระองค์อย่างแน่นอน” หรื อ “ปั ญหาของข้าพระองค์ไม่ยงิ่ ใหญ่เกินกว่าที่พระ
ผูช้ ่วยของข้าพระองค์จะสามารถแก้ไขได้ พระองค์ทรงมีหนทางเสมอ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์
ที่รู้วา่ พระองค์จะทรงแก้ปัญหานี้ โอ พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ ที่ขา้ พระองค์
สามารถวางใจว่าพระองค์จะสาแดงความอัศจรรย์เพื่อช่วยข้าพระองค์ ปั ญหาที่สูงเทียบภูเขาจะถูกหลอม
ละลายดุจขี้ผ้ งึ จาเพาะพระเนตรพระองค์ในเมื่อพระองค์เพียงแต่ตรัสสั่ง
และปั ญหาทั้งหมดของข้า
พระองค์ก็จะหายไปสิ้ น”
ทุกครั้งที่ขา้ พเจ้าอธิ ษฐานขอบพระคุณพระเจ้า สาหรับความช่วยเหลือของพระองค์ และสาหรับ
ทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงกระทาเพื่อเรา วิญญาณชัว่ ที่ทาให้ขา้ พเจ้าเป็ นทุกข์กงั วลใจก็ถูกขับไล่ออกโดย
ฤทธิ์อานาจของพระเจ้า วิญญาณชัว่ เหล่านี้ได้รับฤทธิ์ อานาจจากพญามารซาตาน มันอยากจะบีบคั้น
จิตใจของเรา ทาให้เราท้อแท้หมดกาลังใจ และไม่มีความสุ ข แต่พระเจ้าทรงรักบุตรของพระองค์ ทรง
ประสงค์ที่จะให้บุตรของพระองค์มีความสุ ข ความยินดี
จากประสบการณ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเรี ยนรู ้วา่ ความกังวลใจจะไม่สามารถเอาชนะข้าพเจ้าได้
หากข้าพเจ้าไม่ให้โอกาสแก่มนั เข้ามาครอบงาความคิดของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าเริ่ มรู ้สึกกังวลใจ ข้าพเจ้า
จะสลัดความรู ้สึกนั้นทิง้ แล้วคิดถึงพระเจ้าข้าพเจ้าตรึ กตรอง อธิ ษฐาน และร้องเพลงเกี่ยวกับความรัก
ของพระเจ้า และพระเมตตากรุ ณาของพระองค์ ข้าพเจ้าจะมอบภาระหนักใจทุกอย่างให้แก่พระองค์ (ดู 1
เปโตร 5: 7)
สิ่ งสาคัญอีกประการหนึ่งที่เราควรจาไว้เสมอ คือ เมื่อเรารู ้สึกว่า เรามีปัญหาที่น่าหนักใจมาก
และมองไม่เห็นทางแก้ไข จงเริ่ มอธิ ษฐานขอบพระคุณพระเจ้า สาหรับกรณี ยงุ่ ยากต่าง ๆ ที่ผา่ นมา ที่
พระองค์ได้ทรงโปรดช่วยเหลือ เมื่อเรานึกถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าในอดีต ความเชื่อของเราก็จะ
เข้มแข็งขึ้นแล้วความกระวนกระวายใจของเราก็จะค่อย ๆ หมดไป
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9. เมือ่ รู้สึกหมดหวัง
เราทุกคนเคยมีความรู้สึก “หมดหวัง” มาก่อน บางครั้งเราคิดว่า เราอยูใ่ นภาวะที่ “หมดทาง”
ความเพียรพยายามของเราทุกอย่างไร้ผล ปั ญหาที่ทบั ถมเรามีแต่จะหนักอึ้งยิง่ ขึ้น บางครั้งความกล้าของ
เราสู ญหายไปหมด เนื่องจากเรามีร่างกายที่อ่อนแอ หรื อป่ วยเป็ นโรค หรื อบางครั้งเรารู ้สึกท้อใจมาก
เนื่องจากเราไม่มีพรสวรรค์ที่จะทางานซึ่ งเราคิดว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราทา หรื องานซึ่งคน
อื่นเสนอให้
ความรู ้สึกหมดหวังของเราอาจเกิดขึ้นได้ เมื่อเราไม่พบความก้าวหน้า ในหน้าที่รับผิดชอบของ
เรา เมื่อบุตรของเราไม่ยอมเชื่อฟัง เมื่อเราไม่สามารถชักจูงให้คนอื่นคล้อยตามความคิดของเรา จนใน
ที่สุดเราสรุ ปว่า “ฉันทาไม่ได้.....ไม่มีประโยชน์ท้ งั นั้น...ฉันไม่มีความสามารถ ไม่มีกาลัง”
เหตุการณ์ข้ นั ต่อมาที่จะเกิดขึ้นแก่เรา โดยที่เราไม่รู้ตวั ขณะที่เราอยูใ่ นภาวะที่หมดหวัง คือเราจะ
บ่นต่อว่าพระเจ้า เราจะกล่าวหาพระองค์วา่ เป็ นผูป้ ระทานบุคลิกลักษณะที่ไม่ดีให้แก่เรา นาเราเข้าไปสู่
สถานการณ์ที่เลวร้าย ไม่ประทานพรสวรรค์ที่เราต้องการ เป็ นต้น
ความรู ้สึกหมดหวัง ไม่เพียงแต่ทาให้เราไม่มีความสุ ขยังชักนาให้เราทาบาปด้วย โดยเหตุน้ ี เรา
จึงต้องอธิ ษฐานทูลขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเราให้พน้ จากความรู ้สึกหมดหวัง
สิ่ งแรก เราจะต้องอธิ ษฐานมอบตัวของเราให้แก่พระเจ้ายอมรับว่าเราเป็ นคนบาป ยอมรับใน
ความยากจน ความโง่ และความอ่อนแอของเรา เราต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา
หรื อทรงให้เรานั้น เช่น ความอ่อนแอทางร่ างกายและความยากจน ฯลฯ ล้วนแต่เป็ นประโยชน์สาหรับ
เรา พระองค์ทรงใช้สิ่งเหล่านี้ ทาลายนิสัยเก่าของเรา และเสริ มสร้างเราให้เป็ นคนใหม่อย่างแท้จริ ง
อาจารย์เปาโลก็มีประสบการณ์เช่นนี้ พระเจ้ามิได้ทรงเอา “เสี้ ยนหนามในเนื้อ” ซึ่งอาจเป็ นโรค
ตาชนิดหนึ่ง ออกจากกายของท่าน ทั้ง ๆ ที่ท่านต้องการตาที่ดีเพื่อรับใช้พระเจ้า ทั้งนี้ เพราะพระองค์ทรง
มีพระประสงค์ให้ท่านยอมมอบทุกอย่างให้แก่พระองค์ พระองค์ทรงเห็นว่าการยอมรับ “เสี้ ยนหนามใน
เนื้อ” จะเป็ นประโยชน์แก่อาจารย์เปาโล ในการรับใช้พระองค์ มากยิง่ กว่าการมีสุขภาพที่ดี
พระเจ้าทรงตอบสนอง การยอมถวายตัวของเราเสมอพระคริ สตธรรมคัมภีร์บอกว่า ผูใ้ ดก็ตามที่
ยอมมอบทุกอย่างให้แก่พระเจ้า จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์ร้อยเท่า จนพระพรของพระเจ้าเต็ม
และล้นในชีวติ ของเขา เราจะได้ประสบครั้งแล้วครั้งเล่าว่า เมื่อเรายอมรับความยากจน การไร้
ความสามารถความอ่อนแอของเราด้วยใจถ่อม ทูลพระองค์วา่ ขอให้เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระองค์
เราก็จะได้รับพระพรพิเศษซึ่ งพระเจ้าทรงเตรี ยมไว้ให้แก่เรา
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พระเจ้าทรงสัญญาแก่อาจารย์เปาโลว่า ฤทธิ์ อานาจของพระองค์จะปรากฏเด่นชัดยิง่ ขึ้นในความ
อ่อนแอของท่าน พระองค์ทรงสัญญากับเราในทานองเดียวกัน เมื่อเรารู ้สึกหมดหวัง นอกจากเราควร
อธิษฐานมอบตัวของเราให้แก่พระเจ้าแล้ว เราควรอธิ ษฐาน ดังนี้วา่
“ขอบพระคุณพระองค์ ที่ขา้ พระองค์รอคอยการช่วยเหลือของพระองค์ได้ เพราะพระองค์ทรง
ใช้ความอ่อนแอ การไร้ความสามารถ การขาดสติปัญญาของข้าพระองค์ เพื่อทาให้ขา้ พระองค์ถ่อมตัวลง
วางใจในพระองค์มากยิง่ ขึ้นและเนื่องด้วยความอ่อนแอของข้าพระองค์น้ ี พระองค์ก็จะทรงสามารถช่วย
ข้าพระองค์ให้ประสบความสาเร็ จ ได้มากยิง่ กว่าที่ขา้ พระองค์ใช้ความสามารถของตัวเอง เพื่อคน
ทั้งหลายจะเห็นว่า ความสาเร็ จที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นมาจากพระองค์ โดยอานาจของพระองค์ และจะถวาย
เกียรติยศทุกอย่างแด่พระองค์”
เราควรจะมีความปี ติยนิ ดีเช่นเดียวกับอาจารย์เปาโล ที่กล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะอวดในความอ่อนแอ
ของข้าพเจ้า” เราควรจะปี ติยนิ ดีในความอ่อนแอ การไร้ความสามารถ ความยากจน และข้อเสี ยเปรี ยบ
อื่น ๆ ของเรา แล้วเริ่ มต้นขอบพระคุณพระเจ้า เพราะเราจะได้รับฤทธานุภาพและเห็นพระเกียรติและ
สง่าราศีของพระเจ้า ในความอ่อนแอของเรานี้ เมื่อเราทาเช่นนี้ความรู ้สึกหมดหวังของเราจะจางหายไป
เราจะเริ่ มเข้าใจว่าพระเจ้ามิได้ประทานของบางสิ่ งบางอย่างให้แก่เรา ตามที่เราทูลขอนั้นเพราะพระองค์
ทรงมีพระประสงค์ที่จะประทานสิ่ งที่ดียงิ่ กว่านั้นให้แก่เรา แล้วเราจะมีความยินดีมากยิง่ กว่าคนอื่น ๆ ซึ่ ง
มีความสามารถ และความเข้มแข็งตามธรรมชาติ
มารดาที่ขาดความสามารถในการอบรมสั่งสอนบุตร ควรอธิ ษฐานทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า
ขอพระองค์ประทานวิธีเลี้ยงบุตร และคาพูดที่เหมาะสมให้แก่เธอ แล้วเธอจะพบว่าเธอมีความคิดและ
คาพูดในการสั่งสอนบุตร ดียิ่งกว่ามารดาซึ่ งมีพรสวรรค์ในการอบรมสั่งสอนเด็กตามธรรมชาติ
ฉะนั้น เมื่อท่านรู ้สึกหมดหวัง ท่านควรใช้เวลามากในการอธิ ษฐานทูลขอต่อพระเจ้า มอบความ
อ่อนแอทุกอย่างของท่านแด่พระองค์ และสรรเสริ ญพระนามของพระองค์ เพื่อท่านจะเห็นพระเกียรติ
และสง่าราศีของพระเจ้า
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10. เมือ่ มีความหวาดกลัว
ความกลัวนาความทุกข์ทรมาน มาสู่ คนจานวนมากในปั จจุบนั นี้ คาพยากรณ์ของพระเยซูคริ สต
เจ้าเกี่ยวกับยุคสุ ดท้ายของโลกกาลังเป็ นความจริ งมากยิง่ ขึ้นตามลาดับ พระองค์ตรัสว่า “มนุษย์ จะสลบ
ไสลไปเพราะความกลัว และเพราะสังหรณ์ ถึงเหตุการณ์ ซึ่งจะบังเกิดในโลก” (ลูกา 21: 26) คน

ปัจจุบนั เริ่ มประสบความกลัวชนิดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนที่เข้าใจถึงเหตุการณ์ทางด้านต่าง ๆ
ของโลกในปัจจุบนั
การอธิษฐานสามารถขจัดความกลัวออกจากจิตใจของเราได้ ข้าพเจ้าเป็ นคนหนึ่งที่มีนิสัยชอบ
กลัวมากที่สุด ในระหว่างสงครามข้าพเจ้ากลัวว่าเครื่ องบินจะมาทิ้งระเบิด เมื่อเหตุการณ์รอบด้านไม่
ปกติ ข้าพเจ้ากลัวคนร้าย กลัวการปล้นสะดมภ์ การแย่งทรัพย์ ข้าพเจ้ากลัวสงครามที่จะใช้ระเบิดปรมาณู
อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าประสบมาแล้วว่า พระเยซูคริ สต์ทรงยิง่ ใหญ่กว่าความกลัวของข้าพเจ้า โดยอาศัย
การอธิษฐาน ข้าพเจ้าสามารถเอาชนะความกลัวได้ แทนที่จะให้ความกลัวเอาชนะจิตใจเสมอ
พระเยซูคริ สต์ทรงเข้าใจปั ญหาแห่งความกลัวของเรา พระองค์ตรัสว่า “ในโลกนี้ ท่านจะ
ประสบความทุกข์ยาก” (ยอห์น 16:33) นัน่ รวมถึงความกลัวของเราด้วย แต่พระองค์ตรัสต่อไปว่า “แต่
จงชื่นใจเถิด
เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว”
พระองค์ทรงได้ชยั ชนะความกลัวทุกอย่างในโลกนี้
นอกจากนั้น พระองค์ยงั ทรงสัญญาจะประทานสันติสุขให้แก่เรา (ดูยอห์น 14 : 27) เราจะได้รับสันติสุข
ของพระองค์ทุกขณะ หากเราเชื่อในพระสัญญาของพระองค์
ขณะนี้ ท่านอาจไม่มีความกลัวอย่างรุ นแรงในจิตใจของท่าน แต่เคล็ดลับแห่งการชนะความกลัว
อยูท่ ี่การฝึ กฝนเอาชนะความกลัวเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจาวัน เช่น ความห่วงกังวลความกระวน
กระวายใจในปั ญหาเล็กน้อย เป็ นต้น เราต้องอธิ ษฐานทูลขอต่อพระเยซูคริ สตเจ้าเสมอ ขอให้พระองค์
ประทานความสงบสุ ขให้แก่เราทุกวัน เมื่อจิตใจของเราเต็มล้นไปด้วยสันติสุขของพระเจ้า ความกลัวก็
จะไม่สามารถเข้ามาในจิตใจของเรา และหากเราสามารถเอาชนะความกลัวต่าง ๆ ในชี วติ ประจาวันของ
เราได้ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดความกลัวอย่างรุ นแรง เช่น สงคราม การข่มเหงรังแกคริ สเตียน เราก็จะ
สามารถเอาชนะความกลัวเหล่านั้นได้ดว้ ย
ฉะนั้น เราจะต้องฝึ กฝนเอาชนะความกลัวตั้งแต่เดี๋ยวนี้ เมื่อมีความกลัวเกิดขึ้น ขอให้เราอธิ ษฐาน
อ้างถึงชัยชนะของพระเยซูคริ สต์ที่วา่ “เราได้ชนะโลกแล้ว” และโดยเหตุที่พระเยซูคริ สต์ทรงสถิตอยูก่ บั
เรา ทรงเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์รักษาเรา เป็ นผูช้ ่วยเหลือค้ าจุนเราในยามยากลาบาก ทรงเข้าใจเรา หากเราวางใจใน
พระองค์เดี๋ยวนี้ เราก็จะไม่ตอ้ งกลัวอีกต่อไป เพราะพระองค์ทรงเป็ นหลักชัยของเรา
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11. เมือ่ อธิษฐานเพือ่ คนอืน่
เมื่อท่านอธิ ษฐานเผือ่ ตัวเอง ท่านก็คงอธิ ษฐานเผื่อคนอื่นอย่างแน่นอน ท่านอาจอธิ ษฐานเผือ่ คน
เหล่านั้นทุกวัน ขอให้พระเจ้าทรงช่วยเขาให้กลับใจใหม่ หรื อทรงนาวิถีชีวติ ของเขาหรื อทรงช่วยเขาให้
ชนะความผิดบาปในชีวิตของเขา หรื อทรงอวยพระพรเขา
การอธิ ษฐานเผือ่ คนอื่นเป็ นประจาดังกล่าวมาแล้วนี้ เป็ นสิ่ งที่ดีเยีย่ ม และจาเป็ นที่สุด แต่จาก
ประสบการณ์ที่ผา่ นมาพระเจ้าทรงสอนบทเรี ยนที่สาคัญบางประการแก่ขา้ พเจ้า เกี่ยวกับการอธิ ษฐาน
เผือ่ คนอื่น กล่าวคือ เมื่อเราอธิ ษฐานเผื่อความรอดหรื อการกลับใจใหม่ของผูอ้ ื่น เราไม่ควรมองข้าม
อานาจของพญามารซาตานที่อยูเ่ บื้องหลังคนเหล่านั้น พญามารซาตานได้ผกู มัดดวงวิญญาณของคน
เหล่านั้น มันขัดขวางทุกวิถีทาง ไม่ให้พวกเขาเชื่อในพระเยซูคริ สต์ มันไม่ตอ้ งการให้พวกเขาเป็ นอิสระ
จากความบาป และมีความสุ ข หากเราเพียงแต่อธิ ษฐานขอให้พระเยซูคริ สต์สถิตอยูก่ บั เขา ช่วยให้เขา
เป็ นอิสระพ้นจากความบาปและให้เขาได้รับการบังเกิดใหม่ คนที่เราอธิ ษฐานเผื่อก็ยงั คงตกอยูใ่ นกามือ
ของซาตานนัน่ เอง คาอธิ ษฐานของเราจึงผิดเป้ าหมายและไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างแท้จริ ง
คนจานวนมากในปั จจุบนั และแม้แต่คริ สเตียน ได้กลายเป็ นทาสของพญามาร เราจะช่วยพวก
เขาให้เป็ นอิสระได้ก็โดยคาอธิ ษฐานที่ถูกเป้ าหมายเท่านั้น เราต้องทูลขอพระองค์สั่งให้พญามารซาตาน
ปลดปล่อยเหยือ่ ของมันให้เป็ นอิสระ โดยฤทธิ์ อานาจของพระเยซูคริ สตเจ้า และด้วยอาวุธฝ่ ายวิญญาณ
จิตของพระองค์ คือ
ประการแรก เราต้องพึ่งในพระโลหิตของพระเยซู โดยขอให้พระองค์ทรงชาระความผิดบาป
ทุกอย่างของเราเสี ยก่อน เพื่อพญามารซาตานจะไม่มีช่องทาง แม้เพียงเล็กน้อย ที่จะโจมตีเราได้ทาให้คา
อธิ ษฐานมีอานาจเด็ดขาดเหนือพญามาร เราต้องอธิ ษฐานขอให้พระโลหิ ตของพระคริ สต์สาแดงฤทธิ์ ใน
ตัวของผูท้ ี่ถูกมารผูกมัดด้วย และร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า ถึงพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ ของพระคริ สต์
เช่น
“พระโลหิ ตวิเศษของลูกแกะนั้น อัศจรรย์ฤทธิ์ อนันต์...”
พญามารไม่สามารถทนต่อการอธิ ษฐาน หรื อเสี ยงเพลงที่กล่าวถึงฤทธิ์ อานาจแห่งพระโลหิ ต
ของพระเยซูคริ สต์ เพราะพระเยซูคริ สต์ได้ทรงซื้ อเรา ด้วยพระโลหิ ตอันประเสริ ฐของพระองค์ พญามาร
จะต้องปลดปล่อยดวงวิญญาณเหล่านั้น เพราะฤทธิ์ แห่งพระโลหิ ตของพระคริ สต์
ประการต่ อมา
เราต้องอาศัยพระนามของพระเยซูคริ สต์พระนามของพระเยซูคริ สต์
ประกอบด้วยฤทธิ์ อานาจอันยิง่ ใหญ่เมื่อเราเอ่ยถึงพระนามของพระองค์ ศัตรู ก็จะกลัวจนตัวสัน่ และต้อง
ปลดปล่อยดวงวิญญาณที่มนั ผูกมัดให้เป็ นอิสระ ในเวลาอธิ ษฐานเราควรอ้างข้อพระธรรมที่กล่าวถึงชัย
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ชนะ หรื อพระนามของพระคริ สต์ เช่น เอเฟซัส 1: 22; 1 ยอห์น 4:4 เป็ นต้น ถ้าเราร้องเพลงกล่าวถึงชัย
ชนะของพระเยซูคริ สต์ดว้ ย ก็จะยิง่ ดีเช่นเพลง
“พระเยซูชนะ พระเยซูชนะ พระเยซูชนะ พญามาร...”
ท่านออกัสติน นักศาสนศาตร์ ที่มีชื่อเสี ยงมากคนหนึ่งในอดีตกล่าวว่า “การร้องเพลงฝ่ าย
วิญญาณจิตครั้งเดียวก็มีฤทธิ์ เท่ากับการอธิ ษฐานถึงสามครั้ง”
ประการที่สาม เราควรร่ วมใจอธิ ษฐานเผือ่ คนอื่นคาอธิ ษฐานของเราจะเกิดผลมากยิง่ ขึ้น หาก
หลาย ๆ คนร่ วมใจกันอธิ ษฐานเผือ่ คนใดคนหนึ่ง หรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งโดยเฉพาะ
ประการสุดท้ าย เราควรใช้เวลาให้มากพอในการอธิ ษฐานเผือ่ คนอื่น โดยถือว่า การอธิ ษฐานนั้น
เป็ นการทาศึกกับศัตรู เพื่อยื้อแย่งดวงวิญญาณที่มนั ผูกมัดไว้ เราจะยอมทุ่มเทกาลังและเวลาอธิ ษฐานเผือ่
พวกเขาจนกว่าเราจะได้รับชัยชนะ พระเยซูคริ สตเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู ้วา่ เราจะต้องใช้เวลาต่อสู ้ในการ
อธิ ษฐานนานเท่าใด แต่ถา้ เราอดทน และอธิ ษฐานอย่างไม่ยอ่ ท้อพระองค์ก็จะทรงนาเราไปสู่ ชยั ชนะ
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12. เมือ่ เข้ าเฝ้ าพระเจ้ าประจาวัน
ในการอธิ ษฐานของเราแต่ละวัน เราควรอธิ ษฐานอย่างไร และเพื่ออะไรบ้าง? แน่นอนเรา
จะต้องอธิษฐานด้วยความเข้มแข็งเพื่อต้องต่อสู ้กบั ความผิดบาป และอธิ ษฐานเผื่อคนอื่นเนื้อหาแห่งการ
อธิ ษฐานของเราแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันทุกประการ ทั้งนี้แล้วแต่สภาพทางด้านวิญญาณจิต และ
ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละคน
แต่ความหมายแห่งการอธิ ษฐานในชีวติ ประจาวันของเรา
มิใช่อยูท่ ี่เนื้อหาแห่งคาอธิ ษฐาน
เท่านั้น หากแต่อยูท่ ี่ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระบิดาเจ้าด้วย การอธิ ษฐานเป็ นการเข้าใกล้ชิด
พระองค์ ผูเ้ ป็ นพระบิดาของเรา ด้วยกาย วาจา ใจ จิตวิญญาณ และทุกอย่างในชีวติ ด้วยความเชื่ อว่า
พระเจ้าทรงสถิตอยูใ่ กล้เรา และเรากาลังอยูใ่ กล้ชิดกับพระองค์ แล้วเราเริ่ มสนทนากับพระองค์ การ
อธิ ษฐานจึงมีองค์ประกอบสาคัญสองประการ คือ การสนทนากับพระเจ้า และการเข้าใกล้ชิดพระองค์
การสนทนากับพระเจ้ า การอธิ ษฐานคือการสนทนากับพระบิดาเจ้า เหมือนดังเด็กสนทนากับ
บิดาของเขา ฉะนั้นคริ สเตียนทุกคนจึงควรสามารถอธิ ษฐานหรื อสนทนากับพระเจ้าได้เมื่อเราอธิ ษฐาน
ทูลขอต่อพระเจ้านั้น เราเข้าหาพระบิดาเหมือนเด็กเข้าหาบิดาของเขา แล้วบอกพระองค์ทุกอย่างที่เรามี
อยูใ่ นใจผูเ้ ขียนพระธรรมสดุดีกล่าวว่า “จงระบายความในใจของท่ านต่ อพระองค์ ” (สดุดี 62:8) เราจึง
ควรบอกพระบิดาของเราเกี่ยวกับทุกสิ่ งอย่างที่กระทบกระเทือนกายและใจของเรา ไม่วา่ จะเป็ นความ
เจ็บไข้ได้ป่วย ปั ญหาต่าง ๆ ความผิดหวัง การทดลอง และความทุกข์ยากทุกอย่าง พระองค์ทรงพอ
พระทัยอย่างยิง่ เมื่อเราระบายความใจทุกอย่างแด่พระองค์ แล้วพระองค์จะทรงตอบเรา หรื อสัง่ สอนเรา
หรื อปลอบโยนเรา บางครั้งพระองค์จะทรงนาความคิดของเรา ให้เรามองเห็นทางที่จะรับความ
ช่วยเหลือได้
การเข้ าใกล้พระเจ้ า การอธิ ษฐานหรื อการเข้าใกล้พระเจ้าด้วยกายและใจของเราประจาวัน จะ
ช่วยชีวติ ฝ่ ายวิญญาณจิตได้มากมาย พระเจ้าทรงเป็ นความรัก พระองค์ทรงอยากให้บุตรของพระองค์
แสดงความรักต่อพระองค์ โดยการเข้าใกล้ชิดพระองค์ในการอธิ ษฐาน พระคริ สตธรรมคัมภีร์สั่งไว้วา่
“ท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองค์จะทรงเสด็จมาใกล้ท่าน” (ยากอบ 4:8) เมื่อเราเข้าใกล้พระ
เจ้า เราควรนมัสการพระองค์และสรรเสริ ญพระองค์ดว้ ยคาพูดหรื อด้วยเสี ยงเพลง กล่าวถึงความรัก พระ
กรุ ณาธิ คุณ ความสัตย์ซื่อ ความอดกลั้นพระทัยของพระองค์ ผูท้ รงเป็ นพระบิดาเจ้าของเรา
พระเยซูคริ สตเจ้าทรงรอคอยให้เราใกล้พระองค์เสมอพระองค์ทรงเปรี ยบพระองค์เองเหมือน
เจ้าบ่าวที่รอคอยการมอบตัวของเจ้าสาว เราเข้าใกล้พระองค์ดว้ ยการนมัสการพระองค์ และสรรเสริ ญยก
ย่องพระนามของพระองค์
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การสนทนากับพระเจ้าทุกวัน จะทาให้เรามีความสัมพันธ์กบั พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดว้ ย เรา
ต้องการการนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสมอ เมื่อเราทูลขอการนาจากพระเจ้า พระองค์จะทรงสาแดง
น้ าพระทัยของพระองค์ให้เรารู ้โดยทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เราจึงเข้าใกล้ชิดพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เมื่อ
เราเข้าใกล้ชิดพระบิดาและพระบุตร คือองค์พระเยซูคริ สตเจ้า
ฉะนั้น ในการอธิ ษฐานเข้าเฝ้ าพระเจ้าของเราทุกวันนั้นเราต้องเสนอความต้องการของเรา และ
ของคนอื่นให้แก่พระเจ้าเราต้องต่อสู ้กบั ความบาปในชีวติ จิตใจของเราโดยความเชื่อ แต่การอธิ ษฐานเผื่อ
ความต้องการของเราเอง และเผือ่ คนอื่นเท่านั้นยังไม่มีเพียงพอ สิ่ งที่สาคัญที่สุด คือการอธิ ษฐานของเรา
แต่ละวันจะต้องทาให้เราเข้าใกล้ชิดพระเจ้า รักพระองค์ และมีความประสงค์ที่จะถวายตัวให้แก่พระองค์
มากยิง่ ขึ้น การอธิ ษฐานเช่นนี้จะทาให้จิตใจของเราร้อนรนด้วยไฟแห่งความรักของพระเจ้า แล้วไฟแห่ง
ความรักของพระเจ้านั้น จะแผ่ลามจากเราไปสู่ คนอื่น ๆ ทาให้ชีวติ ของเราเกิดผลฝ่ ายวิญญาณจิต ถวาย
เกียรติยศแด่พระเจ้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
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วันที่

เริ่มอธิษฐานเพือ่

วันทีไ่ ด้ รับคาตอบ
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