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ขอขอบคุณสถาบันศึกษาพระคริสตธรรมมูดี้
แห่ งเมืองชิคาโก
ซึ่งได้ อนุญาตให้ แปล “การอธิษฐาน” เล่มนี้
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เหตุทเี่ ขียนหนังสื อเล่มนี้
“ท่ านทั้งหลายจงอธิ ษฐานตามอย่ างนีว้ ่ า....” (มัทธิ ว 6: 8)
ข้าพเจ้าควรอธิษฐานเงียบ ๆ หรื อออกเสี ยง? ข้าพเจ้าควรคุกเข่าเวลาอธิษฐาน หรื อควร
แสดงอาการอย่างไร? เป็ นการแสดงความเคารพต่อพระเจ้าหรื อเปล่า ถ้าข้าพเจ้าจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อย
ในการอธิ ษฐานทูลขอต่อพระองค์ประจาวัน? ข้าพเจ้าจะตั้งต้นอธิ ษฐานว่าอย่างไร?
คาถามเช่นนี้และคาถามอื่น ๆ อีกร้อยแปดพันประการประดังกันเข้ามาในสมองของ
ข้าพเจ้า เวลานั้นข้าพเจ้าอายุได้ยสี่ ิ บเจ็ดปี และได้ตอ้ นรับองค์พระเยซูเป็ นผูไ้ ถ่บาปของข้าพเจ้าและ
ข้าพเจ้าเริ่ มอธิ ษฐานจริ ง ๆ
ความจริ ง ข้าพเจ้าเคยท่องคาอธิ ษฐานเหมือนเด็ก ๆ และในเวลาข้าพเจ้ามีความทุกข์
เดือดร้อน ข้าพเจ้าทูลขอต่อพระเจ้าว่า “โอพระองค์เจ้าข้า ถ้าโลกนี้มีพระเจ้าสักองค์หนึ่งแล้ว ขอ
พระองค์ทรงสาแดงฤทธิ์ ของพระองค์ โดยช่วยให้ขา้ พเจ้าพ้นจากความยุง่ ยากครั้งนี้ดว้ ย”
การอธิ ษฐานอย่างนี้ก็เป็ นการอธิ ษฐานเหมือนกัน เหมือนกับการดูดนมจากขวดซึ่ งเป็ น
การรับประทานของทารก แต่การอธิ ษฐานเช่นนี้ ไม่ทาให้คนที่ร้อนรน อยากรู ้จกั พระเจ้า เกิดความอิ่ม
หนาสาราญใจ
ข้าพเจ้าอ่านหนังสื อดี ๆ ชนิดที่จะดลจิตใจของข้าพเจ้าให้เกิดความเชื่ อมัน่ เคร่ งครัด และ
ศรัทธาในพระเจ้ามากยิง่ ขึ้น แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ตอบคาถามชนิดง่าย ๆ เกี่ยวกับการอธิ ษฐานของ
ข้าพเจ้าเลย
แต่ขา้ พเจ้าได้ทราบภายหลังว่า การที่มีปัญหาเกี่ยวกับการอธิ ฐานเช่นนั้น มิใช่มีแต่
ข้าพเจ้าคนเดียว เพราะในเวลาเดียวกันข้าพเจ้าก็สอนรวีวารศึกษาและพยายามชักจูงคนอื่น ๆ มาเชื่อองค์
พระเยซูคริ สต์ มีคนรุ มกันถามข้าพเจ้าคาถามชนิดเดียวกับที่ขา้ พเจ้าเคยถาม บางคาถามก็เป็ นคาถามง่าย
ๆ ยิง่ กว่าคาถามของข้าพเจ้าเสี ยอีก ข้าพเจ้าจึงเล่าเรื่ องต่าง ๆ ของข้าพเจ้าเองเท่าที่ได้ผา่ นมา หรื อได้พบ
ในชีวติ คริ สเตียนให้เขาฟัง แต่ขา้ พเจ้าอยากได้หนังสื อเล็ก ๆ สักเล่มหนึ่ง อธิ บายเรื่ องเกี่ยวกับการ
อธิษฐานชนิดง่าย ๆ ให้คนเหล่านั้นอ่าน
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้เขียนหนังสื อเล่มนี้ข้ ึน เพื่อให้คริ สเตียนทุกท่าน ทุกวัย ได้ทราบ
เกี่ยวกับการอธิ ษฐานว่าควรอธิ ษฐานอย่างไร เมื่อไร ที่ไหน และเพื่ออะไรบ้าง
โดโรธี ซี. แฮสกิน้
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บทที่ 1 การอธิษฐานในทีป่ ระชุ ม
“ที่นั่นมีหลายคนได้ ประชุมอธิ ษฐานกันอยู่”
พระธรรมกิจการ 12 : 12
“ง่ายสาหรับเขา แต่ยากสาหรับฉัน” นี่เป็ นความคิดที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ เมื่อเราได้ยนิ คนอื่น
อธิ ษฐานในที่ประชุม แน่นอนมันไม่ใช่ของง่ายนักสาหรับทุกคนที่จะอธิ ษฐาน ในที่ประชุมโดยเฉพาะ
เมื่อเป็ นครั้งแรก
ข้าพเจ้ายังจาเหตุการณ์ ครั้งที่ไปร่ วมประชุมอธิ ษฐานเป็ นครั้งแรกได้ เวลานั้น ข้าพเจ้า
กาลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมลอสแอนแจลลิส คริ สเตียนกลุ่มหนึ่งได้จดั ประชุมอธิ ษฐาน
ขึ้นในเวลาเที่ยง เพื่อหนุนใจให้นกั ศึกษาอธิ ษฐานเผื่อคนงานของพระเจ้าที่ออกไปทางานในสถานที่ต่าง
ๆ ข้าพเจ้ารู ้สึกชอบสตรี ที่รับผิดชอบการประชุมอธิ ษฐานครั้งนั้น เมื่อสตรี คนนั้นมาชวนข้าพเจ้าให้ร่วม
อธิษฐานด้วย ข้าพเจ้ารี บตอบรับทันที ทั้งนี้ เพียงเพื่อเอาใจสตรี ผนู ้ ้ นั เท่านั้นเอง
ข้าพเจ้าไม่เคยอธิ ษฐานต่อหน้าคนอื่นมาก่อนเลย
เมื่อข้าพเจ้าคุกเข่าลงพร้อมกับพวก
ผูห้ ญิงหลายคน ข้าพเจ้ารู ้สึกปวดท้องมาก ผูน้ าการประชุ มวันนั้นได้ยนื่ รายชื่อของคนที่ออกไปประกาศ
ข่าวประเสริ ฐ และเขียนข้อความใต้รายชื่อของแต่ละคนว่า ต้องการอธิ ษฐานเผื่อสิ่ งไรบ้าง แล้วอธิ ษฐาน
ผลัดเปลี่ยนกันทีละคน ครั้นแล้วก็มาถึงเวรของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะถอยหนี ออกไปก็ไม่ได้
ข้าพเจ้าลืมตาดูรายชื่อของผูป้ ระกาศพระกิตติคุณและรายการในบัตรที่ขา้ พเจ้าได้รับ แล้ว
ก็อธิ ษฐานพึมพัมอยูส่ ักประเดี๋ยวหนึ่ง แล้วก็ลืมตา ลอบมองดูรายชื่อคนที่สองและสามต่อไปจนคน
สุ ดท้าย ช่างโล่งอกอะไรอย่างนั้นเมื่ออธิ ษฐานจบ
ผูห้ ญิงเหล่านี้ได้มาพบกันสัปดาห์ละครั้ง ตอนแรก ๆ คาอธิ ษฐานของข้าพเจ้าอาจไม่
เป็ นไปตาม “การนาของพระวิญญาณ” แต่ต่อมาข้าพเจ้าก็สามารถบังคับเส้นประสาทมิให้ตื่นเต้น และ
อธิ ษฐานต่อหน้าคนอื่นโดยไม่เอาใจใส่ ต่อความคิดเห็นของคนอื่นที่อยูท่ ี่น้ นั เลย เนื่องด้วยการอธิ ษฐาน
เป็ นการปฎิบตั ิในด้านฝ่ ายจิตวิญญาณคนจานวนมากไม่ทราบถึงความหมายที่แท้จริ งของการอธิ ษฐาน
ฉะนั้นบางคนนึกว่า การอธิ ษฐานเป็ นการกระทาคล้ายการเล่นกล บางคนคิดว่าเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งทูลขอ
พระเจ้า ให้ประทานสิ่ งนั้นแก่พวกเขาด้วย นอกจากนั้นยังมีบางคนคิดว่า การอธิ ษฐานเป็ นเพียงแต่การ
ขอสิ่ งต่าง ๆ จากพระเจ้าฉะนั้นการอธิ ษฐานก็คงไม่มีอะไรนอกจากการขอเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เรื่ องของจิตวิญญาณจะต้องเดินตามกฎของจิตวิญญาณ เหมือนร่ างกายต้อง
เดินตามกฎของร่ างกาย และอันที่จริ งการอธิ ษฐานซึ่ งเป็ นเรื่ องของจิตวิญญาณ ก็ตอ้ งมีการฝึ กฝน
เหมือนกันจึงจะเจริ ญ อัครสาวกก็เห็นความจาเป็ นที่จะต้องมีผสู ้ อนให้รู้จกั อธิ ษฐาน พวกเขาจึงทูลพระ
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เยซูวา่ “พระองค์เจ้าข้าขอสอนพวกข้าพเจ้าให้อธิษฐาน” (ลูกา 11:1) ฉะนั้นจงให้เราตั้งต้นคิดถึงเรื่ องการ
อธิ ษฐาน โดยเข้าใจว่าการอธิ ษฐานต้องอาศัยการฝึ กฝน
คริ สเตียนทัว่ ๆ ไป จะมีโอกาสฝึ กหัดได้โดยการร่ วมใจอธิ ษฐาน ในการประชุมเยาวชนค
ริ สเตียน หรื อการประชุมอธิ ษฐานกลางสัปดาห์ในคริ สตจักร
แต่มีบ่อยครั้ง คนที่เป็ นคริ สเตียนใหม่ ๆ ที่ร่วมประชุมอธิ ษฐาน หรื อประชุมเยาวชน มี
ความประสงค์ที่จะร่ วมในการอธิ ษฐาน หลังจากผูท้ ี่อธิ ษฐานเป็ น ได้อธิ ษฐานเสร็ จแล้วแต่น่าเสี ยดาย
พอเขาเริ่ มจะอ้าปากอธิ ษฐานอีก ผูน้ าการประชุมอธิ ษฐานในวันนั้นก็บอกว่าถึงเวลาเลิกประชุมเสี ยแล้ว
ทางที่ดีที่สุด และง่ายที่สุด ที่ท่านจะหมดความรู ้สึกตะขิดตะขวงใจในการอธิ ษฐานในหมู่
คณะ ก็คือเวลาท่านอธิ ษฐานตามลาพังกับพระเจ้าให้อธิ ษฐานออกเสี ยง ครั้นเวลาท่านอธิ ษฐานในที่
ประชุม ท่านจะไม่ตกใจเมื่อได้ยนิ เสี ยงของตัวเอง ท่านจะรู ้สึกเป็ นปกติ และการที่คนอื่นอยูด่ ว้ ย ก็จะไม่
ทาให้ท่านตะขิดตะขวงใจเลย
มีคริ สเตียนเป็ นจานวนไม่นอ้ ยที่เข้าใจผิด คิดว่า เมื่อเขาอธิ ษฐานตามลาพัง เขาไม่ควร
อธิ ษฐานออกเสี ยง ความจริ งมิได้เป็ นเช่นนั้น เมื่อพระเยซู ทรงอธิ ษฐานตามลาพัง พระองค์ทรงอธิ ษฐาน
ออกเสี ยงเหมือนกัน มิฉะนั้น ยอห์นคงไม่มีทางที่จะบันทึกคาอธิ ษฐานของพระเยซู ในพระธรรม
ยอห์นบทที่ 17 และเมื่อครั้งพระเยซูอธิ ษฐานที่สวนเกสเสมนีพระองค์ “ทรงซบพระพักตร์ ลงอธิ ษฐานว่า
...” (มัทธิว 26: 39)
ถ้าสาวกไม่ได้ยนิ คาอธิ ษฐานของพระเยซู เขาก็จะบันทึกข้อความเหล่านั้นได้อย่างไร? ถ้า
พระเยซูทรงอธิ ษฐานออกเสี ยงยามที่ระทมทุกข์เช่นนั้น เราจะไม่เจริ ญรอยตามแบบอย่างของพระเยซู
และอธิษฐานออกเสี ยง เมื่อเราอยูก่ บั พระเจ้าตามลาพังด้วยหรื อ?
มีขอ้ แนะนาอีกเล็กน้อย ที่จะช่วยท่านบ้าง เมื่อท่านเข้าเฝ้ าพระเจ้าตามลาพัง ก่อนที่ท่าน
จะเริ่ มลงมือการอธิ ษฐาน คือ ท่านควรอ่านพระธรรมสดุดีสักหนึ่งบท หรื อพระคัมภีร์เล่มหนึ่งเล่มใดใน
บทที่ท่านชอบและอ่านออกเสี ยง ครั้นแล้วท่านจะคุน้ เคยและง่ายเข้า ที่จะอธิ ษฐานออกเสี ยง
หลังจากท่านเคยชินกับเสี ยงของตัวเองแล้ว ท่านก็คงหมดความกังวล และชนะความรู ้สึก
ในการที่มีคนอื่นฟังคาอธิ ษฐานของท่าน และสามารถชนะใจตนเองได้โดยปั กใจมุ่งเข้าเฝ้ าพระเจ้า และ
คิดนึกถึงพระเจ้าเท่านั้น
มีเรื่ องเล่าว่า ชายคนหนึ่งได้รับการขอร้องให้อธิ ษฐานในที่ประชุม แต่ชายคนนั้นตอบว่า
“ขอโทษครับ ผมอธิ ษฐานต่อหน้าคนอื่นไม่ได้”
“คุณครับ คุณจะต้องทูลพระเจ้า มิใช่พดู กับมนุษย์” คนหนึ่งกล่าวขึ้น “พระเจ้าไม่ทรง
เข้มงวดอะไรนัก และไม่ทรงตาหนิ ติเตียนเหมือนมนุษย์”
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มีอีกอย่างหนึ่งซึ่ งทาให้บางคนรู ้สึกกระอักกระอ่วน คือเขาเชื่อว่า เมื่อได้รับเชิ ญให้
อธิ ษฐาน เขาจะต้องพูดออกมาโดยไม่เตรี ยมตัว ถึงแม้วา่ ได้รับเชิ ญล่วงหน้ามาก่อนแล้วก็ตาม ก็ไม่ควร
เขียนคาอธิษฐานหรื อท่องจาเสี ยก่อน ข้อนี้ไม่จริ งเลย ความจริ งเราจะต้องพิจารณาไตร่ ตรองล่วงหน้าว่า
เราควรจะทูลเรื่ องอะไรบ้าง
ถ้าหากว่าท่านได้รับการขอร้อง ให้กราบทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในที่
ประชุมแห่งหนึ่งแห่งใด ท่านก็ตอ้ งเตรี ยมคาพูดไว้ก่อนมิใช่หรื อว่า ท่านจะกราบทูลเรื่ องอะไร แล้วเมื่อ
ท่านจะกราบองค์พระมหากษัตริ ย ์ เหนื อกษัตริ ยท์ วั่ สากลโลกคือ องค์พระผูเ้ นรมิตฟ้ าสวรรค์และ
แผ่นดินโลก ซึ่ งเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้ผทู ้ รงพระชนม์อยูเ่ พียงพระองค์เดียว ไฉนท่านจะไม่เตรี ยมคาพูดไว้
กราบทูลเลยหรื อ?
มีบ่อยครั้ง ผูท้ ี่ฟังคาอธิ ษฐานของคนที่อธิษฐานออกมาด้วยใจจริ ง ได้รับพระพรจากคา
อธิ ษฐานนั้น ๆ ด้วย และคาอธิ ษฐานของท่านเองจะกลายเป็ นพระพร หากคาอธิ ษฐานของท่านมิใช่
เพียงแต่การควานหาคาพูดเท่านั้น แต่ออกมาจากใจจริ งของท่าน
ให้เราพิจารณาดูส่วนประกอบต่าง ๆ ของการอธิ ษฐานในที่ประชุม เช่น เราควรขึ้นต้น
กราบทูลอย่างไร ข้าพเจ้าชอบฟังและชื่นชมยินดีกบั คานาที่คนอื่น ๆ ใช้ในการกราบทูลขอต่อพระเจ้า
ไม่จาเป็ นที่เราจะต้องขึ้นต้นด้วย คาว่า “โอ พระบิดา” เสมอไป เหตุไรเราไม่คิดถึง
ตาแหน่งของพระเจ้าด้วยใช้ดว้ ยใช้คาอื่น ๆ บ้าง? มีหลายคาที่เราอาจใช้ข้ ึนต้นได้เช่น “องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของข้าพระองค์” “พระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่” “พระบิดาเจ้าผูท้ รงพระคุณและทรงพระเมตตาเป็ นนิจนิรันดร์ ”
ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าได้ยนิ กลาสี เรื อคนหนึ่งอธิ ษฐานโดยขึ้นต้นดังนี้ “พระเจ้าผูท้ รงเป็ นที่รัก
ขอรับกระผม” คาว่า “ขอรับกระผม” เป็ นคาติดปากของกลาสี เรื อ ในเวลาที่พดู กับคนที่อาวุโสกว่าหรื อผู ้
ที่มีตาแหน่งสู งกว่า เขาต้องแสดงคาราวะ โดยใช้คาว่า “ขอรับกระผม” เสมอ
ท่านก็ควรใช้คาขึ้นต้น ซึ่ งแสดงถึงความรู ้สึกของท่านต่อพระเจ้า ยังมีอีกหลายคาที่ท่าน
จะเลือกใช้ข้ ึนต้นอธิ ษฐานได้ เช่น “พระเจ้าผูท้ รงฤทธานุภาพ” “องค์พระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลาย”
ความคิดสองอย่างนี้ รวมกันมีความหมายว่า พระเจ้าผูท้ รงครอบครองฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก ทรง
เป็ นพระบิดาของเราด้วย
พระเยซูคริ สต์เจ้าทรงสอนให้สาวกของพระองค์อธิ ษฐานขึ้นต้นด้วยคาว่า “โอพระบิดา
แห่งข้าพระองค์ท้ งั หลาย” เพราะว่า “ท่ านทั้งหลายได้ รับนิสัยอย่ างบุตรซึ่ งให้ เราทั้งหลายร้ องเรี ยกพระ
เจ้ าว่ า “อับบา” คือ พระบิดา” (โรม 8:15)
อีกวิธีหนึ่งซึ่งเราอาจใช้ในที่ประชุมคือเริ่ มต้นคาอธิ ษฐานด้วยคาเพลงสดุดี เช่นเราอาจ
เลือกพระธรรมสดุดีบทที่ 8 ซึ่ งตั้งต้นว่าดังนี้ “ข้าแต่พระเยโฮวา องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกข้าพระองค์
9

พระนามของพระองค์ประเสริ ฐยิง่ ทัว่ โลกสักเท่าใด” หรื ออาจใช้บางข้อจากพระธรรมสดุดี บทที่ 103 ก็
ได้
ทุกครั้งก่อนที่ท่านจะทูลขอเรื่ องใด จงกล่าวคาขอบพระคุณ หรื อสรรเสริ ญพระเจ้า
เสี ยก่อน บางทีวธิ ี ดีที่สุดที่จะตั้งต้นอธิ ษฐานก็คือ โดยแสดงความขอบพระคุณพระเยซูคริ สต์ ที่ได้ยอม
พลีพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่โทษบาปของเรา “โดยพระองค์ เราจึง.........มีโอกาสเข้ า
เฝ้ าพระบิดาได้ โดยพระวิญญาณองค์ เดียว” (เอเฟซัส 2:18)
จงลองทาอย่างนี้ดู คือหากระดาษสักแผ่นหนึ่ง เขียนข้อความที่ท่านประสงค์ทูลขอต่อ
พระเจ้าบนแผ่นกระดาษนั้น โปรดอย่าเข้าใจผิดคิดว่า ข้าพเจ้าแนะนาให้ท่านเขียนคาอธิ ษฐานทั้งหมดลง
ในกระดาษ เหมือนบางคนเคยทา เพราะถ้าทาเช่นนั้น จะทาให้คาอธิ ษฐานกลายเป็ นการอ่าน แทนที่จะ
อธิ ษฐานออกจากจิตใจจริ ง ๆ ข้าพเจ้าหมายเพียงให้ท่านจดรายการ ที่ท่านต้องการอธิ ษฐานเผื่อ เพื่อช่วย
ให้ท่านจาได้เท่านั้น เมื่อหัดนาน ๆ เข้าก็ไม่จาเป็ นต้องจดลงต่อไป แต่เพียงคิดล่วงหน้าเล็กน้อยเท่านั้น
ตามธรรมดา คริ สเตียนมีความประสงค์จะให้พระเจ้าพอพระทัย ฉะนั้นจึงไม่จาเป็ นเลยที่
จะเขียนคาอธิ ษฐานของเราลง ถ้าลืมรายการที่เราคิดที่จะอธิ ษฐานเผือ่ บ้างก็ไม่เป็ นไร
บางครั้ง ท่านอาจไม่สามารถจดข้อความเหล่านั้น เพราะมีคนเชิญให้ท่านอธิ ษฐานในที่
ประชุม โดยไม่ได้บอกให้ท่านทราบล่วงหน้าเลย ถ้าเป็ นเช่นนั้นให้ท่านอาจอธิ ษฐานโดยสรรเสริ ญพระ
เจ้าให้มาก ๆ ก็ได้ เพราะพระองค์ทรงอวยพระพรให้เรามากมาย “สมควรที่คนทั้งหลายจะได้ สรรเสริ ญ
พระเยโฮวา เพราะพระกรุ ณาธิ คุณของพระองค์ และกิจการอัศจรรย์ ซึ่ งพระองค์ ทรงกระทาแก่ มนุษย์
ชาติ” (สดุดี 107:31) จงสรรเสริ ญพระเจ้าเพราะพระกรุ ณาคุณและพระเมตตาของพระองค์ ในการที่
พระองค์ประทานสิ่ งจาเป็ นสาหรับเรา ทรงให้เรามีอิสรภาพ ในการนมัสการพระองค์ และมีโอกาส
อธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ได้โดยสะดวก และยังมีอีกหลายสิ่ งหลายอย่างที่เราควรขอบพระคุณพระองค์
ด้วยใจกตัญญู
หลังจากสรรเสริ ญพระองค์แล้ว เราควรขอพระเจ้าให้อวยพระพรการประชุมและการ
เทศนาสั่งสอน ผูม้ าประชุม และผูท้ ี่ไม่สามารถมาร่ วม เช่น คนเจ็บป่ วย ฯลฯ แล้วทูลขอตามที่มีผอู ้ ื่นได้
ขอให้อธิ ษฐานเผือ่ แล้วก็จบคาอธิษฐาน
อย่าลืมต้องจบคาอธิ ษฐานด้วยคาว่า “ในพระนามของพระเยซูคริ สต์” เราไม่มีบุญบารมี
พอที่พระเจ้าจะทรงสนพระทัยตอบคาอธิ ษฐานของเรา แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่า จะตอบคาที่ทูลขอใน
พระนามของพระเยซูคริ สต์ “สิ่ งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเราสิ่ งนั้นเราจะกระทา เพื่อพระบิดา
จะมีเกียรติยศในพระบุตร” (ยอห์น 14:13)
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คาว่า “อาเมน” หมายความว่า “ขอให้เป็ นอย่างนั้น” เราใช้คาว่า “อาเมน” เมื่อเราจบคา
อธิ ษฐาน นัน่ หมายความว่า เรายอมรับคาตอบของพระเจ้า ไม่วา่ คาตอบของพระองค์คือ “ได้” หรื อ
“ไม่ได้” การอธิษฐานเปิ ดประชุม มีจุดประสงค์อย่างเดียว คือขอพระเจ้าให้ทรงอวยพระพรที่ประชุม
และท่านไม่ควรอธิ ษฐานยาวเกินสมควร
เราไม่จาเป็ นจะต้องเลียนแบบ หรื อเอาอย่างใครในการอธิ ษฐานสั้นหรื อยาว การ
อธิ ษฐานยาว ๆ บางทีมีถอ้ ยคามากมายแต่ไม่มีสาระหรื อความหมายสาหรับจิตใจมากนัก พระเจ้าของเรา
ทรงตอบคาอธิ ษฐานสั้น ๆ มาแล้ว เช่นหญิงคนหนึ่งอธิ ษฐานว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดช่วยข้า
พระองค์”พระเยซูทรงช่วยทันที เมื่อเปโตรเดินบนน้ าไปหาพระเยซูและเกิดตกใจกลัว แล้วร้องออกมา
ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์เถิด” แล้วพระเยซูก็ทรงช่วยเปโตรในทันใดนั้นเอง
ผูท้ ี่ชอบอธิ ษฐานยืดยาว อาจเกิดความหยิง่ ขึ้นในจิตวิญญาณ โดยนึกทะนงตนว่า สามารถ
อธิ ษฐานได้เป็ นเวลานานเราควรสานึกตัวว่า ไม่ควรทาเช่นนั้น เมื่อเรากาลังอธิ ษฐานต่อหน้าคนซึ่ งไม่
เป็ นคริ สเตียน การอธิ ษฐานยืดยาวมักทาให้คนที่ไม่เป็ นคริ สเตียนเกิดความเบื่อหน่าย และในการประชุม
ใหญ่ มักมีคนไม่เป็ นคริ สเตียนมาร่ วมด้วย เราต้องเห็นใจหรื อเข้าใจคนเหล่านี้บา้ ง เพราะอาจารย์เปาโล
ได้สอนว่าดังนี้ “ข้ าพเจ้ ายอมเป็ นคนทุกชนิด เพราะเห็นแก่ คนทั้งหลาย เพื่อจะช่ วยเขาให้ รอดได้ บ้าง” (1
โคริ นธ์ 9:22) เราควรใช้หลักการที่วา่ เราจะหาโอกาสนาคนซึ่ งยังมิได้เป็ นคริ สเตียนให้รู้จกั พระเยซู
คริ สต์
มีคนเล่าเรื่ องเกี่ยวกับอาจารย์มูด้ ีดงั นี้ มีชายคนหนึ่งได้รับการเชิ ญให้อธิ ษฐานเปิ ดการ
ประชุม เขาอธิ ษฐานเสี ยยืดยาวมูด้ ีจึงลุกขึ้นบอกที่ประชุมว่า ให้เราถวายเพลงนมัสการ ขณะที่ญาติของ
เราคนนี้กาลังจะจบคาอธิ ษฐานของเขา
เราควรเข้าใจว่า
คนที่ไม่มีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณเขาย่อมไม่มีความสามารถ
อธิ ษฐานยาว ๆ และคาอธิษฐานยืดยาวของเรา มักจะทาให้เขากระดากและไม่กล้าที่จะอธิ ษฐานสั้น ๆ
ในชีวติ คริ สเตียนย่อมมีวาระกาหนด ที่เราจะอธิ ษฐานยืดยาวได้ เราควรอธิ ษฐานเช่นนี้
เมื่ออยูต่ ามลาพังกับพระเจ้าหรื ออธิ ษฐานกับคนที่สามารถร่ วมใจกันได้ ข้อนี้เป็ นความจริ งไม่เฉพาะแต่
ในการอธิษฐานในที่ประชุมสาธารณะเท่านั้น แต่การประชุมอธิ ษฐานในหมู่คณะเล็ก ๆ ก็ตอ้ งสังวรณ์ใน
ข้อนี้ดว้ ย ถ้าสมาชิกที่มาร่ วมประชุมอธิ ษฐานสั้น ๆ จะมีคนอื่นอีกหลายคนสนใจ อยากจะมีส่วนร่ วมใน
การอธิ ษฐานมากขึ้น
บางทีท่านอาจเคยอยูใ่ นที่ประชุมอธิษฐาน และบุคคลแรกได้อธิษฐานเผือ่ ทุกข้อ ที่ได้
เสนอให้อธิ ษฐานเผื่อ เมื่อเป็ นเช่นนั้น คนอื่น ๆ ที่มาร่ วมใจอธิ ษฐานก็รู้สึกท้อใจ ไม่รู้วา่ จะอธิ ษฐานเพื่อ
อะไรอีกต่อไป ถึงแม้วา่ เขาจะอยากอธิ ษฐาน ข้าพเจ้าไม่รู้จกั ทางแก้ไขเรื่ องนี้ เพราะทุกคนมีสิทธิ์ ที่จะ
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อธิ ษฐาน แต่เมื่อคนหนึ่งอธิ ษฐานทูลขอจนหมดเรื่ องราวที่จะขอเสี ยแล้ว ทางที่ดีที่สุดที่ทา่ นควร
อธิ ษฐานดังนี้คือ “พระบิดาเจ้าที่รักของพวกข้าพระองค์ พระองค์ทรงสดับฟังคาทูลของพวกข้าพระองค์
แล้วข้าพระองค์ขอร่ วมใจทูลขอสิ่ งเหล่านี้ดว้ ย”
บางทีทางที่ดีที่สุดที่จะหนุนใจให้คนอื่นมีส่วนร่ วมในการอธิ ษฐานในที่ประชุมก็คือ ผูน้ า
ประชุมขอร้องให้ทุกคนอธิ ษฐานคนละข้อ โดยให้แต่ละคนเลือกเรื่ องที่ตนจะอธิ ษฐานเผือ่ แล้วให้เขา
อธิ ษฐานเผื่อเรื่ องนั้นทีละคน
ท่านเคยรู ้สึกวุน่ วายใจบ้างไหมว่า ท่านควรจะทาอะไรขณะที่คนอื่นกาลังอธิ ษฐานอยู?่
ข้อนี้เคยรบกวนใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเคยรู ้สึกว่า เป็ นการไม่สุภาพเลยที่จะปล่อยให้คนอื่นทูลพระเจ้า
เท่านั้น แต่ถา้ ข้าพเจ้าไม่ฟังตามไปด้วย จิตใจของข้าพเจ้าก็ฟุ้งซ่านเต็มทน ข้าพเจ้าไม่ทราบจะทาประการ
ใดดี จนวันหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าเป็ นที่ปรึ กษาคณะเยาวชน ข้าพเจ้ารับหน้าที่ไปร่ วมประชุมอธิ ษฐานกับ
คณะกรรมการที่ปรึ กษา สตรี ผรู้ ับผิดชอบการประชุมคณะเยาวชนเป็ นผูท้ ี่อาวุโสทางจิตวิญญาณ และ
เป็ นผูท้ ี่น่าเคารพ ข้าพเจ้ารู ้แน่วา่ หญิงคนนั้นจะต้องฟังคาอธิ ษฐานของพวกเยาวชนเหล่านั้นเสมอ เพราะ
หญิงคนนั้นพูดว่า “อาเมน” ขณะที่คนอื่นกาลังอธิ ษฐาน และเมื่อเธอเห็นพ้องด้วยว่า ควรเป็ นเช่นนั้น
ข้าพเจ้าคิดว่าการทาเช่นนั้นเป็ นการถูกต้อง
ตั้งแต่วนั นั้นเป็ นต้นมา ข้าพเจ้าจึงฟังคนอื่นอธิ ษฐานและข้าพเจ้าก็พลอยพูด “อาเมน”
ออกเสี ยงหรื อในใจ ตามที่คนอื่น ๆ ในที่ประชุมซึ่ งนิยมทากัน เมื่อข้าพเจ้าเห็นชอบด้วยคาอธิ ษฐานของ
เขา และเมื่อข้าพเจ้ารู ้สึกเช่นนี้ทาให้ขา้ พเจ้ามีความสัมพันธ์กบั พวกเขาแน่นแฟ้ นมากขึ้นเวลาอธิ ษฐาน
บางคนชอบอธิ ษฐานเสี ยงเบา
จนไม่มีใครทราบว่าเขากาลังอธิ ษฐานเผือ่ เรื่ องอะไร
ข้าพเจ้าก็รู้สึกเหมือนกับข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่วา่ “ถ้ าแตรเดี่ยวนั้นเปล่ งเสี ยงไม่ ชัดเจนใครเล่ าจะ
เตรี ยมตัวเข้ าประจัญบานข้ าศึก?” (โคริ นธ์ 14:8) แต่เวลาอธิ ษฐานเป็ นเวลาประเสริ ฐเหลือเกิน อย่าปล่อย
ให้เวลาเสี ยไปเปล่า ๆ หากท่านไม่สามารถได้ยนิ คนอื่นอธิ ษฐาน ท่านควรจะอธิ ษฐานในใจของท่าน
ตามที่เห็นว่าเหมาะสม
บางครั้งอาจไม่มีใครอธิ ษฐานออกเสี ยงเลย
ฉะนั้นอย่าให้ความเงียบนั้นรบกวนท่าน
ความเงียบรบกวนจิตใจหลายคนมาแล้วและเคยรบกวนข้าพเจ้าด้วย จนกระทัง่ มีนกั เทศน์คนหนึ่งอธิ บาย
ให้ขา้ พเจ้าฟังว่า ความเงียบเป็ นส่ วนหนึ่งของการอธิ ษฐานบางทีมีหลาย ๆ คนร่ วมในอธิ ษฐานอย่างเงียบ
ๆ แทนอธิ ษฐานออกเสี ยง ท่านจงใช้เวลาเงียบ ๆ นั้น ทูลขอต่อพระเจ้าเป็ นพิเศษ สาหรับเรื่ องส่ วนตัว
ของท่านก็ได้
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อีกอย่างหนึ่ง
ท่านจะสังเกตเห็นความแตกต่างบางประการในหมู่คริ สเตียนบางคณะ
เกี่ยวกับกิริยาท่าทางในขณะที่อธิ ษฐาน บางคณะนิยมคุกเข่าลง บางคณะนิยมนัง่ เฉย ๆ และบางคณะก็
ชอบยืนอธิ ษฐานกันทุก ๆ คน และอธิ ษฐานพร้อม ๆ กัน
ด้วยประการฉะนี้จึงมีคริ สตจักรต่าง ๆ ตั้งธรรมเนียมของตนเองขึ้น และธรรมเนียมต่าง
ๆ เหล่านี้มีกล่าวไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เช่นมาระโก 11 : 25 “เมื่อท่ านยืนอธิ ษฐานอยู่” พระธรรม
สดุดี 95:6 กล่าวว่า “ให้ เราทั้งหลายอ่ อนน้ อมกายลงนมัสการ ให้ คุกเข่ าลงตรงพระเยโฮวาผู้ทรงสร้ าง
พวกเรา” ในพระธรรมพงศาวดารฉบับต้น เราอ่านพบว่าเอลียานัง่ อธิ ษฐาน เมื่อเป็ นเช่นนี้เราจึงไม่มีกฏ
ตายตัวว่า จะต้องแสดงกิริยาท่าทางอย่างไรเมื่อเราอธิ ษฐาน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ยงั สอนอีกว่า “ข้ าพเจ้ าปรารถนาให้ ชายทั้งหลายอธิ ษฐานในที่
ประชุม ทุกแห่ งด้ วยยกมืออันบริ สุทธิ์ ...” (1 ทิโมธี 2:8) แต่มีคริ สตจักรน้อยแห่ง ที่นิยมการยกมือขึ้น
เวลาอธิษฐาน
สิ่ งสาคัญที่สุดคือ อย่าให้อากัปกิริยาของเรา ทาให้เราต้องกังวลเกี่ยวกับร่ างกายของเรา
ขณะที่กาลังอธิ ษฐาน การยืนนาน ๆ บางครั้งทาให้เมื่อยสาหรับคนไม่เคย การนัง่ คูท้ าให้อวัยวะสาหรับ
พูดอยูใ่ นลักษณะอึดอัด การคุกเข่าเป็ นลักษณะที่หลายคนเลือกใช้เวลาอธิษฐาน เพราะเป็ นการแสดง
คารวะต่อองค์พระเจ้า ผูม้ ีอานาจสู งสุ ด
คนโดยมากหลับตาเวลาอธิษฐาน
การที่ตอ้ งหลับตาเช่นนั้นก็เพื่อเลิกคิดถึงสิ่ งของ
เกี่ยวกับโลก เป็ นการช่วยให้ปักใจมุ่งแน่วแน่ตรงไปยังพระเจ้า ได้ดีกว่าลืมตา แต่อาจไม่จาเป็ นต้อง
หลับตาก็ได้ เมื่อเขาอยูล่ าพังคนเดียว อาจมีบางวันที่ท่านยืนอยูใ่ ต้ร่มไม้หรื อบนเนินเขาโดดเดี่ยว ท่าน
อาจแหงนมองดูทอ้ งฟ้ าเบื้องบน และปล่อยให้ลมพัดผ่านใบหน้าของท่าน ในยามนั้นท่านอาจลืมตา
สนทนากับพระเจ้า และพระเจ้าอาจปรากฏในใจของท่านอย่างเด่นชัดโดยท่านไม่ตอ้ งหลับตาเลยก็ได้
ท่านอาจซาบซึ้ งต่อความรักของพระองค์และอาจรู ้สึกว่า พระองค์ประทับอยูใ่ กล้ ๆ ตัวท่านก็ได้
เมื่อพูดถึงวิธีอธิ ษฐานต่าง ๆ ข้าพเจ้าก็อยากจะเตือนให้ท่านทราบถึง ความเคยชินที่ไม่ดี
บางอย่างของคริ สเตียนทัว่ ๆ ไป คือการกล่าวพระนามของพระเจ้าซ้ า ๆ ซาก ๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งไม่สมควรนัก
มีบางคนชอบออกพระนามพระเจ้าคัน่ กลางทุก ๆ ประโยคที่ทูลขอพระองค์ คล้าย ๆ จะทาเพื่อพักหายใจ
เมื่อเราสนทนากับใคร เราคงไม่ออกชื่อของคู่สนทนากันบ่อย ๆ ระหว่างสนทนากันเป็ นแน่ บางทีผทู ้ ี่
ร่ วมใจกันอธิ ษฐานกับเราอาจได้ยนิ เราออกพระนามพระเจ้าบ่อยเกินไป จนทาให้เรารู้สึกอยากอธิษฐาน
เลือนหายไป อย่างไม่รู้ตวั การออกเสี ยงหรื อกล่าวถ้อยคาใด ๆ ซ้ า ๆ ซาก ๆ เช่น อือ... อา ... เป็ นนิสัยติด
ตัว ซึ่ งสามารถแก้ไขได้ หากเราใช้ความคิด หรื อความพยายามดัดแปลงแก้ไขสักเล็กน้อย เพื่อทาให้การ
ร่ วมใจอธิ ษฐานเป็ นเรื่ องที่น่านิยมสาหรับคนที่มาร่ วมประชุม
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คนงานของพระเจ้าบางคน เมื่อสอนพระวจนะของพระเจ้าจบลงแล้วก็อธิ ษฐาน แต่อธิ
ฐานเพียงสองสามประโยคเท่านั้น ก็เลยสอนย้าให้พระเจ้าและคนที่มาประชุมฟังอีกครั้งหนึ่งท่านคงจะ
รู ้สึกว่า เขาไม่ได้อธิ ษฐานกับพระเจ้าจริ ง ๆ แต่อธิ ษฐานเป็ นการเทศน์ให้ที่ประชุมฟังเท่านั้น หากท่าน
รู ้สึกเช่นนั้น คนอื่นคงรู ้สึกเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนที่ไม่เป็ นคริ สเตียนเมื่อเป็ นเช่นนั้นการ
ประชุมอธิ ษฐานก็จะหมดรสจริ ง ๆ
บางคนชอบอธิษฐานให้คนฟัง แทนที่จะอธิษฐานให้พระเจ้าฟัง คือเขาใช้คาอธิษฐานเป็ น
การบอกกล่าวให้คนอื่นทราบถึงการงานของเขา หรื อบอกให้ทราบถึงความต้องการของเขา บางครั้งก็
พูดถึงเรื่ องคนอื่นในคาอธิษฐาน หรื อ “อธิษฐาน” กระทบเสี ยดสี คนที่ร่วมประชุมอธิ ษฐานด้วยกัน ซึ่ ง
ตามปกติผอู ้ ธิ ษฐานมักไม่กล้าพูดกับผูน้ ้ นั โดยตรง
ยิง่ กว่านั้นยังมีบางคนชอบสรรหาคาพูดในการ “อธิษฐาน” เพื่อจะโอ้อวดให้คนอื่นฟัง
หรื ออย่างน้อยก็เพื่อหวังจะให้คนอื่นพลอยซาบซึ้ งตรึ งใจไปกับเขาด้วย เมื่อเป็ นเช่นนี้เราควรอธิ ษฐาน
ทูลขอพระเจ้าให้อภัยโทษแก่เขา ในการเหยียดหยามและดูถูกการอธิ ษฐานเช่นนั้น ให้เราสารวจดูตวั ของ
เราเองว่า เรากาลังทาอย่างเดียวกันนั้นด้วยหรื อเปล่า เราไม่ควรอธิ ษฐานขอสิ่ งใดในที่ประชุม ถ้าการทูล
ขอสิ่ งนั้น ๆ มิได้เป็ นการอธิ ษฐานทูลขอต่อพระเจ้า ด้วยใจจริ งของเรา
เราจะอธิ ษฐานจากใจจริ งในที่ประชุมได้ ก็ต่อเมื่อเราอธิ ษฐานด้วยใจจริ งเป็ นประจาทุก ๆ
วันอย่างสม่าเสมอ และทาด้วยอาการชนิดเดียวกันที่เรานมัสการพระเจ้าจริ ง ๆ ถ้าเช่นนั้นเมื่อเราจะ
อธิ ษฐานในที่ประชุมเราก็ยอ่ มทาได้ง่าย เพราะเคยทาอยูแ่ ล้วเป็ นประจา จึงสามารถนาพระพรมาสู่ คน
อื่นได้
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บทที่ 2 กุญแจไขการอธิษฐาน
“แต่ เราทั้งหลายจะอุตส่ าห์ อธิ ษฐาน และสั่งสอนพระโอวาทเสมอไป”
พระธรรมกิจการ 6 : 4
เราคงสังเกตเห็นแล้วว่า การอธิ ษฐานในที่ประชุมนั้นเกี่ยวข้องกับการอธิ ษฐานประจาวัน
เฉพาะตัว เราจงพิจารณาเรื่ องนี้ อย่างถี่ถว้ น เราทาอย่างไรเมื่อเราเข้าเฝ้ าพระเจ้าตามลาพังคริ สเตียน
ส่ วนมากใช้เวลาเงียบ ๆ ในการเข้าเฝ้ าพระเจ้าทุก ๆ วันเป็ นประจาหรื อเปล่า ?
คงไม่มีใครทราบว่า คริ สเตียนแต่ละคนต้องสู ้รบกับตัวเอง ในการที่จะจัดเวลาเข้าเฝ้ าพระ
เจ้าเป็ นประจา นาน ๆ สักครั้งจะมีคนพูดถึงเรื่ องนี้ เป็ นการง่ายนิดเดียวที่จะเลิกอธิ ษฐานและอ่านพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นประจา และเราอาจคิดว่า “ไม่เป็ นไร ใครจะรู ้วา่ เราอธิ ษฐาน และอ่านพระคัมภีร์
หรื อเปล่า”
ความจริ งคนอื่นที่อธิษฐานประจาเขาก็จะรู ้ เพราะคนที่อธิ ษฐานเสมอ ๆ เขาจะทูลปั ญหา
ของเขาได้คล่องแต่คนที่ละเลยหรื อไม่ค่อยอธิ ษฐานประจาวัน เขามักถามเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกันว่า “ทาไม
เหตุการณ์น้ ีจึงเกิดขึ้นกับฉัน” ถ้าคริ สเตียนที่เข้าสนิทอยูก่ บั พระเจ้า จะสนทนากับคริ สเตียนอีกคนหนึ่ง
เป็ นเวลาเพียงครึ่ งชัว่ โมงเท่านั้น เขาจะทราบภาวะจิตวิญญาณของคน ๆ นั้นว่าเป็ นอย่างไร “ด้ วยว่ าใจ
เต็มบริ บูรณ์ ด้วยอะไรปากก็พูดอย่ างนั้น”
บางคนมีชีวติ คริ สเตียนอย่างครบบริ บูรณ์ และเขาก็ “ร่ ารวย” ทางด้านจิตวิญญาณ ใน
ขณะเดียวกันมีบางคนที่เรี ยกตัวเองว่า คริ สเตียน แต่ก็เป็ นคน “ยากจน” ฝ่ ายจิตวิญญาณ
การที่แต่ละคนจะใช้เวลาอยูเ่ งียบ ๆ ในการเข้าเฝ้ าพระเจ้าเป็ นประจานั้น เขาต้องพยายาม
ต่อสู ้เหมือนกับทาศึกสงครามเพราะพญามารมาโจมตีคริ สเตียนอยูเ่ นือง ๆ ในเรื่ องนี้ จงให้เราพิจารณาดู
เหตุผลตรงนี้ วา่ สาคัญอย่างไร?
สมมุติวา่ เราไม่รักษาเวลาหรื อละเลยในการเข้าเฝ้ าพระเจ้าตามลาพัง จะมีอะไรเกิดขึ้นกับ
ตัวเราไหม มีคริ สเตียนเช่นนี้ หลายคน พระเจ้ามิได้ทรงฆ่าให้เขาตาย แต่เขาอาจมีชีวิตอยูต่ ามรอยเก่า ๆ
ซ้ าแล้วซ้ าเล่าก็ได้ เพราะเขาเดินตามรอยเก่า ๆ ที่เคยกระทานัน่ เองจึงกลายเป็ นคริ สเตียน “เก่าเก็บ”
กลายเป็ นสิ นค้าชนิดที่ 2-3 หรื อที่ 10 ถูกแล้ว เขาเป็ นคริ สเตียน แต่เป็ นคริ สเตียนที่ปราศจากคาพยาน
ยืนยันความเชื่อของตนเอง และคริ สเตียนชนิดนี้แหละที่ทาให้คนที่ยงั ไม่เชื่อพูดว่า “ถ้าเขาเป็ นคริ สเตียน
ฉันคิดว่า ไม่เป็ นคริ สเตียนก็ดีกว่า” ท่านอยากเป็ นคริ สเตียน ที่มีคาพยานดีกว่านี้ไม่ใช่หรื อ
ยุคนี้เป็ นยุคที่มนุษย์พบความผิดหวัง และมีปมด้อยมากมายและน่าเสี ยใดจริ ง ๆ ที่มีคริ ส
เตียนเป็ นจานวนไม่นอ้ ยประสบผิดหวัง และพลอยมีขอ้ ยุง่ ยากเหมือนกับชาวโลก คริ สเตียนเหล่านี้คือค
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ริ สเตียนที่ไม่ได้ใช้เวลาอยูเ่ งียบ ๆ กับพระเจ้า ถ้าเขาเข้าเฝ้ าพระเจ้าเป็ นประจาวัน พระองค์จะ
พระราชทานชีวิตที่สมบูรณ์ให้แก่เขาเป็ นแน่ไม่ใช่ให้สิ่งของหรื อวัตถุในโลกนี้ แต่พระราชทานพระองค์
เองให้แก่เขา “ถ้ าผู้ใดกระหายให้ ผ้ นู ั้นมาหาเรา และดื่ม ผู้ที่วางใจในเรา แม่ นา้ ประกอบด้ วยชี วิตจะไหล
ออกจากภายในผู้นั้น” (ยอห์น 7:37, 38) พระเจ้าจะทรงสาแดงให้เรารู ้วา่ ความรักของพระเจ้าเท่านั้นที่
สามารถช่วยให้เราพ้นจากความยุง่ ยาก และให้หมดความน้อยเนื้ อต่าใจทุกชนิด “ข้ าพเจ้ ากระทาทุกสิ่ ง
ได้ โดยพระเยซูคริ สต์ ผู้ทรงชูกาลังข้ าพเจ้ า” (ฟิ ลิปปี 4:13)
นอกจากนั้น คริ สเตียนที่ละเลยการเข้าเฝ้ าพระเจ้าเงียบ ๆ จะไม่พร้อมที่จะเผชิญกับความ
ยุง่ ยากในชีวติ ความเดือดร้อนหรื อความทุกข์ ย่อมเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทุกคน และเป็ นการยากมากที่จะ
ทนทานได้ คริ สเตียนที่ขาดการเข้าเฝ้ าพระเจ้าไม่เพียงแต่ทนทุกข์เท่านั้น แต่เขาจะวุน่ วายใจสับสนและ
งงงวยด้วย
สุ ขภาพของร่ างกาย กับสุ ขภาพทางจิตวิญญาณ มีลกั ษณะเหมือนกันอยูห่ ลายประการ ถ้า
ร่ างกายของเราแข็งแรงเราก็มีกาลังต้านทานเชื้ อโรคได้ดี ทานองเดียวกันถ้าจิตวิญญาณของเราเข้มแข็งดี
เราก็สามารถชนะการทดลองได้ วิธีที่จะทาให้จิตวิญญาณเข้มแข็งก็คือ จะต้องใช้เวลาอยูก่ บั พระเจ้าเป็ น
ประจาวันโดยการอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์และอธิษฐานตามลาพัง
ไม่ใช่ของง่ายนัก
ที่คริ สเตียนคนหนึ่งคนใดจะดาเนินชีวิตให้พอพระทัยพระเจ้า
ตลอดเวลา เราจะต้องมองดูองค์พระเยซูคริ สต์เป็ นมาตราฐานของเราเสมอ เพื่อความปรารถนาของเราจะ
อยูใ่ นมาตรฐานสู งสุ ด มีบ่อยครั้งที่ความอยากได้ของเนื้อหนังรุ นแรงมาก ขณะนั้นดูเหมือนกับถวายสิ บ
ลดจะเป็ นเรื่ องใหญ่โตและจิตใจขบถต่อสู ้กบั การถ่อมตัว การอ่านพระวจนะของพระองค์เป็ นประจาวัน
เท่านั้น จะทาให้เราสามารถอุทิศถวายตัวอย่างจริ งจังเป็ นประดุจเหล็กกล้า
เป็ นการสาคัญอย่างยิง่ ที่เราจะต้องรักษาเวลาอยูต่ ามลาพังกับพระเจ้า พระเจ้าทรงมีพระ
ประสงค์ให้เราเป็ นผูน้ า พระองค์ทรงมีงานมากมายเฉพาะผูร้ ับใช้พระองค์ ไม่ใช่เพียงเทศนาบน
ธรรมาสน์ หรื อประกาศเผยแพร่ ต่างประเทศเท่านั้น แต่มีงานให้ทาในละแวกบ้านของเราด้วย เราอยูท่ ี่
ไหนก็ตาม พระเจ้าทรงตั้งเราไว้ที่นนั่ และเราต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสถานที่น้ นั ซึ่ งเป็ น “ทุ่งนาของ
พระเจ้า”
สักวันหนึ่งเราจะได้รับสิ ทธิพิเศษในการถวายมงกุฎของเราไว้ที่พระบาทของพระเยซู
เป็ นสิ่ งน่าอัศจรรย์อย่างยิง่ ที่เราจะได้รับมงกุฎจากพระเจ้า ซึ่ งเราจะถวายให้พระเยซูได้ แต่เราจะรับ
มงกุฎได้อย่างไร เมื่อเราไม่ใช้เวลาอยูต่ ามลาพังกับพระเจ้าและยังไม่ทราบว่า พระเจ้าทรงมีพระประสงค์
ให้เราทาอะไร และพระองค์ทรงใช้เราอย่างไร เราจึงสมควรจะได้รับมงกุฎนั้น
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การที่ละเลย ไม่ใช้เวลาอยูต่ ามลาพังกับพระเจ้านั้นทาได้ง่ายนิดเดียว และทาได้สะดวก
อย่างไม่น่าเชื่อ เช่น นอนดึก ๆ เสี ยหน่อยเดียว หรื อใช้เวลารี ดเสื้ อผ้าที่ไม่จาเป็ นต้องสวม หรื อเที่ยวคุย
กับใครโดยไม่จาเป็ น ก็หมดเวลาเสี ยแล้ว พระเจ้าไม่ทรงฝื นใจผูใ้ ดให้เจริ ญทางด้านจิตวิญญาณ เด็กบาง
คนต้องรับการสอนให้รู้จกั วิธีรับประทานอาหาร คริ สเตียนบางคน ก็มีสภาพเหมือนทารกทางด้านจิต
วิญญาณ ฉะนั้นต้องสอนให้รู้จกั รับประทานอาหารฝ่ ายจิตวิญญาณ “คาโอวาทของพระองค์ ข้ าพเจ้ าได้
พบแล้ ว และข้ าพเจ้ าได้ กินคานั้น และคาโอวาทของพระองค์ เป็ นที่ให้ ความอภิรมย์ ยินดีในใจข้ าพเจ้ า
เพราะข้ าพเจ้ าเรี ยกชื่ อด้ วยพระนามของพระองค์ ” (เยเรมีย ์ 15:16)
เมื่อท่านเห็นชัดเจนแล้วว่า การใช้เวลาเข้าเฝ้ าพระเจ้าตามลาพัง เป็ นเรื่ องความเป็ นความ
ตายสาหรับจิตวิญญาณของท่านแล้ว สิ่ งสาคัญที่สุดคือการจัดเวลา ท่านจาเป็ นต้องจัดหาเวลาในการเข้า
เฝ้ าพระองค์ มีคนพูดว่า “ถ้าท่านมีธุระมากจนไม่มีเวลาอธิ ษฐาน ท่านก็ยงุ่ เกินไปเสี ยแล้ว”
ท่านเองและข้าพเจ้าก็อาจคิดว่า เรามีธุระยุง่ ด้วยกันทั้งนั้น แต่ให้เราพิจารณาดูคนที่ยงุ่ จริ ง
ๆ นั้น และดูวา่ เขามีเวลาเข้าเฝ้ าพระเจ้า ตามลาพังหรื อเปล่า
ยอห์น เวสเลย์ เทศนาตลอดชีวติ ของท่าน และท่านมีขอ้ เทศนาถึง 44,000 เรื่ อง ท่านต้อง
ขี่มา้ หรื อขับรถม้าเป็ นระยะเวลาถึง 290,000 ไมล์ ท่านได้เขียนพจนานุกรมภาษาอังกฤษ แต่งหนังสื อ
ไวยากรณ์ภาษาฮีบรู ลาติน กรี ก ฝรั่งเศล และอังกฤษ และเขียนตาราศาสนศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ปรัชญา และตาราแพทย์ และประพันธ์หนังสื อชุดหนึ่งซึ่ งมีหา้ สิ บเล่ม แต่ท่านก็ยงั มีเวลาศึกษาพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์เป็ นประจาวัน
ตลอดเวลาสองปี ที่นายพล เซอร์ วิลเลียม โดบี เป็ นผูว้ า่ ราชการเกาะมอลต้า ซึ่งถูกโจมตี
ทางเครื่ องบินตลอดเวลา โดยข้าศึกที่มีลูกระเบิดจานวนนับไม่ถว้ น แม้วา่ ท่านจะต้องมีหน้าที่ช่วย
บรรเทาทุกข์คนเจ็บป่ วยที่ถูกลูกระเบิด แต่กระนั้นก็ยงั มีเวลาพอ ที่จะรวบรวมนายทหารและคนที่อยูใ่ ต้
บังคับบัญชา ให้มาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าทุก ๆ คืน
แน่นอน คงไม่มีใครมีธุระยุง่ เท่านายพลแม็คอาเธอร์ ขณะที่ท่านเป็ นผูบ้ ญั ชาการใน
กองทัพ ที่แนวรบในประเทศญี่ปุ่น ท่านบอกว่า “แม้วา่ ผมจะเหนื่ อยแสนเหนื่อย ผมก็จะไม่ยอมเข้านอน
ก่อนอ่านพระคัมภีร์เป็ นประจาวัน”
มาร์ ตินลูเธอร์ ได้ใช้เวลาสามชัว่ โมงในวันหนึ่ง ๆ สาหรับอธิษฐาน ยิง่ มีธุระมากขึ้นเท่าใด
ก็ยงิ่ ทาให้รู้สึกว่า ต้องใช้เวลาเข้าเฝ้ าพระเจ้ามากยิง่ ขึ้นเท่านั้น
เรามักคิดว่า งานของเราสาคัญ ถ้าเราคิดว่าการที่ทาให้คนอื่นมองดูตวั เราว่าเป็ นคน
สวยงามนั้น เป็ นสิ่ งสาคัญมาก เราก็ตอ้ งเสี ยเวลาแต่งตัว หาเครื่ องประดับที่มีค่าและสวยหรู มาประดับ
ตัว ในทานองเดียวกัน ถ้าเราเห็นว่าการเข้าเฝ้ าพระเจ้าตามลาพัง มีความสาคัญมากเราก็ตอ้ งใช้เวลา
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เหมือนกัน พระเยซูตรัสว่า “จงแสวงหาแผ่ นดินของพระเจ้ าก่ อน” ถ้าเราจะเชื่อฟังพระเยซูจริ ง ๆ เราจะ
จัดหาเวลาเฝ้ าพระเจ้าก่อนสิ่ งอื่นใดทั้งหมด
คนที่ไม่เป็ นคริ สเตียน จะทางานอาชีพของเขาสาเร็ จผลก็เพราะเขารู ้วา่ เขาควรจะทา
อะไรก่อนอะไรหลัง มีคนหนึ่งถามนักดนตรี หญิงที่มีชื่อเสี ยงในวงดนตรี แห่งหนึ่งว่า อะไรทาให้เขาเป็ น
นักไวโอลินชั้นเยีย่ มเช่นนี้
หญิงคนนั้นอธิ บายว่าดังนี้ “งานอื่น ๆ ต้องทิ้งหมด มีงานหลายอย่างที่จาเป็ น ที่เรี ยกร้อง
ให้ดิฉนั ทา เช่นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว ดิฉนั ต้องจัดการปูเตียงนอนให้เรี ยบร้อย จัดสิ่ งของ
ในบ้านที่รกรุ งรังให้เป็ นระเบียบ เช็ดถูปัดกวาด ทาความสะอาด ดิฉนั ทาเท่าที่เห็นว่าจาเป็ นเสร็ จ แล้ว
ดิฉนั จึงลงมือหัดไวโอลิน เมื่อดิฉนั จัดระเบียบประจาวันของดิฉนั เช่นนั้น ดิฉนั เลยไม่มีเวลาฝึ กหัด
ไวโอลินเท่าที่ควร ดิฉนั จึงเป็ นนักไวโอลิน งู ๆ ปลา ๆ ต่อมาดิฉนั ตั้งใจจะเป็ นนักไวโอลินดีจริ ง ๆ จึง
ยกเลิกรายการประจาวันที่กาหนดไว้ท้ งั สิ้ น ดิฉนั ทิง้ ทุกสิ่ งทุกอย่างหมด แล้วลงมือหัดไวโอลินจนพอแก่
เวลา แล้วดิฉนั จึงทางานอื่นภายหลัง นี่แหละเป็ นเคล็ดลับของการฝึ กหัดไวโอลินของดิฉนั ”
เวลาที่ดีที่สุดสาหรับเข้าเฝ้ าพระเจ้าสาหรับข้าพเจ้า ความจริ งเป็ นเวลาเดียวเท่านั้น คือ
เวลาเช้า ท่านใช้เวลาที่ท่านสดชื่นที่สุด เวลาที่ใจสบายที่สุด และกระปรี้ กระเปร่ าที่สุดในเวลาเช้า ๆ เพื่อ
ถวายแก่พระเจ้าไม่ดีหรื อ? เราทั้งหลายควรพูดเช่นเดียวกับนักแต่งเพลงสดุดีวา่ “ข้ าแต่ พระเยโฮวา ใน
เวลาเช้ าพระองค์ คงจะได้ ยินเสี ยงของข้ าพระองค์ ในเวลาเช้ าข้ าพระองค์ จะถวายคาอธิ ษฐาน
และจะ
เฝ้ าคอยพระองค์ ” (สดุดี 5:3)
โดยมากเรามักคุน้ เคยกับการอธิ ษฐานในเวลาค่า ๆ ก่อนเข้านอน ข้าพเจ้ารู ้จกั ชาวโลกบาง
คน ที่ท่องคาอธิ ษฐานตามแบบของพระเยซู หรื อท่องคาอธิ ษฐานที่เคยท่องเมื่อเป็ นเด็ก ๆ ก่อนเข้านอน
ข้าพเจ้าขอเล่าเรื่ องของโคฮิลล่า พยาบาลสาวชาวฮินดูคนหนึ่ง ซึ่ งทางานอยูใ่ นสถานเลี้ยง
เด็กกาพร้าเธอกล่าวว่า “จงระวังในการพูดว่า “ฉันไม่มีเวลาอ่านพระคัมภีร์และอธิ ษฐาน” แต่ควรจะพูด
ว่า “ฉันมิได้บงั คับตัวเองให้รู้จกั การใช้เวลา” ”พยาบาลคนนี้เขียนข้อความติดไว้เหนืออ่างล้างขวดนมให้
เด็ก ๆ เธอต้องตื่นแต่เช้ามืดห้าโมงครึ่ งเพื่ออธิ ษฐานและอ่านพระคัมภีร์ ถ้านางพยาบาลผูต้ อ้ งทางาน
หนักตลอดวัน ยังมีเวลาอธิ ษฐาน อ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แล้วเหตุไฉนเราจะหาเวลาบ้างไม่ได้
ฮัดสัน เทเลอร์ ผูร้ ิ เริ่ มคณะแพร่ ข่าวประเสริ ฐในประเทศจีน คือคณะ โอ. เอ็ม. เอฟ.
มิชชัน่ ได้แนะนาสตรี คนแรก ที่เป็ นผูเ้ ผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐในประเทศจีนว่า “ให้เวลาที่ดีที่สุดของเธอ
เป็ นเวลาเข้าเฝ้ าพระเจ้าประจาวัน” ในภัตตาคารจีน (โรงแรมสมัยเก่า) ที่ฮดั สัน เทเลอร์ พักอยูน่ ้ นั ยาม
เช้ามืดขณะที่ยงั ไม่มีใครตื่นนอน ท่านได้ตื่นขึ้นและอธิ ษฐานอยูต่ ามลาพัง
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บุคคลที่พระเจ้าทรงใช้มกั จะหาโอกาสแรกติดต่อกับพระเจ้าเป็ นประจาวัน เวลารุ่ งอรุ ณ
ก่อนดวงอาทิตย์ข้ ึนสู่ ขอบฟ้ า เดวิด ลิฟวิง่ สโตน คุกเข่าลงนมัสการพระเจ้าเสมอ ๆ แม้กระทัง่ วันที่สิ้นลม
หายใจในทวีปอาฟริ กาก็ปรากฏว่าเดวิด ลิฟวิง่ สโตนตาย ขณะที่กาลังคุกเข่าอธิ ษฐานอยู่
ช่างทานาฬิกามักออกความคิดเห็นว่า เวลาที่ดีที่สุดสาหรับไขลานนาฬิกานั้นคือเวลาเช้า
และแน่นอนเป็ นเวลาที่ดีที่สุดสาหรับ “ไข” ชีวติ ของเราโดยการอธิษฐาน การทาอย่างนี้จะทาให้เราขอ
พระพรจากพระเจ้าได้ ล่วงหน้าก่อนเราลงมือทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด แทนที่จะขอภายหลัง แล้วเราจะสามารถ
เผชิญปั ญหาสาหรับวันนั้นได้โดยใจสงบเรี ยบ หากท่านงัวเงียลุกจากที่นอนตอนเช้า ๆ คุกเข่าลง
อธิ ษฐานและมักหลับไปอีก ท่านก็ควรยืนอธิ ษฐานจนท่านรู ้สึกแน่ใจว่าท่านตื่นแล้ว
หรื อท่านอาจทดลองระบบของยอร์ ช มัลเลอร์ มัลเลอร์ ชอบแต่งกายให้เรี ยบร้อย ก่อน
เข้าเฝ้ าพระเจ้าเงียบ ๆ ตามลาพัง ท่านคงจาได้วา่ ยอร์ ช มัลเลอร์ เป็ นชาวอังกฤษ ที่ได้เลี้ยงเด็กกาพร้าเป็ น
จานวนร้อย ๆ คน และได้อุปการะผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐหลายคน
แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือ เมื่อท่านตัดสิ นใจว่า เวลาไหนเป็ นเวลาที่ดีที่สุดสาหรับท่านแล้ว
จงใช้เวลาเวลานั้นสาหรับเข้าเฝ้ าพระเจ้าเป็ นประจาโดยไม่เว้น
การเข้าเฝ้ าพระเจ้าตามลาพังนั้น อาจกินเวลามากหรื อน้อย แล้วแต่ความเหมาะสมกับตัว
เราเอง บางครั้งเราต้องการเพียงห้านาที หรื อบางครั้งครึ่ งชัว่ โมง บางครั้งต้องการสองชัว่ โมง แต่อย่าลืม
กฎของชีวติ คนที่อยากมีร่างกายแข็งแรงจะต้องรับประทานอาหารดี ๆ และใช้กนั เวลาพอสมควร บาง
คนประทังชีวติ อยูไ่ ด้แต่ผอมโซหรื อออดแอดเพราะขาดอาหาร เหมือนกับคริ สเตียนหลายคน ที่มีชีวติ
ทางด้านจิตวิญญาณแคระแกร็ น เพราะได้รับอาหารฝ่ ายจิตวิญญาณเพียงเล็กน้อย หรื อได้รับแต่ “กาก
อาหาร” ซึ่ งทาให้จิตใจของเขาต้องผอมโซ อาหารดีและพอสมควร ทาให้ร่างกายแข็งแรงฉันใด การ
ติดต่อกับพระเจ้ามากก็ทาให้วญ
ิ ญาณจิตของเราเข้มแข็งมากขึ้นฉันนั้น ลองวาดภาพดูอย่างนี้ ถ้าท่านใช้
เวลารับประทานอาหารเท่ากับท่านใช้เวลาอ่านพระวจนะของพระเจ้า
ร่ างกายของท่านจะแข็งแรง
เพียงใด?
บ่อยครั้งเมื่อเราเข้าเฝ้ าพระเจ้าเงียบ ๆ ตามลาพัง เรามักนึกโดยไม่รู้สึกตัวว่า “โอ พระบิดา
เจ้าข้า ข้าพระองค์มีเวลาเพียงห้านาทีเท่านั้น ถ้าพระองค์มีอะไรตรัสแก่ขา้ พระองค์ ขอพระองค์ตรัส
โดยเร็ วเถิดพระเจ้าข้า” ทั้งนี้เพราะเรามักคิดว่าเรามีงานยุง่ จริ ง ๆ
พระเจ้าทรงทราบคุณค่าแห่งเวลาของท่าน พระองค์ทรงทราบว่า ท่านควรทาอะไรหรื อ
จะทาอะไร และทราบด้วยว่างานนั้น ๆ สาคัญอย่างไร เรายิง่ มีธุระมากขึ้นเท่าไร เวลาที่เราเข้าเฝ้ า
พระองค์ ก็ยงิ่ มีคุณค่ามากขึ้นสาหรับเราเท่านั้น
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“การใช้เวลาสงบเงียบกับพระเจ้า เพียงหนึ่งชัว่ โมงก็มีราคามากกว่าการใช้เวลาตลอดชี วติ
กับมนุษย์” นี่เป็ นถ้อยคาของนักเทศน์ชาวสก๊อตผูห้ นึ่ง ที่พระเจ้าทรงใช้ให้ทาการอันใหญ่หลวง แม้วา่
ท่านได้ตายเมื่อมีอายุเพียง 29 ปี ท่านก็เป็ นผูน้ าทางจิตวิญญาณที่สาคัญคนหนึ่งในสมัยของท่าน ทุกวันนี้
ยังมีผอู ้ ่านคาเทศนาและสมุดบันทึกคาสอนของท่าน เพื่อเร้าใจให้ดาเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น
ถ้าท่านอยากรู ้จกั พระเจ้ามากขึ้น ท่านก็จะต้องใช้เวลาสนทนากับพระองค์มากขึ้น นี่
แหละเป็ นกุญแจดอกสาคัญที่เปิ ดประตูให้ในการเฝ้ าพระเจ้าตามลาพัง และท่านเองจะต้องรู ้สึกว่า อยาก
รักษาเวลานั้นประจาทุกวัน
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บทที่ 3 การใช้ พระวจนะของพระเจ้ า เมือ่ อธิษฐานตามลาพัง
“พระองค์ ทรงกระทาให้ พระดารั สของพระองค์ เป็ นใหญ่ เหนือพระนามทั้งสิ ้นของพระองค์ ”
พระธรรมสดุดี 138 : 2
เมื่อเราตกลงใจว่า เราจะจัดเวลาเข้าเฝ้ าพระเจ้าตามลาพังแล้ว และจะรักษาเวลานั้นจริ ง ๆ
เราจะทาอะไรบ้างในเวลานั้น?
การอุทิศเวลาเข้าเฝ้ าพระเจ้า ควรประกอบด้วยการอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์และการ
อธิ ษฐาน การอ่านพระวจนะของพระเจ้านั้นสาคัญที่สุด เพราะว่านัน่ เป็ นพระดารัสของพระเจ้าที่ตรัสแก่
เราโดยตรง
น่าประหลาดเหลือเกิน ที่หลายคนทาตรงกันข้ามกับสิ่ งที่ควรทา ในการสารวจหนุ่มสาว
ที่ทาผิดกฏหมายจากศาลยุวชนอเมริ กนั ปรากฏว่ามีเด็กหนุ่ม 46 เปอร์ เซ็นต์ รู ้จกั อธิ ษฐาน แต่มีเพียง 7
เปอร์ เซ็นต์เท่านั้นที่อ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ความจริ งไม่ควรเป็ นเช่นนั้น เพราะการอธิ ษฐานเป็ นการ
สนทนากับพระเจ้า แต่การอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั เป็ นการเปิ ดโอกาสให้พระเจ้าตรัสแก่เรา การที่
พระเจ้าตรัสแก่เราสาคัญมากกว่าที่เราจะพูดกับพระองค์
การอ่านพระดารัสของพระเจ้า มีประโยชน์แก่เรามากมายหลายอย่าง แต่น่าเสี ยดายที่เรา
เกิดเบื่อหน่ายเพราะจาเจต่อสิ่ งที่ตนเคยทา ข้อนี้ไม่ได้เป็ นความจริ งเสมอไปทัว่ โลก ให้ขา้ พเจ้าอ้างคา
พยานยืนยันสักเรื่ องหนึ่ง เรื่ องนี้มาจากจดหมายของผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐ ซึ่ งส่ งมาจากเผ่าโนสู ใน
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศจีน ท่านจะได้ทราบว่า พระคริ สตสธรรมคัมภีร์น้ ีมีความหมายแก่ชีวติ ของ
พวกนี้อย่างไรบ้าง
“เมื่อวันเสาร์ ที่แล้วมานี้
มีมคั นายกคนหนึ่งลงมาจากหมู่บา้ นของเขาเพื่อมาหาเรา
หมู่บา้ นของเขาตั้งอยูห่ ่างจากที่ต้ งั ของคณะเราถึงแปดสิ บกิโลเมตร และเขาได้ซ้ื อพระคริ สตธรรมใหม่
เล่มหนึ่งไป เขาไม่ได้กลับไปบ้านในคืนวันนั้น เขานัง่ อยูท่ ี่ประตูบา้ นของเรา นัง่ อ่านจนเกิดความซาบซึ้ ง
และน้ าตาไหล เมื่อข้าพเจ้าตื่นนอนตอนเช้ามืด จะออกไปทางาน ณ หมู่บา้ นอีกแห่งหนึ่ง เขาก็ยงั นัง่ อ่าน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ใหม่เล่มนั้นอยู่ เมื่อข้าพเจ้ากลับมาจากการประชุมนมัสการพระเจ้า เขาก็ยงั นัง่
อ่าน ณ ที่เดิมสรรเสริ ญพระเจ้าที่เรามีพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่สามารถจับใจเราได้เช่นนั้น”
“มีอีกพวกหนึ่งที่อยูไ่ กลออกไปสักหน่อย พวกนี้มาคอยดักลูกหาบของเราที่กลางทาง
และคอยฉวยเอาพระคริ สตธรรมใหม่จากเราทั้งหมด และพวกนั้นร้องว่า “นี่แหละเป็ นหนังสื อที่เราอยาก
อ่านมาหลายปี แล้ว” เขาบอกแก่เราว่า ศิษยาภิบาลของเขาจะรวบรวมเงินค่าหนังสื อ ส่ งให้ภายในสอง
สัปดาห์จนครบจานวน ทั้งผูใ้ หญ่และเด็กดีใจจนน้ าตาไหลที่เขามีโอกาสได้อ่านพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์
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ตั้งแต่ทางานของพระเจ้ามาหลายปี แล้ว ไม่มีอะไรที่ทาให้ขา้ พเจ้าตื่นเต้นยินดีเท่ากับที่เห็นชาวโนสู ลาพา
กันศรัทธาเลื่อมใส ในพระวจนะของพระเจ้าอย่างจริ งจัง ทั้งนี้เพราะเขาได้รับพระดารัสของพระเจ้า ซึ่ ง
แปลออกเป็ นภาษาพื้นเมืองของเขาเอง”
ขณะที่อ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ควรทาเครื่ องหมายไว้การทาเครื่ องหมายในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ในเวลาที่เราอ่านนั้นมีประโยชน์สองสถาน กล่าวคือ หนึ่งทาให้เกิดความสารวมใจในขณะ
อ่าน และอีกอย่างหนึ่ง ช่วยให้หาข้อความที่ตอ้ งการใช้ได้ง่ายยิง่ ขึ้น
ถ้าใช้ดินสอแดงทาเครื่ องหมาย หรื อใช้ดินสอสี ต่าง ๆ ขีดเส้นใต้ก็จะดี เช่นอาจให้สีแดง
หมายถึงความรอดเพราะเล็งถึงพระโลหิ ตของพระคริ สต์ สี เหลืองอาจเล็งถึงพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สีน้ า
เงินอาจเล็งถึงสวรรค์ สี เขียวอาจเล็งถึงพระสัญญาเกี่ยวกับชีวติ ในโลกนี้ ฯลฯ ท่านอาจใช้กระดาษแข็ง
ชิ้นเล็ก ๆ คัน่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ไว้ และอาจใช้ต่างไม้บรรทัดเวลาขีดเส้นก็ได้ ซึ่ งจะช่วยให้เส้น
ดินสอที่ขีดเส้นใต้ตรง และเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
การอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างลวก ๆ ก็ยงั ดีกว่าไม่อ่านเสี ยเลย แต่ถา้ ท่านประสงค์
จะคุน้ เคยกับความจริ งในพระวจนะของพระเจ้าแล้ว ท่านควรเลือกเอาบทหนึ่งหรื อตอนหนึ่ง แล้วอ่าน
ข้อความนั้นซ้ าไปซ้ ามาทุก ๆ วัน ประมาณหนึ่งสัปดาห์ มีนกั เทศน์คนหนึ่งอ่านพระธรรมซึ่ งเขียนโดย
ศาสดาพยากรณ์ซ้ าไปซ้ ามากว่าสี่ สิบครั้ง ก่อนที่เขาจะเทศนาเรื่ องต่าง ๆ จากพระธรรมเหล่านั้น
ให้เราหยุดคิดสักครู่ หนึ่ง การอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ชนิดสักแต่วา่ อ่านเพรื่ อไป ย่อม
เป็ นการไม่เพียงพอสาหรับชี วติ คริ สเตียน พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนไว้วา่ “จงอุตส่ าห์ สาแดงตนให้
เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ า เป็ นคนงานที่ไม่ ต้องอาย เพราะเป็ นคนที่ซื่อตรงในการใช้ คาแห่ งความจริ งนั้น”
(2 ทิโมธี 2:15) ข้อนี้ไม่หมายเพียงแต่วา่ เราควรอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์เฉย ๆ เท่านั้น แต่ตอ้ งอ่านจน
เห็นทะลุปรุ โปร่ งว่า ตอนนั้น ๆ หมายความว่าอย่างไร
ในการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้สมุดบันทึกเวลาเข้าเฝ้ าพระเจ้า
ตามลาพัง สมุดเล่มนั้นจะกลายเป็ นคู่มืออธิ บายความหมายของพระธรรมส่ วนตัวท่าน ถ้าท่านจะอ่าน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ชา้ ๆ พิจารณาทีละข้อ ๆ กว่าจะจบ คงจะกินเวลาประมาณสามปี แต่ถา้ ท่านทา
เช่นนั้น เมื่อท่านอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์จบเที่ยวหนึ่ง ๆ ท่านก็จะมีความรู ้ในหลักพระคริ สตธรรม
คัมภีร์อย่างแน่นแฟ้ น
ต่อไปนี้ เป็ นเพียงข้อแนะนาเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับการบันทึกข้อความในสมุดบันทึก
ประจาวันของท่าน
ท่านอาจแยกข้อพระธรรมเป็ นข้อ ๆ และเป็ นตอน ๆ ดังนี้เช่น
ยอห์น 1 : 1-14 คานา
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ยอห์น 1 : 15-34 กิจวัตรของยอห์นบัพติศมา
ยอห์น 1 : 35-41 พระเยซูทรงเรี ยกสาวกห้าคน
เขียนรายชื่อของคนทั้งห้าลงไป
หรื อท่านอาจเขียนข้อความย่อ ๆ จากบทที่ท่านอ่านจบแล้ว การเขียนข้อความจากข้อพระ
ธรรมที่อ่านมาแล้วนั้น
เป็ นการทาให้เรารู ้สึกซาบซึ้ งในพระวจนะของพระเจ้าและช่วยให้เราเข้าใจ
ชัดเจนและแจ่มแจ้งมากขึ้น เพราะเราสรุ ปข้อความโดยใช้ถอ้ ยคาของเราเอง
ความจริ งเมื่อท่านย่อความ ที่ท่านอ่านมาแล้ว บางครั้งท่านจาเป็ นจะต้องคัดข้อพระธรรม
ลงด้วย เช่นการอ้างคาพูดหรื อคาสนทนาของบุคคลหนึ่ งบุคคลใดในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ การคัด
ข้อความลงไป ทาให้เราสนใจกับถ้อยคานั้นอย่างใกล้ชิดว่าข้อพระธรรมนั้น ๆ กล่าวถึงอะไรบ้าง และมี
ความหมายว่างอย่างไรซึ่ งเป็ นการสาแดงความจริ งให้ประจักษ์
ตัวอย่างเช่น ข้าพเจ้าเกิดปั ญหาเมื่อข้าพเจ้าอ่านพระกิตติคุณยอห์นว่า มีนางมาเรี ยชาว
เมืองมักดาลาเพียงคนเดียว ไปที่ปากอุโมงค์ฝังพระศพของพระเยซู ในวันที่พระองค์ทรงฟื้ นคืนพระ
ชนม์ ข้าพเจ้าสงสัยในเรื่ องนี้ และความสงสัยนั้นหายไปเมื่อข้าพเจ้าได้สังเกตดูพระธรรมยอห์น 20 : 2
ซึ่ งข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่า นางมาเรี ยใช้สรรพนามว่า “เรา” นัน่ หมายความว่ามีหญิงอื่น ๆ รวมอยูด่ ว้ ย ซึ่ ง
ตรงกับพระกิตติคุณเล่มอื่น
ท่านอาจสนใจในพระธรรมของศาสดาพยากรณ์ และคงสนใจที่จะจดรายชื่อพระธรรม
ในพระคัมภีร์เดิมทั้งหมด ซึ่ งพระกิตติคุณมัทธิ วได้อา้ งถึง และจดว่าคาทานายนั้นเกิดขึ้นสมจริ งตามคา
พยากรณ์ แล้วท่านก็อาจกลับไปพลิกอ่านในพระคัมภีร์เดิมอีกครั้งหนึ่ง วิธีน้ ีจะช่วยให้ท่านเห็นว่าพระ
เจ้าทรงกระทาพระราชกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคริ สตธรรมใหม่ เป็ นการแสดง
ว่า พระธรรมทุกเล่มทุกตอนเกี่ยวโยงสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด ซึ่ งแสดงถึงองค์พระเยซูคริ สต์ เราเข้าใจ
ถึงแกนของพระคริ สตธรรมใหม่ได้ โดยใช้พระคัมภีร์เดิมเป็ นแสงนาทางเท่านั้น
การที่เราจะเข้าใจซาบซึ้ ง และคุน้ เคยกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างแท้จริ ง เราควรมีแผน
ที่ของสถานที่ต่าง ๆ ซึ่ งปรากฏในพระคริ สตธรรมภีร์ ท่านควรรู ้เรื่ องเงินตราที่เขาใช้กนั ในสมัยนั้น และ
เหตุผลที่พระเยซูเดินทางผ่านมณฑลสะมาเรี ย ซึ่ งอยูน่ อกสายการเดินทางของชาวยูดาด้วย
เมื่อท่านอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ท่านคงสังเกตเห็นว่ามีขอ้ พระธรรมที่กล่าวซ้ า ๆ กัน
หลายตอนหลายแห่ง และท่านคงอยากศึกษาเรื่ องเหล่านั้น ว่ามีหวั ข้ออะไรบ้าง ในสมุดบันทึกท่านควร
เขียนชื่อเรื่ องสาคัญ ๆ ที่ท่านสนใจไว้บา้ ง และภายใต้ชื่อเรื่ อง ควรเขียนข้อพระธรรมไว้ขา้ งล่างว่า เรื่ อง
นั้น ๆ ปรากฏในพระธรรมเล่มใด บทที่เท่าไร และเขียนคาอธิ บายของท่านไว้เป็ นบทสรุ ปด้วย
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ตัวอย่างเช่น เรื่ อง “พญามาร” สมัยนี้มีหลายคนไม่สนใจ และไม่เอาใจใส่ วา่ มารยังมี
ตัวตน และมีชีวติ อยู่ และท่านคงประหลาดใจมาก ที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า พญามารมีฤทธิ์
อานาจมากมาย
อีกเรื่ องหนึ่งที่สาคัญคือเรื่ องพระบัญญัติของพระคริ สต์ พระเยซูตรัสว่า “ถ้ าท่ านทั้งหลาย
ประพฤติตามบัญญัติของเราท่ านจะตั้งมัน่ อยู่ในความรั กของเรา” พระบัญญัติของพระเยซูมีอะไรบ้าง
ท่านอาจเขียนชื่อเรื่ องไว้บนหัวกระดาษว่า “พระบัญญัติของพระคริ สต์” เมื่อพบพระบัญญัติของพระ
คริ สต์ในพระธรรมเล่มใด บท และข้อที่เท่าไร ก็จงบันทึกไว้
หรื อท่านอาจทาบันทึกเกี่ยวกับการอธิ ษฐาน ตามที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้สอนไว้ หรื อ
เขียนเรื่ องพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อเรื่ องนรกและเรื่ องสวรรค์
เมื่อท่านศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ หากท่านระลึกไว้เสมอว่า พระคริ สตธรรมคัมภีร์
แตกต่างจากหนังสื ออื่น ๆ จะเป็ นการช่วยตัวท่านได้มาก ประการแรก พระคัมภีร์มีประวัติศาสตร์ อิงอยู่
ด้วย เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นเรื่ องจริ ง ประการที่สอง ข้อพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์โดยมากกล่าวอ้าง หรื อชี้ถึงองค์พระเยซูคริ สต์ บางทีช้ ีโดยคาพยากรณ์ หรื อบางทีก็ช้ ีเป็ น
แบบเล็งถึงองค์พระเยซู “บรรดาคาที่เขียนไว้ ในบัญญัติของโมเสส และในคัมภีร์ของเหล่ าศาสดา
พยากรณ์ และในบทเพลงสดุดีกล่ าวเล็งถึงเรานั้น จาเป็ นจะต้ องสาเร็ จ ” (ลูกา 24 : 44) ประการสุ ดท้าย
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่ใช้เป็ นบทเรี ยนที่เหมาะสมสาหรับทุกคนเป็ นส่ วนตัว ตลอดทุกยุค
ทุกสมัย พระเจ้ายังทรงยืนยันพระประสงค์เดิมของพระองค์อยูแ่ ละพระประสงค์น้ นั ก็คือ ให้ท่านเชื่อฟัง
พระองค์
จงวางหลักนี้ไว้ เป็ นกฏในการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ คืออย่ารี บร้อน ถ้าจาเป็ นจง
อ่านหรื อศึกษาอย่างลึกซึ้ งแต่เพียงข้อเดียวก็พอ หรื อตรวจดูขอ้ พระธรรมที่อา้ งถึงอีกข้อหนึ่งอย่างถี่ถว้ น
ก็น่าจะเพียงพอสาหรับวันนั้น ถ้าเราเข้าใจข้อความอย่างแจ่มแจ้งเพียงตอนเดียวจริ ง ๆ ก็ดีกว่ารี บอ่านต
ลุยตลอดเล่มโดยจับใจความอะไรไม่ได้เลย
หลังจากได้อ่านข้อพระธรรมจนจุใจแล้ว จงถามตัวเองดังนี้ “มีอะไรเป็ นตัวอย่างสาหรับ
ชีวติ ของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้เดินตามแบบอย่างนั้น ๆ โดยอาศัยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์”
“มีพระบัญญัติขอ้ ใดบ้างที่ขา้ พเจ้าควรเชื่อฟัง”
“มีสิ่งใดที่เป็ นบาป ที่ขา้ พเจ้าควรละทิ้งหรื อเว้นเสี ย”
“มีพระสัญญาอะไรบ้าง ที่ขา้ พเจ้าควรยึดถือเป็ นสมบัติของตัวเอง” “พระสัญญานั้นมี
เงื่อนไขอย่างไร” “พระธรรมตอนนี้ สอนให้ขา้ พเจ้าซาบซึ้ งถึงองค์พระเยซูคริ สต์อย่างไรบ้าง” “สอน
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เรื่ องพระเจ้าว่าอย่างไร” “สอนข้าพเจ้าว่าอย่างไร” “น้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับชีวติ ของข้าพเจ้านั้น มี
อะไรบ้าง”
“มีอะไรบ้างในข้อพระธรรมนี้ ที่ขา้ พเจ้าควรจะใช้ในการอธิ ษฐานวันนี้ ”
เมื่ออ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์และพบปั ญหา จงแสดงความกล้าหาญ โดยจดปั ญหานั้น
ลงไปในสมุด แล้วอธิษฐานจนได้รับคาตอบ คาตอบหลายข้อจะพบในข้อพระธรรมบทอื่น หรื อตอนอื่น
ๆ
การศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ จาเป็ นต้องมีการท่องจาข้อพระธรรมด้วย เรามักขี้เกียจ
ไม่ชอบท่องจาไม่วา่ เป็ นการหนักหรื อเบา แต่ถา้ เราตั้งใจท่องจาเพียงสัปดาห์ละข้อเดียว ในปี เดียวเราจะ
จาได้ถึงห้าสิ บสองข้อ
มีสิ่งหนึ่งที่ทาให้หลายคนท่องพระธรรมไม่สาเร็ จ คือ เขาไม่อ่านทบทวน การท่องจามี
ความจาเป็ นที่จะต้องทบทวนแล้วทบทวนอีกจึงจะจาได้ สัปดาห์ที่หนึ่งควรท่องจาหนึ่ งข้อ สัปดาห์ที่
สองทบทวนข้อเดิม และท่องจาข้อใหม่ต่อไป จงจดไว้วา่ ท่องข้อพระธรรมข้อใดบ้างแล้ว แล้วท่อง
ทบทวนทุก ๆ เวลาเช้า เมื่อเข้าเฝ้ าพระเจ้า ไม่เป็ นการเสี ยเวลาเลย ถ้าหากเราใช้เวลาสงัดเงียบกับพระเจ้า
ในการท่องจาข้อพระธรรม การที่พระเจ้าทรงใช้หลายคนในการเป็ นพยานไม่ได้ ก็เพราะคนเหล่านั้นไม่
สามารถอ้างพระดารัสของพระองค์ได้ถูกต้อง การอ้างข้อพระธรรมได้ถูกต้อง ทาให้การโต้แย้งหรื อการ
ถกเถียงยุติลงได้ สิ่ งที่ท่านพูดก็เป็ นเพียงความคิดเห็นของท่านเอง และคนอื่น ๆ ก็มีสิทธิ์ แสดงความ
คิดเห็นเหมือนกัน
การเข้าเฝ้ าพระเจ้าในเวลาสงัดเงียบ
เป็ นเวลาศักดิ์สิทธิ์ เราไม่ควรทาให้เป็ นสิ่ งจาเจ
บางครั้งแทนที่จะเดินตามระเบียบเก่า ๆ ที่เคยทาทุกวัน ๆ ท่านอาจเปลี่ยนเป็ นการภาวนาพระวจนะของ
พระเจ้า เปาโลได้เขียนจดหมายเตือนทิโมธี วา่ “ท่ านจงพินิจพิจารณา และภาวนาดูสิ่งเหล่ านี”้
มีอีกแบบหนึ่งที่ขา้ พเจ้าอยากจะแนะนาท่าน ในการภาวนา คือเลือกเพลงสดุดีหนึ่งบท
หรื อพระธรรมบทหนึ่งบทใดก็ได้ แล้วอ่านเป็ นประจาทุก ๆ วันเป็ นเวลาหนึ่งเดือน อ่านออกเสี ยงเบา ๆ
เพื่อท่านจะได้นึกภาวนาตามไปด้วย ถ้าท่านทาเช่นนั้นในขณะที่อ่านข้อความเหล่านั้น วิญญาณจิตของ
ท่านจะได้รับพระพรจากพระดารัสของพระเจ้า ถ้าท่านจะลองดูพระธรรมสดุดีบทที่ 103 จะเห็นผล หรื อ
ท่านอาจทดลองโดยอ่านพระธรรมสดุดีบทที่ 90 หรื อ บทที่ 84 ก็ได้
ถ้าท่านอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ติดต่อกันเสมอ ๆ พระเจ้าก็มกั จะประทานพระวจนะ
ของพระองค์บางตอนให้เป็ นบทเรี ยนแก่ท่านโดยเฉพาะ นักเทศน์สาคัญ ๆ เช่น อาจารย์สะเปอร์ เจี้ยน ได้
กล่าวถึงความจริ งข้อนี้ ท่านได้รับบทเรี ยนจากพระเจ้าโดยตรง และคาอธิ บายหรื อเทศนาของสะเปอร์
เจี้ยนก็ยงั มีผอู ้ ่านจนกระทัง่ ทุกวันนี้
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พระเจ้าคงไม่ตรัสแก่ท่าน เช่นเดียวกับที่ตรัสแก่คนอื่น ๆ และข้อนี้แหละเป็ นข้อลึกลับ
แห่งพระคริ สตธรรมคัมภีร์เมื่อพระเจ้าตรัสแก่ท่าน และท่านอ่านไม่พบครั้งแรก ท่านจงอ่านเป็ นครั้งที่
สอง บางทีอาจเป็ นเพราะท่านไม่อยากพบหรื อยังไม่อยากฟังพระสุ รเสี ยงของพระเจ้าก็ได้
เราจะต้องเผชิญต่อความจริ ง มนุษย์ทุกคนเป็ นคนบาปนัน่ รวมทั้งตัวท่านและตัวข้าพเจ้า
ด้วย แม้กระทัง่ คนที่ดีที่สุดในโลกก็ยงั มีความคิดที่ผดิ บ้าง การที่เราเป็ นคริ สเตียนก็หมายความว่า เรารู ้ตวั
ว่าผิด และหันมาพบกับพระเจ้า เป็ นการเอาความคิดทุก ๆ อย่าง และความปรารถนาทุก ๆ ชนิดของเรา
มารวมไว้ภายใต้แสงสว่างในพระดารัสของพระเจ้า “เมื่อเรามีคาสัญญาเช่ นนั้นแล้ ว ให้ ชาระตัวของเรา
ให้ ปราศจากมลทิ นทุกอย่ างแห่ งเนื อ้ หนัง และวิญญาณจิ ต และให้ เรากระทาความบริ สุทธิ์ ให้ สาเร็ จ โดย
ความเกรงกลัวพระเจ้ า” (2 โคริ นธ์ 7 : 1)
ถ้าท่านสามารถเข้าใจความจริ งได้วนั ละอย่าง ในไม่ชา้ ความคิดเห็นหรื อทัศนะของท่านก็
จะไม่ใช่เป็ นความคิดเห็นฝ่ ายโลก หรื อเป็ นธรรมเนียมที่ถือกันต่อ ๆ มาไม่ใช่เกิดจากสิ่ งแวดล้อม ไม่ใช่
ความคิดเห็นของครู บาอาจารย์ของท่านแต่เป็ นความคิดเห็นของพระเจ้าโดยตรง
อย่าท้อถอย ถ้าบางครั้งการศึกษาพระดารัสของพระเจ้าไม่ออกรส จืดชืด และ “แห้งแล้ง”
สาหรับท่านผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้าใหม่ ๆ และเริ่ มเรี ยนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ยอ่ มพบเหตุการณ์เช่นนั้นเสมอ
เหมือนกับเราพูดกับคนแปลกหน้า เราไม่รู้วา่ จะพูดอะไรกับเขาดี และจะสนทนาเรื่ องอะไรด้วย คริ ส
เตียนคนหนึ่งบอกว่า เมื่อเขาเริ่ มอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นประจาวัน ตอนแรก ๆ เขารู ้สึกว่าการ
อ่านของเขาเป็ นไปอย่าง “ฝื ดคอ” เต็มทน และคิดว่าคงเรี ยนอะไรไม่ได้เลย แต่ต่อมาเมื่อมีคนถามปั ญหา
เขา เขารู ้ตวั แน่วา่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาเขาให้คิดถึงพระธรรมได้หลายข้อ และคาตอบของเขาก็
ได้นาพระพรมาสู่ คนที่มีปัญหาอย่างคาดไม่ถึง
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บทที่ 4 การอธิษฐานตามลาพัง
“จงอธิ ษฐานขอจากพระบิดาของท่ าน...” พระธรรมมัทธิวบทที่ 6 : 6
การอ่านพระวจนะของพระเจ้า เป็ นแต่เพียงส่ วนหนึ่งของการนมัสการพระเจ้าตามลาพัง
อีกส่ วนหนึ่ง ก็คือการอธิ ษฐานทูลขอองค์พระบิดาเจ้าของเราผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์
จงให้เราเริ่ มอธิ ษฐานด้วยการสรรเสริ ญและขอบพระคุณพระเจ้า
พระเจ้าทรงมีพระ
ประสงค์ที่จะให้การสรรเสริ ญเป็ นส่ วนใหญ่ของการเข้าเฝ้ านมัสการของเรา บทเพลงสดุดีเป็ นพระธรรม
ที่ยาวที่สุดในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นพระธรรมสาหรับนมัสการมีหนึ่งร้อยห้าสิ บบท และโดยมาก
เป็ นบทสรรเสริ ญพระเจ้าทั้งสิ้ น “การสรรเสริ ญสมควรแก่ คนซื่ อตรง”
การสรรเสริ ญแตกต่างจากการขอบพระคุณ เพราะการขอบพระคุณคือการแสดงความ
กตัญญูสาหรับสิ่ งที่เราได้รับ แต่การสรรเสริ ญคือการแสดงว่า พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น
เราควรสรรเสริ ญพระเจ้าผูท้ รงพระราชทาน พระราชโอรสองค์เดียวของพระองค์มาสิ้ นพระชนม์บนไม้
กางเขนเพื่อไถ่บาปของเราสรรเสริ ญพระเจ้าผูท้ รงให้เรามีสิทธิพิเศษที่จะอธิษฐานทูลขอในนามขององค์
พระเยซูคริ สต์ สรรเสริ ญพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็ นพระบิดาของปวงมนุษย์ทวั่ โลก ที่เชื่อพึ่งพระองค์
สรรเสริ ญพระองค์
หลังจากการสรรเสริ ญแล้ว เราก็ควรขอบพระคุณ เรามักชอบขอร้องให้พระเจ้าช่วยทาสิ่ ง
นั้นสิ่ งนี้สาหรับเรามากเกินไป แต่เรามักขาดการขอบพระคุณในสิ่ งที่พระองค์ประทานแก่เราท่านเคย
อธิ ษฐานขอสิ่ งต่าง ๆ จากพระเจ้ากี่ครั้ง แล้วท่านเคยขอบพระคุณพระเจ้ากี่ครั้ง เมื่อท่านได้รับสิ่ งที่ได้ขอ
นั้น ? จงตรวจดูจิตใจของท่าน และจงขอบพระคุณพระองค์สาหรับพระพรที่พระองค์ประทานให้ท่าน
หลังจากที่จิตใจของท่านเต็มล้นด้วยความกตัญญู จงอธิ ษฐานขอสิ่ งที่ท่านต้องการ ท่าน
ต้องการจะขอสิ่ งใดหรื ออธิ ษฐานเพื่อสิ่ งใดบ้าง จงทูลขอจากพระองค์ทุกอย่าง พระเยซูทรงสอนว่า เรา
ไม่ควรขอแต่สิ่งใหญ่ ๆ เท่านั้น เช่นอธิ ษฐานขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เต็มล้นในชี วิตจิตใจของเรา แต่
ให้เราอธิ ษฐานขอในสิ่ งเล็กน้อยด้วย เรารู ้วา่ พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานที่ขอในสิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วย
เหมือนกัน เช่นเมื่อผูช้ ่วยศาสดาพยากรณ์คนหนึ่งฟันต้นไม้ ขวานก็หลุดจากมือหล่นลงไปในน้ าขวาน
นั้นเป็ นขวานที่เขาได้ยมื มาเขาจึงอธิษฐานขอขวานคืน พระเจ้าทรงบันดาลให้ขวานเล่มนั้นลอยขึ้นมา
บนผิวน้ าได้ อย่างประหลาด
น่าประหลาดมิใช่หรื อที่เรามีพระบิดาเจ้าผูท้ รงสนพระทัยในชีวติ ของเรา
“สิ่ งซึ่ ง
เกี่ยวข้ องกับข้ าพเจ้ า พระเยโฮวาจะทรงกระทาให้ สาเร็ จครบถ้ วน” (สดุดี 138:8)
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ขอบเขตการอธิ ษฐานของเราจะแคบเกินไป หากเราสนใจเพียงชีวติ ของตนเอง และความ
ปรารถนาของตนเองเท่านั้นเราควรอธิ ษฐานเผือ่ กิจการงานทุก ๆ อย่าง เพราะพระเจ้ามิได้ทรงจากัด
ขอบเขตประการใดเลย
ถ้าท่านอยากทราบแน่นอนว่า คาอธิ ษฐานของท่านจะได้รับคาตอบหรื อไม่ ท่านจะต้อง
รู้จกั อ้างสิ ทธิตามพระสัญญาของพระองค์ จงค้นดูพระดารั สของพระเจ้าว่า พระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรง
ทาอะไรเผื่อเราบ้าง แล้วทูลขอพระองค์ให้ทรงทาตามที่ทรงสัญญานั้น “การอธิษฐานที่จะได้รับพระพร
นั้นต้องอ้างตามพระสัญญา และขอพระองค์ให้ทรงทาตามพระสัญญานั้น” นี่เป็ นถ้อยคาของนักเทศน์ผู้
มีชื่อเสี ยงคนหนึ่ง
ต่อไปนี้ เป็ นพระสัญญาของพระเจ้าบางประการ ที่จะช่วยให้ท่านมัน่ ใจในการอธิ ษฐาน
เกี่ยวกับอาหารการกิน “ขอทรงโปรดประทานอาหารเลีย้ งข้ าพเจ้ าทั้งหลายในกาลวันนี ้”
(มัทธิว 6:11) “เขาจะได้ รับอาหารอย่ างครบบริ บูรณ์ และรั บนา้ ไม่ ขาด” (อิสยาห์ 33:16) มีพระสัญญา
หลายข้อเกี่ยวกับเรื่ องอาหาร แต่ขา้ พเจ้าไม่พบคาสัญญาเกี่ยวกับ “ขนมหวาน” เลย เพราะว่า “ขนม
หวาน” เป็ นอาหารพิเศษแห่งพระคุณของพระเจ้า
เกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย (มัทธิ ว 6:31-33)
เกี่ยวกับความรอดของญาติพี่นอ้ ง (2 เปโตร 3:9)
เกี่ยวกับความรอดของสามี (1 เปโตร 3:1) โปรดสังเกตดูเงื่อนไขว่า ภรรยาจะต้องอ่อน
สุ ภาพ
เกี่ยวกับคนรักของเรา เพื่อจะเจริ ญเติบโตขึ้นทางจิตวิญญาณ (ฟิ ลิปปี 1:9-11)
เกี่ยวกับสติปัญญาในการตัดสิ นใจ (ยากอบ 1:5 และ อิสยาห์ 30:21) เราควรสังเกตดู
เงื่อนไข ในพระธรรมอิสยาห์ขอ้ นี้
เกี่ยวกับการอดทน และการหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลาบาก (สดุดี 91:15 และอิสยาห์
43:2)
เราจะพูดถึงเรื่ องการอธิ ษฐาน โดยไม่พดู ถึงเรื่ องความเชื่ อไม่ได้ เพราะความเชื่ อเป็ นเนื้ อ
แท้ของการอธิษฐาน “เมื่อท่ านอธิ ษฐานขอพระเจ้ านั้น ท่ านปรารถนาสิ่ งใด จงเชื่ อว่ าได้ รับ และท่ านคง
จะได้ สิ่งนั้น” นี้ดูเหมือนเป็ นการยาก มิใช่หรื อถ้าเป็ นเช่นนั้นให้เราทาตามกฏของยอร์ ช มัลเล่อร์ เพื่อ
เป็ นทางที่จะเพิม่ ความเชื่อของเราดังนี้
1. อ่านพระวจนะของพระเจ้า อย่างละเอียดละออ (โรม 10:17)
2. ดาเนินชี วติ อย่างซื่ อตรง และมีมโนธรรม (ฮีบรู 10:22)
3. ไม่ทอ้ ถอย ในกรณี ที่ความเชื่อของเราถูกทดลอง (1 เปโตร 1:17)
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4. อย่าช่วยตัวเองหาหนทางหลีกเลี่ยงการทดลอง (ดานิเอล 3:17)
กฏเหล่านั้นนี้ทุกข้อเป็ นกฏที่สาคัญ แต่ขา้ พเจ้าอยากจะเน้นแต่เพียงสองข้อคือ ข้อ 3, 4 ว่า
“ไม่ทอ้ ถอยในกรณี ที่ความเชื่อของเราถูกทดลอง” ข้อนี้เป็ นข้อสาคัญยิง่ ถ้าความเชื่ อของท่านไม่ถูก
ทดลอง ความเชื่อนั้นจะเจริ ญเติบโตไม่ได้เลย เมื่อสาวกของพระเยซูทูลอธิษฐาน ขอให้พระเจ้าทรง
เพิ่มเติมความเชื่อของเขา คาตอบของพระองค์มีความหมายว่า หากว่าเราใช้ความเชื่อที่เรามีอยูแ่ ล้ว ความ
เชื่อของเราคงเจริ ญขึ้นเป็ นแน่
ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนให้เราทราบว่า
พระเยซูเจ้าทรงทดสอบ
ความเชื่อของคนหนึ่งคนใด เพื่อคนนั้นจะมีความเชื่อมากยิง่ ขึ้น เช่นเมื่อครั้งขุนนางคนหนึ่งมาขอให้
พระเยซูทรงรักษาลูกชายของเขาให้หายโรค (ยอห์นบทที่ 4) และครั้งที่นางมาธาและนางมาเรี ย ขอร้อง
ให้พระเยซูเสด็จมารักษาลาซารัสน้องชายของนางทั้งสอง ที่กาลังป่ วยอยู่ และพระเยซูทรงชักช้าจน
ลาซารัสถึงแก่ความตาย ถ้าท่านมีความกล้าพอที่จะอธิ ษฐาน โดยจากัดคาอธิ ษฐานนั้นให้แน่นอนแล้ว
ความเชื่อของท่านจะทวีมากขึ้น
กฎของมัลเล่อร์ ขอ้ ที่สี่ “อย่าช่วยตัวเองหาหนทางหลีกเลี่ยงการทดลอง” ข้อนี้เป็ นการ
เตือนให้ระวังต่อการทดลอง และการจูงใจของมนุษย์ เพราะเรากลัวว่าพระเจ้าจะไม่ทรงตอบคาอธิ ษฐาน
ของเรา เราก็พยายามจะขจัดปั ญหาเอง ถึงอย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานเสมอ พระองค์ไม่
ทรงตอบคาอธิ ษฐานล่วงหน้า แต่ทรงจะตอบทันเวลาพอดี
ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าจาได้วา่ ข้าพเจ้าต้องไปโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม โดยไม่มีค่ารถสาหรับ
วันรุ่ งขึ้นเลย ข้าพเจ้ามีความเชื่อจนห้าโมงเย็น แล้วข้าพเจ้าก็เริ่ มท้อถอย พอถึงเวลาหนึ่งทุ่มเพื่อนของ
ข้าพเจ้าคนหนึ่งนาเงินที่เขาเป็ นหนี้มาชาระให้แก่ขา้ พเจ้า
อีกประการหนึ่ง ซึ่ งจะช่วยให้ความเชื่อของท่านทวีมากขึ้น คือเขียนข้อความที่ท่าน
ต้องการอธิษฐานทูลขอ ลงไว้ในสมุดสาหรับอธิษฐาน* ว่าท่านต้องการอธิ ษฐานเผื่ออะไรบ้าง ให้จดลง
เป็ นข้อ ๆ ถ้าท่านอธิ ษฐานเผื่อสิ่ งใดให้ลงวันที่ไว้และคอยเฝ้ าดูวา่ พระเจ้าจะทรงตอบเมื่อไร
ข้าพเจ้ายังจาได้แม่นยาว่า
เมื่อข้าพเจ้าตั้งต้นใช้สมุดบันทึกเรื่ องราวการอธิ ษฐานของ
ข้าพเจ้า เพื่อนสนิทของข้าพเจ้าคนหนึ่งป่ วย ข้าพเจ้าและเพื่อนอีกสองคนร่ วมใจกันอธิ ษฐานขอให้เขา
หายป่ วย แต่เมื่ออธิ ษฐานแล้ว เพื่อนของข้าพเจ้าเกิดตาย ความเชื่อของข้าพเจ้าเริ่ มไขว้เขว ความสงสัยได้
ผุดขึ้นในใจข้าพเจ้า และมารกระซิ บว่า คาอธิ ษฐานของข้าพเจ้าส่ วนมากอาจไม่ได้รับคาตอบเลย ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงตัดสิ นใจใช้สมุดบันทึก และคอยเฝ้ าดูเหตุการณ์ต่อไป
ข้าพเจ้าได้ซ้ื อสมุดโน๊ตมาเล่มหนึ่ง เมื่อข้าพเจ้าอธิ ษฐานเผือ่ เรื่ องใด ข้าพเจ้าก็จดลงไปใน
สมุดนั้น และลงวันที่ ที่ขา้ พเจ้าเริ่ มอธิฐานทูลขอ พร้อมทั้งจดพระสัญญาจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดว้ ย
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และข้าพเจ้าเว้นช่องว่างไว้สาหรับบันทึกว่า คาอธิ ษฐานนั้น ๆ จะได้รับคาตอบหรื อไม่และอย่างไร ใน
สมุดหน้าแรกได้บนั ทึกคาตอบที่พระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐานถึงสิ บสองข้อ และอีกสามข้อได้รับการปฎิ
เสธ
หน้าสอง มีคาขอร้องสิ บเจ็ดข้อ และได้รับคาตอบอย่างแน่นอนสิ บห้าข้อ
หน้าที่สาม ได้รับคาตอบยีส่ ิ บสามข้อจากคาขอร้องยีส่ ิ บสี่ ขอ้
หน้าสี่ ได้รับคาตอบสิ บสี่ ขอ้ จากคาทูลขอสิ บห้าข้อ
หน้าห้า ได้รับคาตอบสิ บข้อจากที่ทูลขอไว้สิบเอ็ดข้อ
หน้าที่หก ได้รับคาตอบสิ บสองข้อ จากที่ได้อธิษฐานไว้สิบสามข้อ
หน้าที่เจ็ด ได้รับคาตอบหกข้อ จากที่ขอไว้เจ็ดข้อ
หน้าที่แปด ได้รับคาตอบสิ บข้อ จากที่ขอไว้สิบสองข้อ
เมื่อรวบรวมตัวเลขแล้ว ได้รับผลอย่างน่าอัศจรรย์ คาอธิ ษฐานเหล่านั้นมีหลายเรื่ อง
ด้วยกัน เช่นเรื่ องการเช่าห้องพัก เรื่ องการอโหสิ ให้คนอื่น เสื้ อผ้าชุดใหม่สาหรับแต่งในวันอิสเตอร์ เรื่ อง
เกี่ยวกับการเชิญนักเทศน์มานาการประชุมนมัสการ และคาอธิษฐานเผื่อคนอื่น ๆ
พระเจ้าทรงยกโทษให้แก่ขา้ พเจ้าในการที่ขา้ พเจ้าขาดความเชื่อ และจากประสบการณ์น้ ี
แหละทาให้ขา้ พเจ้าพบพระพรของพระเจ้าอย่างใหญ่หลวงในชีวติ และได้รับข้อยืนยันว่า พระเจ้าทรง
ตอบคาอธิษฐานเสมอ
ถ้าท่านจะบันทึกเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ท่านอธิ ษฐานเผือ่ การอธิษฐานของท่านจะดีข้ ึน จะช่วย
ให้ท่านอธิ ษฐานเฉพาะแต่เรื่ องที่สาคัญเท่านั้น ขณะที่ท่านเขียนข้ออธิ ษฐานลงไป ท่านจะรู ้สึกเองว่า คา
ทูลขอบางประการ ไม่น่าจะอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าเลย และเป็ นการทูลขอที่เข้าข้างตัวเอง ซึ่ งไม่น่าจะ
รบกวนพระเจ้าเลย
นอกจากนั้นการที่คาอธิ ษฐานของเราได้รับคาตอบ จะทาให้ความเชื่อของเราทวีมากขึ้น
เมื่อพญามารมาจูงใจให้เราเกิดความสงสัย ซึ่ งมันมักจะทาเสมอ เราก็อาจบอกให้พญามารรู ้วา่ “นี่อย่างไร
ล่ะ พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของฉันแล้ว และพระเจ้าจะทรงตอบคาอธิ ษฐานของฉันอีกต่อไป
แน่นอน” นี่แหละเป็ นสมอแห่งความเชื่อในยามที่เราถูกทดลอง
ถ้าความเชื่อเป็ นส่ วนสาคัญในการอธิ ษฐาน การที่จะขะมักเขม้นทาต่อไปเรื่ อย ๆ โดยไม่
ท้อถอย ก็เป็ นส่ วนสาคัญเหมือนกัน พระเยซูทรงสอนเรื่ องนี้ในคาอุปมา เรื่ องหญิงหม้ายที่มาอ้อนวอนผู ้
พิพากษาให้ตดั สิ นคดีของนาง (ลูกา 18: 1-8)
เรามักขะมักเขม้นทากิจอื่น ๆ หลายอย่าง ทาไมเราไม่ขะมักเขม้นอธิ ษฐานโดยไม่หยุด
หย่อน ผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐจากประเทศจีนคนหนึ่งเล่าว่า ขณะที่เขาไปสอนพระกิตติคุณในประเทศ
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จีน มักมีคนขอทานมายืนขอทานที่ประตูในบริ เวณบ้านถ้าคนขอทานเห็นผูป้ ระกาศคนนั้น ไม่วา่ จะเป็ น
ครั้งแรกหรื อครั้งที่หนึ่งร้อย เขาจะขอสตางค์เสมอ ไม่วา่ ฝนจะตก แดดจะออก อากาศจะหนาวหรื อร้อน
คนขอทานก็ร้องว่า “ขอสตางค์ ขอสตางค์” ไม่มีอะไรทาให้คนขอทานคนนั้นหยุดได้นอกจากขอและขอ
เรื่ อยไป และขอจนได้รับ
เหตุไฉนเราจึงไม่ขอจากพระเจ้า อย่างหนักแน่นเช่นนั้นทาไมเราไม่ขอจากพระเจ้าวัน
แล้ววันเล่า เพื่อให้คนที่รักของเราพ้นจากบาป ทาไมเราไม่เพียรพยายามทูลขอพระเจ้าให้เพิ่มคนงาน
ออกไปเกี่ยวเก็บวิญญาณในทุ่งนาของพระเจ้ามากขึ้น และขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเปลี่ยนชีวิต
ของเราใหม่ แต่เรามักจะแย้งว่า “ยังไม่รู้สึกจะอธิ ษฐาน” ข้าพเจ้าขอตอบให้ทราบทันทีวา่ การอธิษฐาน
ไม่ใช่เรื่ องทางด้านอารมณ์แต่เป็ นหน้าที่ถา้ เราปฎิบตั ิหน้าที่เพราะเรารู ้สึกว่าเราอยากทาอย่างเดียวเท่านั้น
การงานของเราคงจะสาเร็ จไม่ได้แน่ สมมุติวา่ หญิงคนหนึ่งเกิดอารมณ์ไม่อยากทางานแล้ว เขาคงไม่ลา้ ง
ถ้วยล้างจาน ที่เขาใช้ใส่ กบั ข้าวในครัวอย่างนั้นหรื อ คนขับรถไฟเขาขับตามอารมณ์ อย่างนั้นหรื อ?
แฟรนซิ ส เฟนเนลอน คริ สเตียนคนสาคัญแห่งคริ สต์ศตวรรษที่สิบเจ็ด กล่าวไว้วา่
“ความเชื่อที่แท้จริ งสาแดงออกโดยการอธิ ษฐานโดยไม่เอาใจใส่ ต่ออารมณ์”
“หากท่านรู ้สึกว่าไม่อยากอธิ ษฐาน จงอธิ ษฐานอย่างจริ งจังมากขึ้น” นี่เป็ นคาหนุนใจของ
ชาร์ลส์ เอส. เบรนท์ และมีคริ สเตียนสาคัญอีกคนหนึ่งชื่อวิลเลี่ยม บูธ (ผูส้ ถาปนาคณะซัลเวชัน่ อาร์ มมี่)
บอกว่า “เมื่อข้าพเจ้าบังคับความรู ้สึกหรื ออารมณ์ของข้าพเจ้าและอธิ ษฐาน วาระนั้นแหละพระเจ้าทรง
อวยพระพรข้าพเจ้ามากจริ ง ๆ”
บัดนี้เราเห็นแล้วว่า การอธิ ษฐานเป็ นหน้าที่ มิใช่ทาตามอารมณ์ ฉะนั้นให้พิจารณาดูเหตุ
ที่ทาให้เกิดการ “ฝื ด” หรื อ “แห้งแล้ง” ในการอธิ ษฐาน และเหตุแห่งความเสื่ อมของการอธิ ษฐาน ซึ่ ง
เกิดขึ้นแก่คนทัว่ ๆ ไป แต่โดยมากเราไม่อยากพูดถึงเรื่ องนี้ อย่างเปิ ดเผย
สาเหตุที่ทาให้การอธิษฐาน “ฝื ด” หรื อ “แห้งแล้ว” ก็เพราะความชักช้า ในการเติบโต
ทางด้านจิตวิญญาณของตนเองในฐานะที่เราเป็ นมนุษย์ ชีวติ ของเราต้องเติบโตขึ้นเรื่ อย ๆ แต่เมื่ออายุ
มากขึ้น การเจริ ญเติบโตก็มีนอ้ ยเข้า จิตใจของคนก็ทานองเดียวกัน เมื่อเราเจริ ญเติบโตในพระเจ้า เป็ น
ผูใ้ หญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ ความเติบโตของเราก็จะช้าลง คนที่เชื่อพระเยซูใหม่ ๆ มักจะเจริ ญเติบโตเร็ ว ชนิด
โตพรวดพราดจนเห็นได้ถนัดแต่ความเจริ ญทางด้านจิตใจครู บาอาจารย์มกั สังเกตไม่ค่อยเห็น
หรื อบางทีเราไม่อยากอธิ ษฐาน เพราะชีวติ ของเราไม่ได้อยูใ่ นสภาพที่ยงุ่ ยาก เมื่อชีวติ ของ
เราดาเนินไปอย่างราบรื่ น และไม่มีอะไรกระทบกระเทือนใจ เราก็มกั เนือย ๆ หรื อไม่สนใจต่อการ
อธิ ษฐานเสี ยเลย แต่เมื่อมีอะไรมาบีบคั้นจิตใจ เมื่อนั้นแหละเราจึงรู ้จกั ค่าของการอธิ ษฐาน เพราะเหตุน้ ี
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เองคริ สเตียนจึงต้องประสบกับความยุง่ ยากบ่อย ๆ เป็ นการง่ายที่จะกลายเป็ นคนพอใจในสภาพของ
ตนเอง และเอาใจตัวเองเป็ นใหญ่
“มีบ่อยครั้ง ที่ความทรมาน หรื อความทุกข์ยากลาบากเป็ นเสมือนรั้วหนาม กั้นให้เราอยู่
ในสถานเลี้ยงดูหรื อทุ่งหญ้าของพระเจ้า แต่ความเจริ ญรุ่ งเรื องในชีวิตของเราเป็ นช่องทางที่อาจพาให้เรา
หลงทางได้” นี่เป็ นถ้อยคาของ ชาร์ลส์ เอส. สะเปอร์ เจี้ยน ซึ่งแสดงให้เราเห็นว่า เหตุไรชีวติ คริ สเตียนจึง
ต้องเผชิญความทุกข์
อย่างไรก็ตาม ความ “แห้งแล้ง” ในการอธิ ษฐานอาจลึกซึ้ งกว่านั้น คืออาจเกิดจากความ
บาป
บางทีความบาป เกิดจากการที่เราขัดขืน ไม่ยอมเชื่ อฟังพระวจนะของพระเจ้า ผลของการ
ทาบาป ทาให้พระวจนะขาดรส เราได้ทาให้พระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของเราเสื่ อมคุณภาพลง เรามัก
พูดว่าพระธรรมข้อนั้นข้อนี้คงไม่หมายความว่าอย่างนั้น
ตัวอย่างเช่นพระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า
“อย่ ากระวนกระวายถึงพรุ่ งนี ”้ แต่ผหู ้ ญิงที่ยงั รักโลกนี้มกั แก้ตวั ว่า “เราต้องช่วยตัวเราเองบ้างซี ” แล้วเขา
ก็ซ้ื อเสื้ อผ้าเสี ยจนล้นตูแ้ ละซื้ อถ้วยชามชุดพิเศษมากมาย เขาคงบอกว่าถ้าไม่รีบซื้ อไว้โอกาสหน้าคงหา
ยาก พระเจ้าคงไม่ประสงค์ให้หญิงคนนั้นซื้ อสิ่ งของมากเกินไป จนต้องห่วงนัน่ ห่วงนี่ พระองค์มีพระ
ประสงค์ให้เขาอุทิศตัวแด่พระเจ้า
บางทีท่านอาจแก้ตวั ว่า “การถวายสิ บลดเป็ นเรื่ องเฉพาะพระคัมภีร์เดิม” ท่านแน่ใจว่าเป็ น
เช่นนั้นหรื อ กรุ ณาอ่านพระธรรมลูกา 11:42
บางทีเราอาจทาผิดต่อผูห้ นึ่งผูใ้ ด แต่อย่าลืมว่า ชีวติ แห่งการอธิ ษฐานของเรา เกี่ยวเนื่ อง
กับเพื่อนมนุษย์ของเราด้วยพระเยซูทรงสอนว่า “เมื่อท่ านยืนอธิ ษฐานอยู่ ถ้ าท่ านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใด จง
ยกโทษให้ ผ้ นู ั้นเสี ย” (มาระโก 11:25) ท่านจะหวังให้พระเจ้าตอบคาอธิ ษฐานของท่านไม่ได้ ถ้าท่านยัง
ผูกใจเจ็บต่อผูอ้ ื่น แต่ท่านก็แย้งว่า “ก็พระเจ้าไม่หมายความว่าจะยกโทษให้คนที่มารังแกลูกของผม
หรอกนะ” ถ้าไม่มีการยุติธรรม การอโหสิ ก็คงไม่มี คนชัว่ ช้าเลวทรามพากันจับพระเยซูตรึ งไว้ที่ไม้
กางเขนมิใช่หรื อ แต่กระนั้นพระเยซูก็ทรงอธิ ษฐานขอให้พระเจ้าทรงยกโทษคนพวกนั้น และพระเจ้าก็
ทรงมีพระประสงค์ให้ท่านยกโทษให้คนอื่น ที่ทาผิดต่อท่าน เช่นนั้นเหมือนกัน
ถ้าท่านอยากมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า ท่านจะต้องเชื่ อฟังพระองค์ พระองค์จะทรงอวย
พระพรให้ท่านภายหลังอย่างแน่นอน
เราก็ยงั ทาผิดบ่อย ๆ ในเรื่ องการสารภาพบาปของเรา ความหยิง่ ยโสของเรา มักทาให้เรา
ไม่ยอมรับว่าได้ทาผิด ดูเหมือนเราจะคิดว่า ถ้าเราตั้งใจจะหยุดทาความผิดนั้น ๆ ต่อไป ก็เป็ นการ
เพียงพอแล้ว แต่พระคริ สตธรรมคัมภีร์ไม่ได้สอนแต่เพียงว่า ถ้าเราหยุดทาผิดก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
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พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า “ถ้ าเราสารภาพความผิดของเรา พระองค์ ทรงสัตย์ ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะ
ทรงโปรดยกบาปโทษของเรา และจะทรงชาระเรา ให้ พ้นจากอธรรมทั้งสิ ้น” ( 1 ยอห์น 1:9)
บางทีท่านอาจหลงหรื อละเลย ต่อการรับสารภาพบาปเป็ นการส่ วนตัว เพราะท่านอาจ
สารภาพรวม ๆ กับคนอื่นว่า “เราได้ทาผิด” หรื ออธิ ษฐานว่า “พวกข้าพระองค์ท้ งั หลายพากันกระทาผิด
บาปอยูเ่ สมอ” แล้วท่านก็เลยลืมนึกไปว่า ท่านเองได้ทาผิดด้วย ตราบใดที่ท่านทาผิด แล้วยังไม่ได้รับ
สารภาพกับพระเจ้า ท่านจะเข้าสนิทอยูก่ บั พระเจ้าไม่ได้ เพราะเป็ นการเข้าเฝ้ าพระเจ้า แบบเข้าเฝ้ าด้วย
คนหมู่มาก ซึ่ งมิใช่เป็ นการเข้าเฝ้ าด้วยตนเองเป็ นการส่ วนตัว
ถ้าท่านไม่ทราบว่าท่านได้ทาผิด ขัดขืนพระเจ้าด้วยประการใด ท่านควรทูลขอต่อองค์
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ท่านรู ้สานึกว่า ท่านได้ทาผิดต่อพระองค์ดว้ ยเรื่ องอะไรบ้าง หรื อไม่ได้เชื่อฟัง
พระองค์เมื่อไร ขอให้พระวิญญาณทรงสาแดงให้ท่านเป็ นเรื่ อง ๆ ไป อ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ทีละข้อ
ๆ และถามตัวท่านเองว่า “ข้าพเจ้าได้ทาผิดต่อพระองค์ในข้อนี้หรื อเปล่า” พระเจ้าจะทรงให้เรารู้สานึก
ถึงบาปที่เราได้กระทา ในเมื่อจิตใจของเรายอมอ่อนน้อมต่อพระวจนะของพระองค์
ถ้าความบาปได้ “ปล้น” เอาพระพรของคริ สเตียนคนใดคนหนึ่งไป มีสองสิ่ งที่คริ สเตียน
คนนั้นจะต้องทา สิ่ งแรกจะต้องคืนดีกบั พระเจ้า และคืนดีกบั เพื่อนมนุษย์เสี ยก่อน จะต้องรับสารภาพ
บาปต่อพระเจ้า และ “ชดใช้” หรื อคืนของให้บุคคลนั้น
ถ้าท่านทาผิดต่อผูใ้ ด จงไปขออภัยจากผูน้ ้ นั อย่าชักช้าในการขออภัย บางทีท่านอาจนึ กว่า
การที่ท่านไปขออภัยจากผูอ้ ื่นจะทาให้ท่านเสี ยเกียรติ แต่ความจริ งไม่เป็ นเช่นนั้น การที่ท่านจะยอมรับ
ว่า “ฉันทาผิด” นั้น คนที่มีใจกว้างขวางจึงจะยอมรับเช่นกัน กฎของการ “ชดใช้” ก็คือชดใช้เท่าที่ท่านทา
ผิดเท่านั้น ถ้าเป็ นความผิดทางใจ จงชดใช้เพียงทางใจ ถ้าท่านทาผิดโดยการแสดงกิริยาไม่สุภาพต่อใคร
จงไปขอโทษเฉพาะบุคคลนั้น ๆ เท่านั้น ถ้าท่านได้นินทากล่าวร้ายผูอ้ ื่น จงไปบอกทุก ๆ คนที่ได้ยนิ คา
นินทาของท่านว่า ที่ท่านพูดนั้นผิด และเรื่ องราวที่พดู นั้นก็ไม่สมควรพูด
แต่การที่การอธิ ษฐานของท่านหยุดชะงัก อาจไม่ใช่เพราะความบาปเป็ นต้นเหตุ อาจเป็ น
เพราะสมองของท่านคิดเรื่ อยเปื่ อย ฟุ้ งซ่านไปเองก็ได้ คริ สเตียนหลายคนได้เผชิ ญกับความยุง่ ยากเรื่ องนี้
ต่อไปนี้ เป็ นข้อแนะนาในการอธิ ษฐานของฮัดสัน เทเลอร์
“การที่จะช่วยมิให้จิตใจฟุ้ งซ่ านเวลาอธิ ษฐาน ก็คือให้อธิ ษฐานออกเสี ยง และอธิษฐาน
เมื่อเดินไปเดินมา อธิ ษฐานประหนึ่งว่า ท่านกาลังเข้าเฝ้ าพระเจ้าอยูต่ ามลาพัง วิธีน้ ีเป็ นวิธีที่จะช่วยจิตใจ
มิให้ฟุ้งซ่านได้ดีกว่าวิธีอื่น”
การอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์จะช่วยกระตุน้ ให้การอธิ ษฐานของท่านเข้มแข็งขึ้น จง
อ่านข้อพระธรรมสักหนึ่งข้อแล้วหยุดอธิ ษฐานก่อนอ่านต่อไป การอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์จะทาให้
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ท่านเห็นนิมิตในการอธิ ษฐานของท่าน กล่าวคือจะทาให้สมองของท่านเห็นภาพของเพื่อนมนุษย์ และ
เห็นภาวะของคนที่ตอ้ งการคาอธิษฐานของท่าน
เมื่อท่านอธิ ษฐาน จงลองดูวิธีต่าง ๆ กัน แทนที่จะอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์วนั ละหนึ่ง
บทตามปกติ ลองอ่านเพียงข้อเดียว แล้วลองตีความข้อพระธรรมนั้นโดยถามตัวของท่านเองว่า “ข้าพเจ้า
ปฎิบตั ิตามข้อนี้หรื อเปล่า” เช่น “จงรั กพระองค์ ผ้ เู ป็ นพระเจ้ าด้ วยสุดใจ สุดจิตของเจ้ า ด้ วยสุดความคิด
ด้ วยสิ ้นสุดกาลังของเจ้ า” (มาระโก 12:30) ท่านให้พระเจ้าเป็ นอันดับแรกในชีวิตของท่านหรื อ? ก่อน
ครอบครัวของท่านด้วยหรื อ? พระเจ้าทรงประทับอยูเ่ หนื อทุกสิ่ งในชีวติ ของท่านหรื อเปล่า? พระเจ้ามี
หุ น้ ส่ วนในชีวิตจิตใจของท่านหรื อ? ท่านมีอะไรในจิตใจที่ยงั ซ่อนไว้จากพระองค์บา้ งไหม? ท่านให้พระ
เจ้าทรงควบคุมความคิดของท่านหรื อเปล่า? หรื อท่านมีความคิดไม่ดีที่ทาให้พระเจ้าต้องเศร้าพระทัย?
ท่านคิดเรื่ องร้อยแปดเรื่ อยเปื่ อยอะไรก็ได้ โดยไม่ให้พระเจ้าเกี่ยวข้องกับความคิดของท่านอย่างนั้นได้
หรื อ? ท่านถวายพลังจิตใจทั้งหมดเพื่อปฎิบตั ิพระราชกิจของพระเจ้าหรื อเปล่า?
อีกวิธีหนึ่งในการเข้าเฝ้ าพระเจ้าตามลาพังก็คือ ท่านอาจเลือกอ่านข้อพระธรรมมากกว่า
ธรรมดา เลือกพระธรรมเล่มหนึ่งเช่นพระธรรมเอเฟซัส ฟิ ลิปปี โคโลสี หรื อฟิ เลโมน อ่านจนจบเป็ นเล่ม
ๆ ในคราวเดียวกัน บางครั้งท่านอาจเลือกอ่านประวัติ หรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ของผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐ
จากพระธรรมต่าง ๆ และท่านจงไตร่ ตรองถึงความรักของพระเจ้า ที่แพร่ ออกไปทัว่ โลก
จงให้คาอธิ ษฐานของท่านเปลี่ยนรสบ้าง
เช่นวันนี้ อธิ ษฐานเผือ่ ตัวของท่านคนเดียว
เท่านั้น ตรวจค้นดูจิตใจของท่านถ่อมตัวลงจาเพาะพระพักตร์ พระเจ้า และอุทิศถวายตัวของท่านใหม่กบั
พระเจ้า จงสงบใจคอยให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ช้ ีให้ท่านรู ้วา่ พระองค์มีพระประสงค์จะให้ท่านตัดอะไร
ทิ้งจากชีวติ ของท่านบ้าง และมีอะไรอีกบ้างที่พระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมให้แก่ท่าน
รุ่ งขึ้นอีกวันหนึ่งท่านอาจไม่อธิ ษฐานเพื่อตัวเองเลย ลืมเรื่ องราวและปั ญหาเฉพาะตัวของ
ท่าน เพราะท่านได้มอบไว้กบั พระเจ้าทั้งหมดแล้ว จงเริ่ มต้นอธิ ษฐานเผื่อคนอื่น ๆ อธิษฐานเผือ่ เพื่อน
บ้านใกล้เคียง อธิ ษฐานเรี ยงจากบ้านนี้ไปบ้านโน้น อธิ ษฐานจากใจจริ งของท่านโดยออกเสี ยง เจ้าของ
บ้านนั้นเป็ นใคร ชื่ออะไร และสมาชิกในบ้านของเขาเป็ นใครบ้าง และท่านต้องการที่จะให้พระเจ้าทรง
ช่วยเขาอย่างไรบ้าง หรื อมองดูที่แผนที่โลกและอธิษฐานเผือ่ การงานของพระเจ้าทีละประเทศ อธิษฐาน
เผือ่ คริ สเตียน และเผือ่ คนที่ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟังพระกิตติคุณของพระเยซูเลย จงอธิ ษฐานเรื่ อยไปตามที่
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงนาให้ท่านจารายชื่อและภาวะเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสมองของท่าน จง
อธิ ษฐานเผื่อคนอื่นที่ท่านไม่เคยอธิ ษฐานเผื่อมาก่อนเลย
มีสองวิธี ที่จะช่วยท่านให้เกิดความกระหายที่จะเข้าเฝ้ าพระเจ้าตามลาพัง วิธีที่หนึ่งคือ
คานึงถึง การที่คริ สเตียนทุกคนต้องรายงานต่อหน้าพระที่นงั่ ของพระเยซูคริ สต์ ในเมื่อพระองค์เสด็จ
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กลับมา แล้วถามตัวเองว่า ตนควรจะใช้เวลาอธิ ษฐานเข้าเฝ้ าพระเจ้าอย่างไร จึงพร้อมที่จะรายงานต่อ
พระองค์เสมอ หากท่านคานึงถึงเรื่ องนี้ให้ถ่องแท้แล้ว ท่านจะต้องเปลี่ยนท่าทีในการเข้าเฝ้ าพระเจ้า
ส่ วนตัว แต่มีคริ สเตียนน้อยคนที่คิดได้วา่ วันหนึ่งข้างหน้า เขาจะต้องรับพิจารณาจากพระเยซูคริ สต์
อย่างแน่นอน หากท่านเคยประสบโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงสักครั้งหนึ่ง ซึ่ งอยูใ่ นระหว่างความเป็ นกับ
ความตาย จะทาให้ท่านเห็นความจริ งของข้อนี้กระจ่างขึ้น แล้วท่านคงจะเข้าใจถึงความสาคัญของการ
เข้าเฝ้ าพระเจ้าตามลาพังทุก ๆ วัน
อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้การอธิ ษฐานตามลาพังของเราเกิดผลก็คือ ให้เรารักองค์พระเยซู
คริ สต์อย่างแท้จริ ง ความรักที่เรามีต่อองค์พระเยซูคล้ายกับความรักของชาวโลกกล่าวคือไม่ใด้เกิดขึ้นกับ
ทุกคนในวิธีเดียวกัน บางคนเกิดความรักเมื่อแรกเห็น พอพบองค์พระเยซูก็รู้สึกรักใคร่ พระองค์ข้ ึนมา
ทันที บางคนก็ค่อย ๆ บังเกิดความรักมากขึ้น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นความรักชนิดที่เกิดขึ้นรวดเร็ วหรื อเกิดขึ้นช้า
ๆ ก็ตาม เมื่อความรักเพื่อพระเยซูเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราแล้ว ไม่มีอะไรจะสามารถหยุดยั้งการ
อธิ ษฐานตามลาพังของเราได้ และเราก็จะมีความปิ ติยนิ ดีในดวงจิตของเราเนื่ องจากความรักของพระเยซู
คริ สต์ผกู พันจิตใจของเราไว้
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บทที่ 5 จงฟัง !
“ขอตรั สเถิด ผู้ทาสของพระองค์ คอยฟั งอยู่”
1 ซามูเอล 3: 10
บัดนี้เรามาถึงตอนสาคัญที่สุด ในการอธิ ษฐานตามลาพังกล่าวคือพระเจ้าตรัสแก่เราว่า
หน้าที่สาคัญที่สุดของเราเวลานี้ คือ การสงบใจนิ่งคอยฟังว่า พระเจ้าจะตรัสอะไรแก่เรา จงอยูเ่ งียบ ๆ
และคอยฟังคาตรัสของพระองค์เถิด
เราต้องมาถึงวาระที่จะไม่เอาใจใส่ เรื่ องราวของตนเองหรื อความรู ้สึกของตัวเอง และเรา
จะต้องสนใจกับพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น เราจะต้องหยุดคิดว่า เวลาเข้าเฝ้ าพระเจ้านั้นไม่ใช่เวลาที่เรารู ้สึก
สบายใจ หรื อรับพระพร แต่เป็ นเวลาที่จะแสวงหาพระเจ้าต่างหาก “เมื่อพระองค์ ทรงรั บสั่งว่ า จง
แสวงหาพักตร์ ของเรา จิตใจของข้ าพระองค์ ทูลตอบว่ า ข้ าแต่ พระเยโฮวาข้ าพระองค์ กาลังแสวงหาพระ
พักตร์ ของพระองค์ ” (สดุดี 27:8)
ในการเข้าเฝ้ าพระเจ้าตามลาพังนั้น เราจะต้องมีใจสงบในเรื่ องของโยบ โยบพูดมากมาย
ในพระธรรมโยบมีอยูถ่ ึงสี่ สิบสองบท บรรจุถอ้ ยคาซึ่ งเป็ นคาพูดเกือบตลอดเล่ม แล้วบทที่สามสิ บแปด
เป็ นคาตรัสของพระเจ้า ครั้นแล้วพระธรรมโยบก็จบลงในทันทีทนั ใด ถูกแล้วเราอาจอยูต่ ามลาพังกับ
พระเจ้าในที่วิเวกวังเวงเพื่อตั้งใจแสวงหาพระองค์ แต่น่าเสี ยดายที่เรามักพูดกับพระเจ้าเสี ยตลอดเวลา
โดยไม่ปล่อยโอกาสให้พระองค์ตรัสแก่เรา หรื อคอยฟังคาตรัสของพระองค์ เรามักบ่นถึงเรื่ องของคน
อื่นให้พระเจ้าฟังเสี ยมากมาย และเรามักทูลขอให้พระเจ้าทรงตักเตือนสั่งสอนคนอื่น เรามักอธิ บายและ
แก้ตวั ในเรื่ องความประพฤติของเราเอง เสร็ จแล้วเราก็ลุกขึ้นจากการคุกเข่าอธิ ษฐาน โดยไม่ได้ถวาย
โอกาสให้พระเจ้าตรัสแก่เราเลยแม้สักครู่ เดียว หรื อบางทีเราอาจเกรงว่าพระเจ้าจะไม่ทรงอนุ ญาตให้เรา
ทาตามใจตัวเอง แล้วเราจึงปฎิเสธไม่ยอมฟังพระสุ รเสี ยงของพระองค์ คนหลายคนอ้างว่า พระเจ้าจะไม่
ยอมให้ใครตกนรก เมื่อพวกฟาริ สีแสดงความชอบธรรมของตัวเอง พระเจ้าไม่ทรงอวยพรแก่เขาเลย (ลู
กาบทที่ 18) พวกเราหลาย ๆ คน ก็ทาตามแบบพวกฟาริ สีเหล่านั้น โดยมิได้ต้ งั ใจ เราพยายามหลาย
วิถีทางที่จะพิสูจน์ให้พระเจ้าเห็นว่า เราเป็ นฝ่ ายถูกเสมอ แต่ในขณะเดียวกันนั้นเองจิตใจของเราก็สับสน
ปั่ นป่ วน
เมื่อท่านไปหาครู บาอาจารย์ของท่าน เพื่อถามปั ญหาในใจ ท่านก็ตอ้ งคิดล่วงหน้าแล้วว่า
อาจารย์ของท่านจะให้คาแนะนาแก่ท่านอย่างไรบ้าง ซึ่ งท่านควรมีเวลาคอยรับฟังคาแนะนานั้น ๆ
ทานองเดียวกัน เมื่อท่านเข้าเฝ้ าพระเจ้า ท่านก็ควรสงบอกสงบใจคอยฟังพระสุ รเสี ยงของพระองค์ การที่
เราจะได้รับพระพรใหญ่หลวง จากการนมัสการพระเจ้าส่ วนตัวนั้น เราจะต้องหยุดอ้างข้อแก้ตวั ทุกชนิ ด
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และไม่ตอ้ งอธิ บายอะไรให้พระเจ้าฟังทั้งสิ้ น เราจงฟังพระเจ้าเท่านั้น พระเจ้าอาจทรงกล่าวโทษหรื อทรง
ตาหนิเราก็ได้ แต่ถา้ เราอยูน่ ิ่ง ๆ คอยฟังพระองค์ มีบ่อยครั้งที่พระองค์ทรงทาให้ยมิ้ แย้มแจ่มใส และทรง
หนุนน้ าใจเราด้วย
ยอห์น แนลสัน ไฮด์ เป็ นนักอธิ ษฐานเรื องนามที่เด่นที่สุดคนหนึ่งของโลก จนมีคนเรี ยก
เขาว่า “ไฮด์ นักอธิษฐาน” ดร.วิลเบอร์ แชพแมน เล่าเรื่ องของการที่เขาไปพบมิสเตอร์ ไฮด์ และขอร้อง
ให้อธิ ษฐานเผื่อเขา เขาบอกมิสเตอร์ ไฮดดังนี้วา่ “มิสเตอร์ ไฮด์ ผมอยากจะขอร้องให้ท่านอธิ ษฐานเผือ่
ผมสักหน่อย” เขาเล่าต่อไปว่า “มิสเตอร์ ไฮด์มาที่หอ้ งของข้าพเจ้า ปิ ดประตูใส่ กลอน แล้วไฮด์ก็คุกเข่าลง
ไฮด์นิ่งเงียบไปเป็ นเวลาประมาณห้านาที โดยไม่พดู อะไรเลยสักคาเดียว ขณะที่คุกเข่าอยูเ่ งียบ ๆ ข้าพเจ้า
ได้ยนิ เสี ยงหัวใจของข้าพเจ้าเองเต้นตุบ ๆ ครั้นแล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าน้ าตาอุ่น ๆ ของข้าพเจ้าไหลลงมา
ตามใบหน้า ข้าพเจ้ารู ้แน่นอนว่า ขณะนั้นข้าพเจ้ากาลังเข้าเฝ้ าอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า ครั้นแล้ว
มิสเตอร์ ไฮด์ได้ทูลพระเจ้าโดยเงยหน้าขึ้นทั้งน้ าตาและทูลว่า “โอพระองค์เจ้าข้า...” ครั้นแล้วก็นิ่งเงียบ
ไปอีกอย่างน้อยห้านาที ไฮด์ก็อยูน่ ิ่ง ๆ จนไฮด์แน่ใจแล้วว่า เขากาลังทูลพระเจ้าอยูจ่ ริ ง ๆ เขาจึงร้องทูล
ขอพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยใจจริ ง ในชีวติ ของข้าพเจ้า ๆ ไม่เคยได้ยนิ คาอธิ ษฐานเช่นนั้นมาก่อนเลย เมื่อ
ข้าพเจ้าลุกขึ้นยืน ในทันใดนั้นข้าพเจ้ารู ้สึกซาบซึ้ งตรึ งใจว่า นัน่ เป็ นการอธิ ษฐานจริ ง ๆ”
เราอาจทางานน้อย แต่จะได้ผลมาก ถ้าเราใช้เวลามาก ๆ ในการเข้าเฝ้ าพระเจ้า “พระบิดา
ทรงแสวงหาคนอย่ างนั้น นมัสการพระองค์ (ยอห์น 4:23)

37

บทที่ 6 การอธิษฐานเผือ่ คนอืน่
“พี่น้องทั้งหลาย จงอธิ ษฐานเผื่อเรา” พระธรรม 2 เธสะโลนิกา 3:1
“กรุ ณาอธิษฐานเผือ่ ผมด้วย” “ช่วยอธิ ษฐานเผื่อลูกชายของดิฉนั ด้วย” “กรุ ณาอธิษฐาน
เผือ่ การประชุมรวีวารศึกษา” “ให้เราช่วยกันอธิ ษฐานเผื่อคนหนุ่มสาวที่พ่ งึ กลับใจใหม่” “โปรดอธิษฐาน
เพื่อเราจะสามารถประกาศข่าวประเสริ ฐ แก่ทุกคนในละแวกคริ สตจักรของเรา”
วันแล้ววันเล่า คาขอร้องนั้นหลัง่ ไหลเข้ามา ติดต่อกันยาวเหยียด เพื่อขอร้องให้เรา
อธิ ษฐานเผื่อ จิตใจของเราซึ่ งเปี่ ยมไปด้วยความรักของพระคริ สต์ ก็ยนิ ดีปฎิบตั ิตามคาขอร้องนั้น ๆ เรา
อยากอธิ ษฐานและเราอยากให้เกิดผล ดังนั้นเราต้องตั้งต้นเรี ยนรู ้จกั อธิ ษฐานเผื่อคนอื่น ซึ่ งอยูเ่ ป็ นระยะ
ทางไกลเช่นเดียวกัน
เวลาอธิษฐานหลายคนมักอธิ ษฐานตามแบบเด็ก ๆ เสมอ เช่นอธิ ษฐานว่า “โอพระองค์เจ้า
ข้า ขอทรงอวยพระพรคนนั้น ๆ” จริ งอยูก่ ารอธิ ษฐานเช่นนี้อาจใช้การได้ ถ้าเรารู ้จกั ความหมายว่า การ
อธิ ษฐานเช่นนั้นหมายความว่าอะไร และรู ้จกั ความหมายของ “พระพร”
เมื่อเราขอพระเจ้าให้อวยพระพรแก่คนที่ไม่เป็ นคริ สเตียน ก็เท่ากับเรากาลังขอให้พระเจ้า
อวยพระพรแก่คนที่กาลังหันหลังให้พระองค์และทาผิดต่อพระองค์ ไม่มีหนทางใดเลยที่พระเจ้าจะทรง
อวยพระพรแก่ผทู ้ ี่มิใช่บุตรของพระองค์ และเมื่อท่านอธิ ษฐานขอพระเจ้าทรง “อวยพระพร” คนที่เป็ นค
ริ สเตียนแล้ว ท่านก็ไม่ควรขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่เขาในทางวัตถุ แต่ควรอธิษฐานเพื่อเขาจะได้ฟัง
พระเจ้ามากยิง่ ขึ้น พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 28 กล่าวถึงการรับพระพรอย่างยืดยาวว่ามีอะไรบ้าง
และพระพรนั้นต้องอาศัยการเชื่อฟังทั้งสิ้ น
อย่างไรก็ตาม การที่เราเพียงแต่ขอพระเจ้าให้อวยพระพรแก่มิตรสหายของเราก็เป็ นการดี
อยู่ แต่เป็ นการอธิษฐานชนิ ดดีอนั ดับสอง เพราะพระเจ้าตรัสว่า “เจ้าจะให้เราทาอะไรเพื่อเจ้า” และ
พระองค์ยงั ได้ทรงร้องขอให้เราอธิ ษฐานเพื่อสิ่ งที่ตวั เราและคนอื่นต้องการจริ ง ๆ โดยเฉพาะ
“จงอธิ ษฐานอย่างเอาจริ งเอาจัง
กล่าวคืออธิ ษฐานให้แน่นอนลงไปว่าจะให้ทาอะไร
เมื่อไร เจาะจงตามความประสงค์ให้เด่นชัด” วิธีน้ ีเป็ นวิธีของแมรี สะเลสเซอร์ ผูส้ อนพระกิตติคุณใน
ทวีปแอฟริ กา ขอร้องให้ผคู้ ุน้ เคยอธิษฐานเผื่อเขา
ถ้าจะมีสมุดจดรายการที่ตอ้ งการอธิ ษฐานเผือ่ ไว้เป็ นเล่มก็จะดี บางคนขอร้องให้เราจดชื่อ
ของเขาไว้ในรายการอธิษฐานของเรา และเขาต้องการให้เราอธิษฐานเผื่อเขาจริ ง ๆ อัครสาวกเปาโลเอง
คงมีรายชื่อคนที่ท่านต้องการจดจาในเวลาอธิ ษฐาน เราเป็ นมนุษย์ยอ่ มมีการลืมเลือนได้ง่าย จึงควรจดชื่อ
เหล่านั้นไว้
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คนสาคัญ ๆ ของพระเจ้ามักมีสมุดจดรายชื่อสาหรับอธิษฐานแทบทุกคน ผูส้ อนศาสนา
คริ สต์คนหนึ่ง ที่ไปสอนชาวลีซูที่ประเทศจีนทางภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ บอกว่า “การมีสมุดเล็ก ๆ
สาหรับจดรายชื่อคนที่ตอ้ งการให้อธิ ษฐานเผือ่
เป็ นอุปกรณ์ช่วยในการจดจาดีมาก” สมองของเรา
ต้องการการแนะนาอย่างเดียวกับจิตวิญญาณของเราเหมือนกัน เราต้องรวบรวมความคิดให้เข้าแนวเป็ น
ระเบียบ เอาสมุดวางลงบนโต๊ะหรื อเก้าอี้ เสร็ จแล้วก็คุกเข่าลงแล้วเริ่ มอธิ ษฐาน
บางทีอาจมีรายชื่ อคนมากมาย ที่เราต้องการอธิ ษฐานเผื่อแต่จะอธิ ษฐานให้ครบหมดทุก
คน ในวันเดียวกันไม่ได้ ฉะนั้นจะต้องแบ่งรายชื่อออกเป็ นวัน ๆ เช่นวันจันทร์ อธิ ษฐานเผือ่ คนที่ยงั ไม่
เป็ นคริ สเตียน วันอังคารอธิษฐานเผื่อเพื่อน ๆ วันพุธอธิษฐานเผื่อคริ สตจักรทั้งหลายภายในประเทศ วัน
พฤหัสบดีอธิ ษฐานเผื่อการประกาศเผยแพร่ นอกประเทศ
วันศุกร์ ท่านอาจอธิ ษฐานเผื่อคริ สตจักรของท่านเอง อธิ ษฐานเผื่อการสอนรวีวารศึกษา
ตั้งแต่ช้ นั เด็ก ๆ จนถึงชั้นผูใ้ หญ่ และอธิ ษฐานเผื่อครู และอาจารย์หรื อศิษยาภิบาลของท่าน วันเสาร์
อธิ ษฐานเผื่อคนอื่น ๆ ซึ่ งท่านไม่ทราบว่าจะจัดเข้าอยูใ่ นวันใดเช่นคนที่เคยเป็ นนักเรี ยนรวีวารศึกษาของ
เรามาก่อน
จงเขียนข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่เหมาะสม ไว้ประจาทุก ๆ วัน เช่นวันอาทิตย์อาจใช้
“วันนีเ้ ป็ นวันที่พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงกาหนดไว้ ในวันนีข้ ้ าพเจ้ าจะพากันชื่ นใจยินดี ” สดุดี 118:24 ใน
วันนี้แทนที่จะอธิ ษฐานขอสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด เพียงแต่สรรเสริ ญคุณงามความดีของพระองค์และแสดงความ
ชื่นชมยินดีในความรักของพระองค์ สาหรับวันจันทร์ เป็ นวันของผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับความรอด ท่านอาจใช้
ข้อพระธรรมที่วา่ “องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าไม่ ได้ ทรงเฉื่ อยช้ า ในคาสัญญาของพระองค์ เหมือนบางคนคิ ดว่ า
ช้ านั้น แต่ พระองค์ ได้ ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่ ท่านทั้งหลายเป็ นช้ านาน ไม่ ทรงประสงค์ ให้
คนหนึ่งคนใดพินาศเลย แต่ ทรงปรารถนาให้ คนทั้งปวงกลับใจเสี ยใหม่ ” (2 เปโตร 3:9) ท่านคงจะอ้าง
ข้อนี้ เมื่อมีบางคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในสมุดของท่านยังไม่ได้กลับใจเสี ยใหม่เป็ นเวลาช้านาน
เราจะต้องมีความเพียรพยายาม ในการอธิษฐานเผื่อคนที่เรารัก เนื่องด้วยเขาเป็ นคนที่เรา
รัก และเรารู ้จกั นิสัยใจคอของเขาดี เราเลยคิดว่า เขาอาจเข้าสวรรค์ได้ จึงละเว้นอธิ ษฐานเผือ่ เขา หากเรารู้
ว่าบาปร้ายกาจเพียงไร และคนบาปต้องการองค์พระผูช้ ่วยไถ่บาปอย่างไร เราคงจะอธิ ษฐานทั้งกลางวัน
และกลางคืนจนกว่าคนรักของเราจะได้รับความรอดและหลุดพ้นจากความบาป
ในการอธิ ษฐานเผือ่ คน ๆ เดียวกัน เรามักจะอธิ ษฐานซ้ า ๆ ซาก ๆ เป็ นแบบฉบับเดียวกัน
ทั้งสิ้ น ฉะนั้น แทนที่จะอธิ ษฐานให้พระเจ้าทรงช่วยเขาให้พน้ บาปแต่อย่างเดียวเท่านั้น เราควรอธิ ษฐาน
เผือ่ เพื่อนบ้านของเขา การงานของเขาและชีวติ ภายในบ้านของเขา เมื่อคนเหล่านี้กลับใจใหม่ ท่านก็
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สามารถย้ายชื่อจากบันทึกวันจันทร์ มาอยูว่ นั อังคาร ซึ่ งเป็ นหน้าสาหรับรายชื่อคริ สเตียนได้แล้ว เมื่อเป็ น
เช่นนี้ ท่านจะรู ้สึกปิ ติยนิ ดีอย่างยิง่
สาหรับวันอังคารท่านอาจใช้คาเตือนดังนี้ “จงอธิ ษฐานเพื่อกันและกัน” (ยากอบ 5:16) นี้
แหละเป็ นบทพิสูจน์และเป็ นเครื่ องทดลองใจว่า ท่านรักเพื่อนของท่านเท่าไร ถ้าจะใช้ขอ้ พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ สาหรับแต่ละคน หรื อหลาย ๆ คนก็จะช่วยให้อธิ ษฐานเผื่อคนเหล่านั้นได้ดีข้ ึน ถ้าท่าน
ต้องการจะให้คาอธิ ษฐานของท่านเกิดผล ท่านจะต้องอธิ ษฐานตามพระสัญญาในข้อพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ และท่านจะเชื่ อในการอธิ ษฐานมากขึ้น ถ้าท่านมีขอ้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ประจาหัวข้ออธิ ษฐาน
มากขึ้น ถ้าท่านมีขอ้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ประจาหัวข้ออธิ ษฐานของท่านจะทาให้ท่านทราบแน่นอนว่า
ท่านกาลังอธิ ษฐานตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
ทาไมจึงต้องอธิ ษฐานเผื่อเพื่อนของท่าน ในเรื่ องต่าง ๆ นานา ความจริ งมนุษย์มกั คิดว่า
พระพรของพระเจ้าคือการได้รับสิ่ งของหรื อการช่วยให้พน้ จากความทุกข์ยาก แต่การที่ได้รับพระพร
จากพระเจ้ามีความหมายมากกว่านั้น พระเจ้าพระราชทานสิ่ งของจาเป็ นแก่คนดีและคนชัว่ เหมือนกัน
แต่สิ่งที่จาเป็ นจริ ง ๆ สาหรับเราก็คือพรฝ่ ายจิตวิญญาณ ถ้าเราอธิ ษฐานขอสิ่ งของต่าง ๆ เสมอ พระเจ้าผู ้
ทรงได้ยนิ คาอธิ ษฐานทุกข้อจะทรงรู ้สึกอย่างไรเมื่อได้ยนิ คาอธิ ษฐานเช่นนั้น ดังนั้นเมื่อท่านอธิ ษฐาน
เผือ่ เพื่อน ๆ ของท่าน เขาก็จะได้รับสิ่ งต่าง ๆ รวมทั้งวัตถุและพระพรฝ่ ายจิตวิญญาณ ซึ่ งท่านได้อธิ ษฐาน
ขอเผื่อเขา
สาหรับคนที่เป็ นคริ สเตียนไม่นานนัก ท่านก็ควรอธิ ษฐานเพื่อให้เขา “เจริ ญขึน้ ใน
พระคุณ และในความรู้ ของพระเยซูคริ สต์ องค์ พระผู้ช่วยให้ รอดของเรา” (2 เปโตร 3:18) ตัวอย่างการ
อธิ ษฐานที่เราพอจะเอาเป็ นแบบอย่างได้ มีดงั นี้ “ขอพระองค์ ทรงโปรดประทาน แก่ ท่านทั้งหลายตาม
ความมัง่ คั่งแห่ งสง่ าราศีของพระองค์ ให้ ได้ กาลังเรี่ ยวแรงมากฝ่ ายจิตวิญญาณโดยเดชของพระวิญญาณ
ของพระองค์ เพื่อพระคริ สต์ จะได้ สถิตในใจของท่ านทั้งหลายโดยความเชื่ อ เพื่ อเมื่อท่ านทั้งหลายวาง
รากลงมัน่ คงแล้ วในความรั ก ท่ านจะได้ มีความสามารถที่จะรู้ พร้ อมกับสิ ทธิ ชนทั้งหมดว่ า อะไรเป็ น
ความกว้ าง อะไรเป็ นความยาว อะไรเป็ นความสูง อะไรเป็ นความลึก และได้ ร้ ู จักความรั กของพระ
คริ สต์ ซึ่งเกินความรู้ เพื่อท่ านทั้งหลายจะได้ รับความบริ บูรณ์ ของพระเจ้ าเต็มเปี่ ยม” (เอเฟซัส 3:16-19)
หรื อจะใช้ “ข้ าพเจ้ าอธิ ษฐานขอดังนีว้ ่ า ให้ ความรั กของท่ านจาเริ ญยิ่ง ๆ ขึน้ ในความรู้ และในการสังเกต
ทุกอย่ างเพื่อท่ านทั้งหลายจะพิจารณาได้ ว่า ไหนประเสริ ฐ และเพื่อท่ านจะได้ เป็ นคนสั ตย์ ซื่อ และไม่ เป็ น
ที่ติได้ จนถึงกาลวันแห่ งพระคริ สต์ คือเป็ นผู้ประกอบไปด้ วยผลแห่ งความชอบธรรม ซึ่ งมีมาโดยพระ
เยซูคริ สต์ ให้ เกิดสง่ าราศีและความสรรเสริ ญแก่ พระเจ้ า” (ฟิ ลิปปี 1:9-11)
เราได้พดู มาแล้วว่า เราควรอธิ ษฐานตามหลักในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แต่ขา้ พเจ้าไม่
สามารถเน้นได้มากกว่านี้ วา่ ก่อนที่เราจะรู ้จกั ความจาเป็ นของการอธิษฐาน เราต้องได้รับการนาจากพระ
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วิญญาณ โดยประการนี้ประการเดียวเท่านั้นท่านจึงจะเกิดความแน่ใจได้วา่ พระเจ้าจะทรงตอบคา
อธิ ษฐานของท่าน “นี่แหละเป็ นความกล้ าที่เราทั้งหลายมีอยู่ในการที่จะติดต่ อกับพระองค์ คื อว่ าถ้ าเรา
ทูลขอสิ่ งใจตามชอบพระทัยของพระองค์ พระองค์ จะทรงโปรดฟั งเรา” (1 ยอห์น 5:14)
วันพุธท่านควรอธิ ษฐานเผือ่ การเผยแพร่ พระกิตติคุณภายในประเทศ และท่านอาจนึกถึง
พระธรรมข้อนี้ “เมื่อเราอยากอาหาร ท่ านก็จะได้ จัดให้ เรากิน เรากระหายนา้ ท่ านก็ได้ ให้ เราดื่ม เราเป็ น
แขกแปลกหน้ า ท่ านก็ได้ ต้อนรั บเราไว้ เราเปลือยกาย ท่ านก็ได้ ให้ เสื ้อผ้ าเรานุ่งห่ ม เมื่อเราเจ็บ ท่ านก็
ได้ มาเยี่ยมเรา เมื่อเราต้ องจาอยู่ในพันธนาการ ท่ านก็ได้ มาหาเรา” (มัทธิว 25:35,36) การอธิษฐานเป็ น
หนทางที่จะช่วยเราให้เชื่ อฟังและทาตามคาเหล่านั้นได้ ท่านอาจไม่สามารถออกไปเผยแพร่ พระกิตติคุณ
ได้ดว้ ยตนเอง แต่ท่านสามารถอธิษฐานเผือ่ คริ สตจักรตามชนบทและคนไข้ในโรงพยาบาลและนักโทษ
ในเรื อนจา
วันพฤหัสบดี
ท่านอาจใช้เป็ นวันอธิ ษฐานสาหรับการเผยแพร่ พระกิตติคุณใน
ต่างประเทศ ข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่เหมาะสาหรับการนี้ก็คือ “แล้ วอธิ ษฐานเผื่อเราด้ วย เพื่อพระเจ้ า
จะทรงโปรดเปิ ดช่ องไว้ สาหรั บพระคานั้น ให้ เรากล่ าวข้ อลึกลับแห่ งพระคริ สต์ ” (โคโลสี 4:3) คนที่
ออกไปประกาศพระกิตติคุณต้องการพลังหนุนใจจากเรา มีเรื่ องเล่าว่ามีผปู ้ ระกาศพระกิตติคุณคนหนึ่ง
ทางคริ สตจักรได้สัญญาว่าจะอธิ ษฐานเผื่อเขาเมื่อเขาออกไปทาการยังต่างประเทศ ขณะที่เขาทางานหนัก
อยูใ่ นแดนไกลจากบ้านของตน เขาก็รู้สึกว่า ทางานล้มเหลวไม่ได้ผล เมื่อถึงกาหนดเวลาพักผ่อนกลับไป
เยีย่ มบ้านเดิม เขาแอบเข้าร่ วมประชุมอธิ ษฐานในคริ สตจักรสังกัดเดิมของเขา ปรากฏว่าไม่มีใครเลยแม้
สักคนเดียว ที่อธิ ษฐานหรื อเอ่ยถึงการงานของเขาที่เขากาลังทาอยูน่ ้ นั ด้วยเหตุน้ ี เองเขาจึงทราบแน่นอน
ว่า ทาไมการเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐของเขาจึงไร้ผล แม้เขาเองได้ทางานหนักมากก็ตาม
ผูส้ อนพระกิตติคุณประจาประเทศจีนตอนเหนื อคนหนึ่งได้เขียนจดหมายไปถาม
คริ สตจักรเดิมของตนว่า “มีใครอธิ ษฐานเผือ่ ข้าพเจ้าบ้างหรื อเปล่า” อีกผูห้ นึ่งเขียนว่า “เงินสาหรับการ
ประกาศของเรามีพอใช้แล้ว แต่เรากาลังต้องการคาอธิษฐาน เพื่อจะมีคนกลับใจมาเชื่อถือพระเยซู ”
ผูป้ ระกาศในต่างประเทศคนหนึ่ง มีโอกาสกลับไปเยีย่ มบ้านเกิดเมืองนอนของตน ครั้น
แล้วก็ได้ยนิ คนเพียงไม่กี่คนอธิ ษฐานเผือ่ การเผยแพร่ พระกิตติคุณของคนอื่น ๆ เขาจึงพูดว่า “ข้าพเจ้า
รู้สึกท้อถอยมาก เพราะทาให้อดคิดไม่ได้วา่ คงมีคาอธิ ษฐานแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่จะสนับสนุนการ
ประกาศข่าวประเสริ ฐของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าจะกลับไปยังแดนไกลโน้น เพื่อประกาศข่าวประเสริ ฐ
ตามเดิม”
หากท่านไม่อยูใ่ นภาวะที่ตอ้ งต่อสู ้กบั ศัตรู ท่านก็ยงั คงไม่รู้สึกว่า ท่านต้องการคาอธิษฐาน
ของผูอ้ ื่นมากสักเท่าใด แต่เมื่อท่านต้องต่อสู ้กบั มาร การอธิ ษฐานจะกลายสิ่ งสาคัญมากที่สุดในโลก ผูน้ า
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ข่าวประเสริ ฐไปประกาศ จะต้องออกไปเผชิ ญกับป้ อมค่ายอันแข็งแกร่ งของพญามาร และโดยการ
อธิ ษฐานเท่านั้น พวกเขาจึงจะมีชยั ชนะในสงครามนั้นได้ ผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐต้องการคาอธิษฐาน
ของท่านอย่างแน่นอน
ท่านคงไม่สามารถออกไปยังโพ้นทะเล ไกลจนสุ ดปลายแผ่นดินโลกได้ แต่คาอธิ ษฐาน
ของท่านสามารถออกไปไกลได้เสมอ
วันศุกร์ ท่านสามารถอธิ ษฐานเผือ่ คริ สตจักรประจาท้องถิ่นของท่านเอง ข้อพระธรรมที่
เหมาะสมกับการนี้คือ “แท้จริ งข้าพเจ้าอ้อนวอนท่าน ผูเ้ ป็ นเพื่อนร่ วมแอกด้วยกันจริ ง ๆ ให้ช่วยผูห้ ญิง
เหล่านั้น เพราะว่าเขาได้ทาการในกิตติคุณด้วยกันกับข้าพเจ้าและกับเกลเมด้วย ทั้งคนอื่นที่เป็ นเพื่อน
ร่ วมการด้วยกันกับข้าพเจ้า ซึ่ งมีชื่ออยูใ่ นหนังสื อสาหรับชี วติ นั้น” (ฟิ ลิปปี 4:3)
พระเจ้าทรงใช้คริ สตจักรเป็ นอุปกรณ์ ที่จะทาให้มนุษย์รู้จกั ทางรอดพ้นบาปขององค์พระ
เยซูคริ สต์ แต่พญามารพยายามทาลายชื่อเสี ยงของคนที่ทางานในคริ สตจักร คริ สเตียนทุกคนควรรู ้สึกว่า
เป็ นหน้าที่ของเขา ที่จะอธิษฐานเผื่อคนงานของคริ สตจักรซึ่งพระเจ้าทรงมอบหน้าที่ให้เขาทา คริ สเตียน
ไม่ควรเพียงอธิ ษฐานเผื่อการประกาศของคริ สตจักรเท่านั้น แต่จงอธิ ษฐานเผือ่ การเตรี ยมคาเทศนาสั่ง
สอนของผูร้ ับใช้พระเจ้า และการประพฤติของสมาชิกทุกคนภายในคริ สตจักรด้วย
วันเสาร์ ท่านอาจอธิ ษฐานเผือ่ คนที่ไม่ทราบว่าจะจัดเข้าอยูใ่ นวันใด วันนี้จึงเป็ นวัน
อธิ ษฐานสาหรับคนทัว่ ๆ ไป “ขอพระเยโฮวาทรงห้ ามปราม อย่ าให้ ข้าพระองค็ก์ ระทาผิดต่ อพระองค์
โดยเว้ นคาอธิ ษฐานเพื่อท่ านทั้งหลาย” (1 ซามูเอล 12:23) บางทีท่านอาจพบคนจานวนนี้เพียงนาน ๆ
ครั้ง แต่ถึงกระนั้นท่านก็รู้สึกว่า ท่านควรอธิ ษฐานเผือ่ เขาอยูเ่ สมอ
โปรดอย่าเข้าใจผิดว่า เท่าที่ขา้ พเจ้าเสนอแนะนานี้เป็ นกฎตายตัว แต่เป็ นเพียงแผนผังเพื่อ
เร้าใจให้ท่านเห็นนิมิตถึงฤทธิ์ อานาจแห่งการอธิ ษฐาน
การอธิ ษฐานควรอยูภ่ ายใต้การนาขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ “เพราะว่ าเราทั้งหลายไม่
รู้ ว่าเราควรจะอธิ ษฐานขอสิ่ งใดอย่ างไร แต่ พระวิญญาณทรงช่ วยขอแทนเราด้ วยความคร่าครวญ ซึ่ ง
เหลือที่จะอธิ บายได้ ” (โรม 8:26) บางทีพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะนาให้ท่านลบรายชื่อของคนหนึ่งออก
จากรายการที่ไม่เป็ นคริ สเตียนก็ได้ แล้วใส่ ชื่อของเขาในรายการที่เป็ นคริ สเตียนแม้ชีวิตของคน ๆ นั้น
จะไม่ได้ให้ความแน่ใจแก่ท่านมากนัก แต่พระองค์จะประทานความแน่ใจ ให้เกิดขึ้นในวิญญาณจิตของ
ท่านก็ได้ และบางทีพระองค์อาจจะทรงสั่งให้ท่านทาบางสิ่ งบางอย่างเป็ นการช่วยเหลือคนที่ท่านกาลัง
อธิ ษฐานเผื่ออยู่
ท่านคงนึกแปลกใจว่า
ทาไมเราไม่ได้ต้ งั วันไว้สาหรับอธิ ษฐานเผื่อครอบครัวของเรา
ทั้งนี้เพราะพระเยซูตรัสว่า “ผู้ใดจะกระทาตามพระทัยพระบิดาของเราผู้อยู่ในสวรรค์ ผู้นั้นแหละเป็ นพี่
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น้ องชายหญิงและมารดาของเรา” (มัทธิว 12:50) แต่ทา่ นอาจแยกรายชื่อในการอธิ ษฐานเผื่อครอบครัว
ของท่านก็ได้โดยถ้าสมาชิกในครอบครัวของท่านยังไม่ได้รับความรอด
จงบันทึกชื่อของเขาไว้ใน
รายชื่อของคนที่ยงั ไม่ได้รับความรอด ถ้าสมาชิกในครอบครัวของท่านเป็ นคริ สเตียนแล้ว ท่านก็จด
รายชื่อของเขาไว้ในจาพวกคนที่เป็ นคริ สเตียนแล้ว ถ้าเขาเป็ นคนรับใช้พระเจ้าจงเขียนชื่อของเขาไว้ใน
บัญชีของผูร้ ับใช้พระเจ้า
ถ้าท่านอธิ ษฐานเผื่อคริ สเตียนอื่น ๆ จงบอกให้เจ้าตัวทราบด้วย เพราะจะหนุ นน้ าใจให้
คนนั้นรู ้สึกตัวว่ามีคน ๆ หนึ่ งอธิ ษฐานเผื่อเขา ท่านอาจแย้งว่าพระธรรมมัทธิ วสอนให้อธิ ษฐานเป็ นการ
ลับ ฉะนั้นเราอาจคิดว่าไม่ควรบอกใครว่าเรากาลังอธิ ษฐานเผือ่ เขา แต่มีขอ้ พระธรรมอีกบางข้อที่สั่งให้
เราทาเช่นนั้น เป็ นความจริ งที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนเรา มิให้โอ้อวดแสดงตัวว่าเป็ นนักอธิ ษฐาน แต่
เป็ นการแสดงเมตตาจิต ที่เราจะบอกคนอื่น ๆ ให้ทราบว่าเรากาลังอธิ ษฐานเผือ่ เขาอยูเ่ สมอ บางครั้งบาง
คนเกิดความท้อถอย แต่เขาจะรู ้สึกกระปรี้ กระเปร่ าขึ้น เมื่อเขารู ้วา่ คนอื่นกาลังอธิ ษฐานเผือ่ เขาอยู่
ตัวอย่างเช่นพระเยซูตรัสแก่เปโตรว่า “เราได้ อธิ ษฐานเผื่อตัวท่ าน เพื่อความเชื่ อของท่ านจะไม่ ได้ ขาด”
มีบญั ญัติบางประการ ซึ่ งข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านสนใจพระเยซูตรัสว่า “...จงอธิ ษฐานขอ
ต่ อเจ้ าของการเกี่ยวนั้นให้ ใช้ คนทาการหลายคนไปในการเกี่ยวของพระองค์ ” (มัทธิว 9:38) พระบัญญัติ
ข้อนี้ตอ้ งทาตามเช่นเดียวกับพระบัญญัติที่สอนว่า “อย่ าลักทรั พย์ ” ข้าวในทุ่งนาของพระเจ้าก็เหลือง
พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเสี ยงของผูน้ าของพระเจ้า เสี ยงครู รวีวารศึกษา เสี ยงผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐ
เรี ยกร้องวิงวอนมาจากทุกมุมโลก อย่างน้อยเราควรอธิ ษฐานทูลต่อพระเจ้าผูเ้ ป็ นเจ้าของการเกี่ยว เพื่อจะ
เรี ยกร้องให้ผเู ้ ก็บเกี่ยวสมัครออกไปทาการเพิ่มขึ้น ถ้าท่านรู ้จกั คนหนุ่ม ๆ สาว ๆ สักกี่คนก็ตาม ซึ่ งท่าน
คิดว่าพระเจ้าจะทรงใช้เขาได้
ข้าพเจ้าขอแนะนาให้ท่านอธิ ษฐานเผือ่ เยาวชนเหล่านั้นโดยออกชื่ อ
อธิษฐานเผื่อเป็ นรายตัว เพื่อให้พระเจ้าทรงเรี ยกเขาออกไปทางานของพระองค์
ข้อพระธรรมอีกข้อหนึ่งที่เราควรจาก็คือ “ความปรารถนาในใจของข้ าพเจ้ า และคา
วิงวอนขอพระเจ้ าเพื่อพลอิสราเอลนั้นคือขอเพื่อหวังให้ เขาทั้งหลายรอด” (โรม 10:1) ให้เราช่วยกัน
อธิษฐานเผื่อความรอดพ้นบาปของชนชาติอิสราเอลถึงแม้วา่ เราไม่รู้จกั ชื่อชาวยิวคนใดเลย เราก็ควร
อธิษฐานรวม ๆ ทัว่ ๆ ไปสาหรับชนชาติอิสราเอล แต่ถา้ เรารู ้จกั ชื่อสักคนสองคน เราก็ควรมีภารกิจใน
การอธิ ษฐานเผือ่ เขาจริ ง ๆ การอธิ ษฐานให้คนชาติน้ ี ซึ่ งพระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ต้ งั แต่สมัยดึกดาบรรพ์
ให้กลับใจใหม่มาหาพระเจ้า เป็ นข้อที่สมควรกระทาอย่างยิง่
แต่กระนั้นก็ยงั มีบญั ญัติอีกข้อหนึ่ง เกี่ยวกับการอธิ ษฐานคือว่า “ข้าพเจ้าจึงเตือนสติท่าน
ทั้งหลายให้วงิ วอนอธิ ษฐานทูลขอและขอบพระคุณสาหรับคนทั้งปวง คือสาหรับกษัตริ ยท์ ้ งั หลาย และ
คนทั้งปวงที่มีตาแหน่งสู ง เพื่อเราจะประกอบชีวิตอย่างสงบสุ ขโดยทางธรรม” (1 ทิโมธี 2:1,2) พระ
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คริ สตธรรมคัมภีร์มิได้สั่งสอนให้เราอธิษฐานขอเพื่อสันติสุข แต่ให้อธิ ษฐานสาหรับผูน้ าของชาติเพื่อเรา
มีความสงบสุ ข เราควรจะอธิษฐานเผือ่ ผูน้ าของประเทศของเรา ไม่วา่ เราจะชอบผูน้ านั้นหรื อไม่ก็ตาม
คริ สเตียนยุคแรก ๆ ได้รับการสอนให้อธิ ษฐานเพื่อผูน้ าของชาติ แม้จะเป็ นผูน้ าที่เลวร้ายเช่นจักรพรรดินี
โร ก็ตอ้ งอธิ ษฐานเผื่อเขาเสมอ ถ้าท่านรักประเทศชาติบา้ นเกิดเมืองนอนของท่าน ก็อย่าติเตียนผูน้ าของ
ชาติ และแทนที่จะติเตียน ท่านจงอธิ ษฐานเผือ่ เขา โปรดอย่าลืมว่า “พระผูส้ ู งสุ ดได้ทรงบงการอาณาจักร
ของมนุษย์ และทรงพอพระทัยจะประทานแก่ผใู ้ ดก็ประทานให้แก่ผนู ้ ้ นั ” (ดานิเอล 4:25)

44

บทที่ 7 การอธิษฐานในครอบครัว
“ฝ่ ายเราทั้งครอบครั ว จะปฎิบัติพระเยโฮวา”
พระธรรม โยชูวา 24: 15
ครั้งหนึ่งในฤดูร้อน สามีของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้ไปเยีย่ มญาติ น่าปลื้มใจอะไรเช่นนั้น
ที่ญาติของข้าพเจ้าแต่ละครอบครัวมีการนมัสการพระเจ้าประจาวัน ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าทัว่ ทั้งประเทศ จะ
มีคริ สเตียนสักกี่ครอบครัวที่มีการนมัสการและอธิ ษฐานเข้าเฝ้ าพระเจ้าประจาวันในครอบครัว
ถ้าครอบครัวของท่านไม่เคยใช้เวลานมัสการร่ วมกันที่บา้ นก็คงไม่ยากลาบากอะไรเลยที่
จะลงมือตั้งต้นนมัสการเข้าเฝ้ าพระเจ้าในบ้านของท่านทันที ถ้าท่านมีอาวุโสน้อยในบ้าน ท่านก็ควร
เรี ยนคุณพ่อหรื อคุณแม่
ขอร้องให้ท่านทั้งสองลงมือเรี ยกสมาชิกในครอบครัวร่ วมประชุมนมัสการ
ตามแต่เวลาจะเหมาะสมสาหรับทุก ๆ คนในบ้าน ถ้าท่านเป็ นหัวหน้าครอบครัว ก็จงขอร้องพระเจ้าให้
ช่วยเหลือท่าน ในการจัดการเข้าเฝ้ าพระเจ้าในบ้านให้เรี ยบร้อย จงบอกสมาชิกครอบครัวดังนี้ “เราควร
จะร่ วมใจกันอธิ ษฐานในครอบครัวของเรา มิใช่หรื อ?”
บางทีสมาชิกในครอบครัวของท่านจะแปลกใจ และบางคนอาจตั้งคาถามว่า เหตุไรจึงทา
เช่นนั้น บัดนี้ เป็ นโอกาสเหมาะที่ท่านจะอธิ บายให้คนในครอบครัวของท่านทราบว่า “ในเมื่อเราร่ วมใจ
สมานจิตกันในทุกสิ่ งทุกอย่าง เหตุไรเราจะร่ วมใจกันนมัสการพระเจ้าไม่ได้?” หลายคนอาจเต็มใจ
นมัสการพระเจ้าในครอบครัว แต่ตอ้ งพบอุปสรรค คือทุกคนในบ้านมักมีธุระยุง่ จัดเวลาเข้าเฝ้ าพระเจ้า
ได้ยาก
สมัยนี้คาพยากรณ์น้ ีได้สาเร็ จแล้วคือ “หลายคนจะไม่ คงเส้ นคงวา” (ดาเนียล 12:4) เป็ น
การยากจริ ง ๆ ที่จะชักชวนให้คนหยุดพักสักครู่ หนึ่ง และคิดดูวา่ ที่กาลังเอะอะโวยวายกันอยูน่ ้ นั เป็ น
เพียงการเดินไปรอบ ๆ วงกลมเหมือนหนูถีบจักร วิง่ พล่านไปพล่านมาก็ไปไม่ถึงไหน และเขาพากัน
วุน่ วายเรื่ อย ๆ ไป จนอ่อนใจแล้วจึง หัดหยุดพักฟังพระสุ รเสี ยงของพระเจ้า “แต่ ผ้ ทู ี่ คอยท่ าพระเยโฮวาห์
จะได้ รับกาลังเพิ่มขึน้ เขาจะกางปี กบินขึน้ ไปดุจนกอินทรี เขาจะวิ่ งไปและไม่ ร้ ู จักอ่ อนเปลีย้ เขาจะเดิน
ไปและไม่ ร้ ู จักอิดโรย” (อิสยาห์ 40:31)
ถ้าท่านสามารถชักชวนสมาชิกในครอบครัว ให้ยนิ ยอมนมัสการเข้าเฝ้ าพระเจ้าด้วยกัน
แล้ว จงเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดอาจเป็ นเวลาอาหารเช้าหรื อเย็นก็สุดแต่จะสะดวก อาจขลุกขลักและ
ต้องฝึ กฝนสักหน่อยเมื่อตั้งต้นใหม่ ๆ จะมีบางเวลาที่สมาชิกในครอบครัวบางคนอยากจะขอตัว ไม่อยู่
นมัสการพระเจ้าด้วยกัน ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะว่า “เราไม่ ได้ ต่อสู้กับเนือ้ หนังและเลือด แต่ ต่อสู้กับผู้มี
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บรรดาศักดิ์ และต่ อสู้ กับผู้มีอานาจและต่ อสู้กับผู้ครอบครองในโมหะความมืดแห่ งโลกนี ้ และต่ อสู้กับ
บรรดาวิญญาณอันชั่วในสถานอากาศ” (เอเฟซัส 6:12)
พญามารจะพยายามทาให้ท่านหมดมานะและท้อถอย และทาให้ท่านคิดว่าทาไปคงไม่
ได้ผลอะไร ถ้าสมาชิกในครอบครัวทุกคนหนีการนมัสการพระเจ้า ท่านก็จงเข้าเฝ้ าพระองค์ต่อไปคน
เดียวจงจาไว้วา่ พระวจนะของพระเจ้าเป็ น “ฤทธิ์ เดชของพระเจ้ าให้ คนทั้งปวงที่ เชื่ อนั้นได้ ถึงที่ รอดทุก
คน” (โรม 1:16) และจงพยายามพากเพียรทาต่อไป ถ้าท่านซื่ อสัตย์ในเรื่ องนี้ ท่านจะเอาชนะสมาชิกใน
ครอบครัวได้ในที่สุด
ในการเข้าเฝ้ าพระเจ้าประจาวันในครอบครัว ก็อาจทาได้ง่าย ๆ โดยให้คนหนึ่งอ่านพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์บางข้อและอธิ ษฐาน แต่ท่านต้องใช้สติปัญญาในการเลือกอ่าน และเลือกข้ออธิษฐาน
ที่สอนว่า จะอธิ ษฐานเพื่อเรื่ องอะไรบ้าง ต่อไปนี้มีขอ้ แนะนาบางประการสาหรับการอ่านพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์
หลายครอบครัวมักอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ซ้ า ๆ ซาก ๆ เฉพาะข้อความที่เขาชอบ แต่
ที่จริ งเราต้องอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ตลอดเล่ม จากหน้าแรกถึงหน้าสุ ดท้ายทีเดียว
ท่านควรจะวางโครงการว่าจะอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ในครอบครัวให้ได้ตลอดเล่ม
ครั้งแรกควรตั้งต้นอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ใหม่ก่อน เพราะหลายคนรู ้จกั ดีอยูแ่ ล้ว และคนจะชอบฟัง
มากกว่า ในเมื่อเขารู ้อะไรอยูบ่ า้ ง อาจนาบทเพลงสดุดีของกษัตริ ยด์ าวิดมาใช้อ่านเป็ นอันดับสอง และใน
ที่สุดอ่านพระคัมภีร์เดิม
ในการอ่านพระคัมภีร์เดิมนั้น ขั้นเริ่ มต้น ข้าพเจ้าขอแนะนาให้ท่านเว้นอ่านบางบท ซึ่ ง
สมาชิกในครอบครัวของท่านอาจไม่สนใจ เช่นบทที่เกี่ยวกับรายชื่อของคนและวงศ์ตระกูลต่าง ๆ และ
บางบทที่มีคาอธิ บายถึงการสร้างพลับพลาและบรรยายถึงเรื่ องเครื่ องประดับพลับพลา มีชายหนุ่มหญิง
สาวหลายคนตั้งต้นอ่านพระคัมภีร์เดิม
แต่อ่านไม่ทนั จบพระธรรมอพยพก็หยุดเพราะเขาไม่เข้าใจ
ความหมายของเรื่ อง และยิง่ อ่านไปก็ยงิ่ รู ้สึก “ฝื ด” หรื อแห้งแล้ง ท่านคงไม่อยากให้ครอบครัวของท่าน
พบกับเหตุการณ์น้ ีเป็ นแน่
อัครสาวกเปาโลให้ “น้ านม” แก่คนที่เป็ นทารกในพระเยซูคริ สต์ แต่เมื่อครอบครัวของ
เรามีจิตวิญญาณโตเป็ นผูใ้ หญ่แล้วเขาคงอยากฟังตลอดเล่ม จงจาไว้วา่ “พระคัมภีร์ทุกตอนพระเจ้ าได้
ทรงประสาทให้ ย่ อมเป็ นประโยชน์ สาหรั บสั่งสอน สาหรั บตักเตือน สาหรั บดัดแปลงคนให้ ดีขึน้ และ
สาหรั บสอนให้ ร้ ู ในความชอบธรรม” (2 ทิโมธี 3:16) หรื อจะพูดอีกนัยหนึ่งว่า พระคริ สตธรรมคัมภีร์
นั้นพระเจ้าทรงดลใจให้คนเขียนขึ้นก็จริ ง แต่ไม่ใช่มีจุดประสงค์อย่างเดียวกันตลอด ข้อพระธรรมบาง
ตอน อาจเหมาะสมกับการนมัสการประจาวันในครอบครัวมากกว่าตอนอื่น ๆ เชิ ญท่านติดต่อที่หอพระ
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คริ สตธรรมในประเทศไทย 150 ถนนสาธร กรุ งเทพฯ และขอใบปลิวที่มีขอ้ พระธรรมไว้สาหรับอ่าน
ประจาวัน ซึ่ งได้จดั พิมพ์ใหม่ทุกปี
แทนที่จะให้คนเดียวอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ จงผลัดเปลี่ยนกันอ่านคนละวัน การทา
เช่นนั้นจะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนคุน้ เคยพระคริ สตธรรมคัมภีร์มากขึ้น แล้วคงจะไม่รู้สึก
ตะขิดตะขวง เมื่อถึงคราวที่จะอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ในที่ประชุม
นอกจากการอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์แล้ว
บางครอบครัวยังใช้คู่มือสาหรับการ
นมัสการพระเจ้า คริ สเตียนผูม้ ีอาวุโสยินดีแนะนาวิธีอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่ดีให้แก่ท่าน โดยทัว่ ๆ
ไปแล้วคู่มือแนะนาการอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ ี มีประโยชน์มาก เพราะหนังสื อเหล่านั้นช่วยให้
ท่านเข้าใจความลึกซึ้ งทางด้านจิตวิญญาณหลายประการ
และชี้ถึงสัจธรรมที่คนทัว่ ไปควรรู้จกั และ
ปฎิบตั ิตาม
อย่างไรก็ดี เมื่อท่านดาเนินชี วติ กับพระเจ้าเสมอ ๆ ท่านจะพบว่าความจริ งบางอย่างที่ท่าน
ได้พบแล้วนั้น เป็ นความจริ งชนิดผิวเผินเท่านั้น และโดยสัญชาตญาณแล้วท่านก็ตอ้ งขวนขวายหาสิ่ ง
ประเสริ ฐลึกซึ้ งกว่านั้น ท่านจะต้องค้นคว้าหาสิ่ งที่ทาให้จิตวิญญาณของท่านอิ่มหนา ในยามนมัสการ
พระเจ้าตามลาพังคนเดียว แต่ถา้ ท่านอยากให้คนในครอบครัวของท่าน เดินตามพระเจ้าและเจริ ญเติบโต
ทางด้านจิตวิญญาณพร้อม ๆ กับท่านแล้ว ท่านก็ควรมีคู่มือสาหรับนมัสการสักเล่มหนึ่ ง เช่น “เคล็ดลับ
ในการเข้าเฝ้ าพระเจ้า” โดยแอนดรู เมอร์เรย์ ซึ่งมีบทเรี ยนประจาวัน หรื อติดต่อสัง่ ซื้ อเล่มอื่น ๆ ที่กองค
ริ สเตียนบรรณศาสตร์
ถูกแล้ว เรามีพระคริ สตธรรมคัมภีร์เล่มเดียวอ่าน ก็น่าจะพอแล้ว แต่คู่มือเหล่านั้น เขียน
ขึ้นโดยคนที่เคยอธิ ษฐานมาเป็ นเวลาช้านาน
เขาย่อมมีความชานาญหลายอย่างมากกว่าเราและ
นอกจากนั้นการอธิ บายข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ของเขา ก็มีหลายสิ่ งที่เราอาจมองไม่เห็น และเขาชี้แจง
ให้เราเห็นตามทัศนะของเขาอย่างแจ่มแจ้ง
ท่านจะใช้อะไรเป็ นอุปกรณ์แนะนาการเข้าเฝ้ าพระเจ้าก็ได้ท้ งั นั้น และอุปกรณ์น้ นั ๆ จะ
ช่วยให้คนอื่น ๆ มีส่วนในการนมัสการพระเจ้าร่ วมกันกับท่านด้วย ถ้าท่านมีไหวพริ บดี ท่านอาจเลือก
คนหนึ่งคนใดอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่ท่านรู ้สึกว่าข้อพระธรรมเหล่านั้นจะเป็ นประโยชน์สาหรับ
คนนั้นก็ได้
แน่ละ ท่านคงจะอธิ ษฐานด้วยกันกับครอบครัวของท่านเพราะท่านเป็ นคนในครอบครัว
เดียวกัน ท่านก็คงรู ้สึกเป็ นอิสระที่จะอธิ ษฐานสาหรับทุกสิ่ งทุกอย่างได้ตามใจชอบ เป็ นการดีถา้ ท่าน
สามารถทาเช่นนั้น แต่วา่ ท่านจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจและรู ้จกั ระดับจิตใจของสมาชิกในครอบครัว
ของท่านด้วย
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ทุกครอบครัวควรมีความเข้าใจฝ่ ายจิตวิญญาณพอที่จะขอบพระคุณพระเจ้า และควรขอ
การนาของพระเจ้าในชีวติ ประจาวันเสมอ ตอนแรกการเข้าเฝ้ าพระเจ้าอาจจะไม่มากกว่านั้นแต่ต่อมา
โดยมาก ทุก ๆ ครอบครัวก็จะขยายการอธิ ษฐานกว้างขวางออกไป ไม่เพียงแต่อธิ ษฐานสาหรับเพื่อน ๆ
และคนเจ็บป่ วยเท่านั้น แต่จะอธิ ษฐานเผื่องานของผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐและงานอื่น ๆ ผูน้ าของแต่ละ
ครอบครัวควรนาสมาชิกในครอบครัว ให้อธิ ษฐานมากขึ้น ๆ
ถ้าเป็ นได้ จงชักชวนและขอร้องให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวอธิษฐาน หนุนใจเขาให้
สนทนากับพระเจ้า “ทุกคนที่จะรั บเราต่ อหน้ ามนุษย์ เราจะรั บผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์ พระบิดาของเราผู้
อยู่ในสวรรค์ ” (มัทธิว 10:32) จงอธิ บายให้สมาชิกในครอบครัวทราบว่า การสรรเสริ ญและขอบพระคุณ
พระเจ้ามีค่ามากกว่าการอธิ ษฐานเป็ นเวลานาน
ๆ
จงหนุนใจให้อธิ ษฐานออกเสี ยงแม้เพียง
“ขอขอบพระคุณพระบิดาเจ้า” ก็เพียงพอแล้ว หรื อแนะนาให้เขาอธิ ษฐานว่า “ขอพระองค์เจ้าทรงสอน
ให้ขา้ พระองค์อธิษฐาน” และพระเจ้าจะทรงตอบคาอธิ ษฐานของเขา แต่ถา้ บางคนอธิ ษฐานออกเสี ยง
ไม่ได้ อย่างน้อยก็ควรอธิ ษฐานตามแบบของพระเยซูพร้อม ๆ กัน
หนุนใจเขาให้อธิ ษฐานแต่ไม่ใช่คะยั้นคะยอ เพราะการอธิ ษฐานเป็ นการสนทนากับพระ
เจ้า และเป็ นงานศักดิ์สิทธ์ จะอธิ ษฐานโดยบังคับจิตใจไม่ได้ เหมือนเราจะบังคับดอกไม้ให้บานก็ไม่ได้
และอย่าลืมอธิ ษฐาน เข้าเฝ้ าพระเจ้าพร้อมกับลูก ๆ ของท่าน เด็กเล็ก ๆ คงจาไม่ได้วา่ เขา
เริ่ มนมัสการกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อไร เหมือนกับเขารับประทานอาหารมื้อแรกเมื่อใด เขาคงจาไม่ได้
เพื่อนของข้าพเจ้าคนหนึ่งเป็ นแม่หม้าย มีลูกเล็ก ๆ ห้าคนโดยไม่มีพี่เลี้ยง เขาบอกข้าพเจ้าว่าเวลาคุกเข่า
อธิษฐาน ลูกคนเล็กของเขาจะคลานไปคลานมาข้ามลาตัวของเขา หรื อไม่ก็มานอนขดอยูข่ า้ ง ๆ เข่าของ
เขา หรื อบางทีก็กอดขา หญิงหม้ายคนนั้นมิได้ดุวา่ ลูกชายเล็ก ๆ ของเขาเลย เพราะเขาบอกว่า อยากให้
ลูกจาได้วา่ เขาคุกเข่าอธิ ษฐานกับแม่ของเขาตั้งแต่ยงั เล็ก ๆ อยู่
เมื่อมีเด็ก ๆ นมัสการด้วย ควรจะหาเรื่ องที่เบาสมองอ่านหรื ออธิ บายให้เด็ก ๆ ฟัง เช่น
อ่านในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่ องของเด็ก ๆ โดยเฉพาะ แต่ให้อ่านจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์
โดยตรง เพื่อเด็ก ๆ จะจดจาข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ หลังจากนั้นให้เขาท่องข้อพระธรรมสั้น ๆ และ
ให้เขาร่ วมใจอธิ ษฐานด้วย
ถ้าท่านมีหีบเพลงหรื อเครื่ องดนตรี ที่บา้ นท่านก็จะดี แต่ถา้ ไม่มี ท่านก็ร้องเพลงเวลา
นมัสการเข้าเฝ้ าพระเจ้าได้เหมือนกัน ควรร้องเพลงเวลาเริ่ มประชุมและปิ ดประชุม ถ้าใครตั้งต้นเพลงได้
จะดีมาก แต่ถา้ ร้องไม่ค่อยจะเป็ น ก็จงร้องถวายพระเกียรติยศพระนามของพระเจ้า พระเยซูและอัคร
สาวกของพระองค์ ร้องเพลงเมื่อรับประทานอาหารมื้อสุ ดท้าย ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เขียนไว้วา่ “เมื่อ
ร้ องเพลงสรรเสริ ญแล้ ว เขาก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศ” (มัทธิว 26:30)
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ถ้าเด็กมีปัญหาถาม จงตอบคาถามของเด็ก คาถามนั้นอาจดูไม่สาคัญสาหรับผูใ้ หญ่ แต่ก็
สาคัญสาหรับเด็ก ๆ มากสมองของเด็ก ๆ มีความคิดดีมาก และเขากาลังเริ่ มมีความคิดในการตัดสิ นใจ
สาหรับชีวติ ของเขา
ถ้าท่านตอบคาถามไม่ได้จงสัญญาแก่เด็กว่า จะพยายามหาคาตอบให้ภายหลัง คน
โดยมากมักจะถามคาถามชนิด “คาถามค้าง” คือหมายความว่า เป็ นคาถามที่คนอื่นเคยถามมาแล้ว และ
หนังสื อคริ สเตียนโดยมากมักเขียนคาตอบไว้ให้เรี ยบร้อยแล้วเสมอท่านควรซื้ อหนังสื อดี ๆ ให้เด็กอ่าน
บางท่านอาจแย้งว่า ดูออกจะยุง่ มากไปเสี ยละกระมังถูกแล้ว “เราเป็ นคนทาการด้วยกัน
กับพระองค์” และเราควร “อุตส่ าห์สาแดงตนให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า เป็ นคนงานที่ไม่ตอ้ งอาย..”
การนมัสการพระเจ้าในครอบครัวไม่จาเป็ นต้องใช้เวลามาก ถ้ามีเด็กในครอบครัวที่ไป
โรงเรี ยน ท่านควรตื่นแต่เช้าและนมัสการพระเจ้าสักสิ บห้าหรื อยีส่ ิ บนาที ก่อนเด็กไปโรงเรี ยนและนัน่
หมายความว่า ครอบครัวของเราได้ต้ งั แต่วนั ใหม่น้ นั กับพระเจ้าอย่างถูกต้อง
การที่ทาให้เด็ก ๆ รู ้สึกว่า พระเจ้าประทับอยูใ่ กล้ ๆ นั้นเป็ นเรื่ องสาคัญมากและทาได้ง่าย
ที่วา่ เป็ นของสาคัญก็เพราะจะทาให้เด็กรู ้แน่นอนว่า พระเจ้าทรงเป็ นผูต้ รวจตราความประพฤติของเขา
ตลอดชีวิต จงให้ลูก ๆ ของท่านได้ยนิ คาสรรเสริ ญและคาขอบพระคุณจากปากของท่านทุก ๆ เช้า จงให้
ลูก ๆ คุน้ เคยกับเสี ยงอธิ ษฐานของท่าน ไม่วา่ เวลาไหน ในเมื่อเกิดความจาเป็ นที่จะต้องอธิ ษฐาน จงทา
ให้ลูก ๆ รู ้สึกว่าพระเจ้าสถิตอยูด่ ว้ ย พระองค์ประทับอยูก่ บั ท่านจริ ง ๆ
บางทีท่านคงอยากถามว่า
ควรมีการนมัสการพระเจ้าเวลาแขกมาเยีย่ มบ้านหรื อไม่
คาตอบคือ ควรอย่างยิง่
ถ้าแขกที่มาเยีย่ มท่านมาเยีย่ มในเวลาที่กาหนด ที่ท่านนมัสการพระเจ้าตามปกติ ท่านก็
ควรเชื้ อเชิ ญเขาร่ วมการนมัสการกับครอบครัวของท่าน ถ้าแขกที่มาเยีย่ มท่านเป็ นคริ สเตียน เขาคงยินดี
มาก แต่ถา้ แขกของท่านยังไม่เป็ นคริ สเตียน การเข้าเฝ้ าพระเจ้าในบ้านคริ สเตียนจะช่วยให้เพื่อนของท่าน
เห็นว่า ครอบครัวคริ สเตียนปฎิบตั ิอย่างไรบ้าง
ท่านควรงดเว้นออกชื่อของบุคคลในคาอธิ ษฐานของท่านเมื่อมีแขก และการเลือกข้อพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์อ่าน ควรเลือกอย่างระมัดระวัง “จงเป็ นคนฉลาดเหมือนงูและจงเป็ นคนสุภาพเหมือน
นกพิราบ” (มัทธิว 10:16) อย่าอ่านข้อพระธรรมที่เป็ นคาสอนที่สลับซับซ้อน ยากแก่การเข้าใจหรื อข้อ
พระธรรมที่เป็ นคาสอนยาก ๆ จงอ่านข้อพระธรรมที่ไพเราะและจับใจเช่นพระธรรมสดุดีบทที่ 103 พระ
ธรรมอิสยาห์บทที่ 55 หรื อ พระธรรมยอห์นบทที่ 14 จงพยายามหนุนใจแขกให้มีความปรารถนาที่จะ
อ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ส่วนตัว

49

บทที่ 8 การอธิษฐานขอบพระคุณ
“พระองค์จึงหยิบขนมปั ง ขอบคุณ และหักส่ งให้แก่เขาทั้งหลาย...” พระธรรมลูกา 22:19
การขอบพระคุณพระเจ้าที่โต๊ะอาหาร เป็ นการนมัสการพระเจ้าอีกวิธีหนึ่ง ที่สมาชิกใน
ครอบครัวจะได้รวมกัน เพื่อระลึกถึงและขอบพระคุณองค์พระผูเ้ นรมิตสร้างทุกสิ่ ง และองค์พระผูช้ ่วย
ไถ่บาปของเรา
พระเยซูคริ สต์ พระราชโอรสของพระเจ้า ยังอธิ ษฐานขอบพระคุณ เมื่อพระองค์ทรงเลี้ยง
คนห้าพันคน “พระเยซูทรงหยิบขนมนั้น ขอบพระคุณ แล้ วแจกแก่ คนทั้งหลายที่นั่งอยู่นั้น” (ยอห์น
6:11) ทรงวางแบบไว้ สาหรับคนที่รักพระองค์ให้ทาตาม
การขอบพระคุณทาให้มนุษย์ผดิ จากสัตว์เดียรัจฉาน เมื่อเรานาอาหารไปให้สัตว์กิน โดย
สัญชาตญาณของสัตว์ มันจะยื้อแย่งกันกินอาหารก่อนให้ได้ และกินอาหารให้มากที่สุดเว้นไว้แต่สัตว์
บางชนิดที่ได้รับการฝึ กหัดอย่างดีแล้ว จึงไม่ทาเช่นนั้นการหยุดเล็กน้อยและการขอบพระคุณพระเจ้า
ก่อนรับประทานอาหารทาให้มนุษย์มีภาวะสู งกว่าสัตว์เดียรัจฉาน
บางครั้งเมื่อท่านอยูใ่ นร้านอาหาร ท่านอาจสังเกตดูคนต่าง ๆ ที่เข้ามารับประทานอาหาร
ในร้านนั้น ถ้าครอบครัวที่ไม่เป็ นคริ สเตียนมารับประทานอาหาร เขาจะไม่หยุดขอบพระคุณพระเจ้า
และต่างคนต่างลงมือรับประทานอาหารโดยไม่คอยใครหรื อเอาใจใส่ ใคร ส่ วนเมื่อครอบครัวคริ สเตียน
รับประทานอาหารแม้บางครั้งเขาลืมอธิ ษฐานขอบพระคุณพระเจ้า แต่โดยนิสัยประจาตัวของเขา ๆ มัก
คอยซึ่ งกันและกัน และสนใจกับการรับประทานของสมาชิ กอื่น ๆ ในครอบครัวของตน
การที่จะอธิ ษฐานขอบพระคุณพระเจ้า โดยไม่ตอ้ งเตรี ยมคาพูดใด ๆ มาก่อนเป็ นการดี
ที่สุด เพราะจะช่วยมิให้การอธิ ษฐานขอบพระคุณเป็ นเพียงพิธีเท่านั้น ถ้าท่านอธิ ษฐานขอบพระคุณโดย
ไม่ตอ้ งเตรี ยมคาอธิ ษฐานเสี ยก่อนไม่ได้ก็เปล่งเสี ยงขอบพระคุณพระเจ้าตามปกติก็ยงั ดี
ถ้าคนที่จะ
อธิ ษฐานเป็ นคนขี้อายก็อธิ ษฐานตามแบบที่เคยท่องจาไว้แล้ว ก็เหมาะสมมากกว่าที่จะละเว้น ไม่
อธิ ษฐานขอบพระคุณพระเจ้าเสี ยเลย ถ้าจะให้ดีแล้วควรท่องจาคาอธิ ษฐานขอบพระคุณแบบต่าง ๆ เวลา
อธิ ษฐานท่านควรระลึกไว้วา่ ท่านจะพูดอะไร และท่องทบทวนให้แจ่มแจ้งชัดเจน ไม่ใช่การอธิ ษฐาน
เพียงโดยริ มฝี ปากเท่านั้น แต่อธิ ษฐานออกมาจากใจจริ ง
ต่อไปนี้ เป็ นแบบอธิ ษฐาน ขอบพระคุณพระเจ้าง่าย ๆ ที่ท่านอาจใช้ได้เช่น “โอพระองค์
เจ้าข้า ขอพระองค์เสด็จมาเป็ น “แขก” เยีย่ มเยียนครอบครัวของพระองค์ และขอทรงอวยพระพรอาหาร
ที่พวกข้าพระองค์รับประทาน”
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หรื อจะว่า “ขอขอบพระคุณสาหรับของประทานนี้และสาหรับสิ่ งอื่น ๆ ด้วย ขอทรงรับ
การขอบพระคุณจากจิตใจของข้าพระองค์ท้ งั หลาย”
หรื อจะว่า “โอพระเจ้าข้า ขอขอบพระคุณสาหรับอาหารมื้อนี้ ขอทรงอวยพระพรให้เป็ น
ประโยชน์แก่ขา้ พระองค์ท้ งั หลายและขอทรงใช้พวกข้าพระองค์ในการปฎิบตั ิกิจการของพระองค์ดว้ ย
เถิด ในพระนามพระเยซูคริ สต์ อาเมน”
คาอธิ ษฐานเหล่านี้ลว้ นแต่เป็ นคาอธิ ษฐานสั้น ๆ เพราะการอธิษฐานขอบพระคุณควรเป็ น
การขอบพระคุณสั้น ๆ การอธิ ษฐานเช่นนี้ จะเกิดประโยชน์ ถ้าผูร้ ่ วมรับประทานอาหารจะพากัน
ขอบพระคุณไปด้วย โดยทัว่ ๆ ไป เรามักไม่อธิ ษฐานยาวนานก่อนรับประทานอาหาร
ตามปกติ บิดาผูเ้ ป็ นหัวหน้าครอบครัวเป็ นผูอ้ ธิ ษฐานขอบพระคุณ ถ้าบิดาไม่เป็ นคริ ส
เตียน มารดาผูเ้ ป็ นคริ สเตียนควรเป็ นผูอ้ ธิ ษฐานขอบพระคุณพระเจ้าเวลารับประทานอาหาร แต่ถึงไม่
เป็ นคริ สเตียน ทุกคนก็ควรจะรู ้สึกขอบพระคุณพระเจ้าที่มีอาหารรับประทาน
หากว่าใช้คาอธิ ษฐานที่ท่องจาไว้เวลาขอบคุณพระเจ้าก็จะดีเหมือนกัน ท่านอาจให้ทุกคน
ในครอบครัวอธิษฐานขอบพระคุณตามแบบอย่างที่เตรี ยมไว้ โดยท่องพร้อมกันก่อนเวลารับประทาน
อาหาร หรื อไม่ก็เปลี่ยนเวรกันอธิ ษฐานขอบพระคุณที่โต๊ะอาหาร การทาเช่นนี้ จะทาให้ทุกคนเกิดความ
เคยชิน และรู้สึกเป็ นปกติไปเองเมื่อทาบ่อย ๆ และเมื่อเราได้รับการขอร้องให้อธิษฐานขอบพระคุณพระ
เจ้า ในเวลาที่มีคนอื่น ๆ หลายคนรับประทานด้วยกัน หรื อไม่อยูท่ ี่บา้ นของตนเอง ก็จะไม่รู้สึกกระดาก
อายในการอธิษฐานเลย
ครอบครัวที่สมาชิกมิได้รับประทานอาหารด้วยกัน ทุกคนที่มารับประทานอาหารที่โต๊ะ
ควรก้มศีรษะอธิ ษฐานขอบคุณพระเจ้าสาหรับของประทานที่มาจากพระองค์
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บทที่ 9 คู่ร่วมใจอธิษฐาน
“ข้ าพเจ้ าวิงวอนขอท่ านให้ ช่วยอธิ ษฐานพระเจ้ า โดยใจร้ อนรน เพื่อข้ าพเจ้ า”
พระธรรมโรม 15: 30
ความสุ ขยินดีมากที่สุดอย่างหนึ่ง ที่เราได้รับจากการอธิ ษฐาน คือการมีเพื่อนร่ วมใจ
อธิ ษฐานด้วยกัน ตามปกติสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวมีระดับชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณจิตต่างกัน และผูท้ ี่มี
ชีวติ ใกล้ชิดกับพระเจ้า ก็จะรู ้สึกไม่สะดวกใจที่จะทูลอธิ ษฐานออกเสี ยงเกี่ยวกับทุก ๆ สิ่ งที่มีอยูใ่ นใจ
โดยเหตุน้ ี เขาจึงอยากมีเพื่อนร่ วมใจ ที่มีชีวติ ฝ่ ายวิญญาณจิตซึ่ งมีอยูใ่ นระดับเดียวกัน เพื่ออธิ ษฐาน
ด้วยกัน เพื่อนชนิดนี้มีคุณประโยชน์ต่อเราอย่างมากมาย
การมีเพื่อนร่ วมใจอธิ ษฐานเช่นนี้ จะทาให้เราสามารถอ้างพระสัญญาของพระเจ้า ซึ่ งตรัส
แก่เราว่า “ถ้ าในพวกท่ านที่ อยู่ในแผ่ นดินโลก สองคนจะร่ วมใจกันขอสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดพระบิดาของเราผู้อยู่
ในสวรรค์ กจ็ ะทรงกระทาให้ ด้ วยว่ ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหน ๆ ในนามของเรา ๆ จะอยู่ท่ามกลาง
เขาที่นั่น” (มัทธิว 18:19, 20)
ไม่รู้วา่ กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ที่ขา้ พเจ้าได้ขอร้องให้บางคนอธิ ษฐานร่ วมกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู ้สึก
ประหลาดใจเพราะคาอธิ ษฐานของเราได้รับคาตอบอย่างรวดเร็ ว บางทีอาจเป็ นเพราะข้าพเจ้าได้ต่อสู ้คน
เดียวมานานแล้ว แต่เมื่อขอเพื่อนให้ร่วมใจอธิ ษฐานทูลขอพระเจ้า ก็ได้รับคาตอบทันที
ทาไมท่านไม่อธิ ษฐานทูลขอพระเจ้าให้ส่งเพื่อนร่ วมใจมาอธิ ษฐานกับท่าน บางทีอาจเป็ น
คนในครอบครัวเดียวกันกับท่านก็ได้ อาจเป็ นเพื่อนคนหนึ่งคนใดของท่านก็ได้ แต่จะเป็ นใครก็ตามที่
มาร่ วมใจกันอธิ ษฐานกับท่าน ก็นบั ว่าเป็ นสหายเลิศที่สุดในชีวติ ของท่าน
มิตรภาพของเราจะกระชับแน่นยิง่ ขึ้น โดยการอธิ ษฐานร่ วมกัน เมื่อเราพูดถึงปั ญหาของ
เพื่อน ๆ ของเรา เราควรหยุดคุยแล้วลงมืออธิ ษฐาน การอธิ ษฐานในระหว่างพวกคริ สเตียนควรเป็ นเรื่ อง
ปกติ เหมือนกับการสนทนาปราศัยกัน
ดังนั้นเมื่อพระเจ้าพระราชทานเพื่อร่ วมใจสาหรับอธิ ษฐานก็จงกระทาทุก ๆ อย่าง โดยไม่
มีพิธีอะไร ท่านอาจพูดถึงเรื่ องบางเรื่ องแล้วอธิ ษฐานเผือ่ เรื่ องเหล่านั้นที่พดู ถึง แล้วก็สนทนากันอีก
ถ้าท่านไม่สามารถหาเพื่อนร่ วมใจ เพื่ออธิ ษฐานด้วยกันบ่อย ๆ ท่านอาจเขียนจดหมายถึง
กันก็ได้ และอาจเปรี ยบเทียบคาตอบของกันและกันได้ การอธิ ษฐานร่ วมใจกันแบบนี้จะเป็ นการช่วย
อธิ ษฐานเพื่อผูเ้ รี ยนรวีวารศึกษา มีบ่อยครั้งที่นกั เรี ยนในชั้นมีเพิ่มขึ้น และมีชื่อหลายคนที่จะต้องจดจา
ท่านอาจส่ งรายชื่ อนักเรี ยนในชั้นของท่านครึ่ งหนึ่ง ให้เพื่อนร่ วมใจอธิ ษฐานเผื่อก็ได้
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เมื่อพระเจ้าพระราชทานเพื่อนร่ วมงานแล้ว จงคอยระวังการทดลองที่มกั จะติดตามมา
หลังจากที่พระเยซูทรงรับศีลบัพติศมาแล้ว พระองค์ทรงถูกมารทดลองทันที ทานองเดียวกัน เมื่อเรา
ตัดสิ นใจเดินตามพระเจ้าอย่างใกล้ชิด มารมักพยายามทุกวิถีทางที่จะจูงใจเราให้ทาผิด บาปชนิดที่เราทา
ได้ง่ายที่สุด มารจะวางกับดักเราไว้ เพื่อเราจะทาผิดได้ง่าย ๆ มารจะพยายามทาให้เพื่อนร่ วมงานของเรา
แตกแยกกัน ถ้ามันมีโอกาสทาได้
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บทที่ 10 เคล็ดลับในการเข้ าเฝ้ าพระเจ้ า
“จงอธิ ษฐานเสมออย่ าเว้ น”
พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5: 17
ผูท้ ี่รักพระเจ้ามากคนหนึ่งชื่ อ ลอเรนส์ เกิดในคริ สต์ศตวรรษที่สิบเจ็ด ผูน้ ้ ีได้เรี ยนรู้จกั
เคล็ดลับของการอธิ ษฐานโดยไม่หยุดหย่อนอย่างแตกฉาน จนมีผรู ้ วบรวมจดหมายของท่านผูน้ ้ ีไว้และ
ตีพิมพ์เป็ นหนังสื อ เพื่อเราจะได้เอาไว้เป็ นตัวอย่างหนังสื อเล่มนี้ชื่อว่า “ฝึ กหัดอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ พระ
เจ้า”
เมื่อลอเรนส์ถูกเกณฑ์ ให้รับใช้ในโรงครัวของสถาบันศึกษาพระคริ สตธรรม เขาไม่
พอใจต่อการงานที่เขาต้องทาอยูเ่ ลย แต่เขาได้สานึกว่า เขาทาทุกสิ่ งทุกอย่างเพราะรักพระเจ้าและด้วย
การอธิ ษฐานจะทาให้การปฎิบตั ิงานได้ดีข้ ึน ตลอดระยะเวลาสิ บห้าปี ที่ตอ้ งทากับข้าวในครัว ลอเรนส์จึง
สามารถทาหน้าที่น้ ีได้ดีมาก ลอเรนส์เห็นพระพักตร์ พระเจ้าขณะที่ทางานอยูใ่ นครัวเช่นเดียวกับที่ได้
เห็นพระเจ้าประทับอยูใ่ นโบสถ์ ลอเรนส์เขียนไว้ในหนังสื อของเขาว่า “เวลาทาธุ รกิจก็ไม่เห็นมีอะไร
แตกต่างจากเวลาที่กาลังอธิ ษฐานอยูเ่ ลย ระหว่างที่ทางานอยูใ่ นครัวมีแต่เสี ยงเอะอะวุน่ วาย และในเวลา
เดียวกันก็มีหลาย ๆ คนมาเรี ยกขอความช่วยเหลือพร้อม ๆ กัน แต่ขา้ พเจ้าก็มีพระเจ้าเป็ นสมบัติในจิตใจ
ของข้าพเจ้า ทาให้ขา้ พเจ้าเต็มเปี่ ยมด้วยความสงบสุ ข เหมือน ๆ กับเวลาที่ขา้ พเจ้าคุกเข่าลงอธิ ษฐาน” นี่
เป็ นประสบการณ์ข้ นั สุ ดยอดในชีวติ คริ สเตียน ถ้าท่านถ่อมตัว ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหน ทาอะไรอยูก่ บั
สิ่ งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ก็สามารถเข้าเฝ้ าพระเจ้าได้ใกล้ชิด
ข้าพเจ้าขอแนะนาท่านสักเล็กน้อย เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจเรื่ องการเข้าเฝ้ าพระเจ้าดียงิ่ ขึ้น
เมื่อท่านเข้าเฝ้ าพระเจ้าเป็ นส่ วนตัวเสร็ จแล้ว ให้ท่านทาสองสิ่ ง คือ เลือกท่องจาข้อพระธรรมสักหนึ่งข้อ
และเลือกผูห้ นึ่ง หรื อสิ่ งหนึ่งเป็ นเป้ าพิเศษ ที่ท่านจะอธิ ษฐานภาวนาตลอดวันนั้น
จงหาเศษกระดาษสักชิ้นหนึ่ง เขียนข้อพระธรรมที่ท่านจะท่องจานั้นไว้ แล้วนากระดาษ
แผ่นนั้นติดตัวไปกับท่าน เพื่อท่านจะมีโอกาสอ่านทบทวนได้ง่าย ๆ ตลอดวันนั้น ถ้าท่านต้องขึ้นรถ
โดยสารไปทางานหรื อไปธุระ ท่านก็ใช้กระดาษชิ้นนั้น ท่องจาข้อพระธรรมนั้น ๆ ได้ตลอดทาง ถ้าท่าน
นัง่ ทางานเฝ้ าเครื่ องจักร ท่านก็อาจนัง่ ดูไปเป็ นพัก ๆ ครู่ หนึ่ง ขณะที่เฝ้ าเครื่ องยนต์ท่านอาจอ่านซ้ าทวน
ไปทวนมาได้หลาย ๆ หน จนจาได้แม่นยา ถ้าท่านทางานที่โต๊ะเขียนหนังสื อ จงวางแผ่นกระดาษนั้นไว้
ในที่ ๆ ท่านจะมองดูได้เป็ นครั้งเป็ นคราว ขณะที่เมื่อยต่องานประจา ถ้าท่านต้องเป็ นแม่บา้ น ดูแลการ
งานที่บา้ น จงตั้งกระดาษแผ่นนั้นไว้ที่ ๆ ล้างชาม หรื อใกล้ก๊อกน้ า หรื อใกล้ที่หนึ่งที่ใด ที่ท่านต้องผ่าน
ไปมาและใช้สายตาเหลือบดูได้เสมอ ๆ ไม่มีใครจะมีโอกาสท่องจาข้อพระธรรมได้ดีเท่าแม่บา้ น ท่านจะ
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ท่องข้อพระธรรมซ้ าไปซ้ ามาได้หลาย ๆ หน ขณะที่ทากิจวัตรประจาวันของตน เนื้อความในพระธรรม
นั้น ๆ จะทาให้หายเบื่อหน่ายในงานบ้านที่น่าราคาญ ซึ่ งต้องทาซ้ า ๆ ซาก ๆ “ข้ าพเจ้ ารั กพระนามของ
พระองค์ มากสักเท่ าใด เป็ นข้ อภาวนาของข้ าพเจ้ าตลอดวันยังคา่ ” (สดุดี 119:97)
จงตัดสิ นใจด้วยว่าท่านจะอธิ ษฐานเผื่อผูใ้ ดบ้าง และทูลขอองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้
เสนอชื่อผูน้ ้ นั ให้ท่านจดจาได้ตลอดวัน บางทีท่านอาจอธิ ษฐานทูลขอสาหรับใบปลิวที่คนอื่นกาลังแจก
ให้ชาวมุสลิม หรื อคนอื่น ๆ ก็ได้ การอธิ ษฐานสาหรับการงานที่คริ สเตียนทาในท่ามกลางหมู่ชนที่นบั
ถือศาสนาอิสลามเป็ นสิ่ งที่สาคัญเหลือเกิน หรื อท่านอาจใช้เวลาอธิ ษฐานสาหรับคนในประเทศจีน ให้
กลับใจจากลัทธิ ที่ไม่เชื่อพระเจ้า ท่านอาจไม่รู้จกั ชื่อของคนพวกนั้น แต่โดยการที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ทรงนาท่าน ท่านก็สามารถอธิ ษฐานเพื่อเขาได้ หรื อจะอธิ ษฐานเผื่อมิตรสหายของท่านที่มีความเชื่ อ
อ่อนแอหรื ออธิ ษฐานเผือ่ บางคนที่ตอ้ งผ่านระทมทุกข์อย่างสาหัส การเลือกข้ออธิ ษฐานเป็ นหน้าที่ของ
ท่านโดยตรง แต่จงเลือกทูลขอสาหรับบางสิ่ งหรื อบางคนทุกวัน การอธิ ษฐานเป็ นการจาเป็ นและเป็ น
งานเร่ งด่วนมาก
ในชีวติ ของเราแต่ละคน อาจมีหลายครั้งหลายหนในวันหนึ่ง ๆ ซึ่ งใช้เป็ นเวลาอธิ ษฐาน
ได้ ท่านทาอะไรในเมื่อต้องคอยรถรางหรื อรถประจาทาง ท่านกระวนกระวายใจหรื อท่านอธิ ฐาน? การ
อธิษฐานเป็ นการ “กู”้ เวลาที่เสี ยไป เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ “จงซื ้อโอกาสมาใช้ เพราะว่ าบัดนีเ้ ป็ น
กาลที่ชั่ว” (เอเฟซัส 5:16) ตลอดวันขณะที่ท่านนึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้จงเสนอชื่อและปั ญหาของคน
เหล่านั้นแต่ละคนต่อพระเจ้า และใช้เวลาสักเล็กน้อยทูลขอเพื่อพวกเขา ถ้ามีใครเขียนจดหมายขอร้องให้
ท่านอธิ ษฐานเผือ่ เป็ นพิเศษ จงวางจดหมายนั้นไว้ที่หน้ากระจกเงาของท่าน และทุกครั้งที่ท่านส่ อง
กระจก จงอธิษฐานเผือ่ คนนั้น
จงสรรเสริ ญและขอบพระคุณพระเจ้าตลอดวัน ทุก ๆ ครั้งที่ท่านมองออกจากหน้าต่างดู
ต้นไม้ ดอกไม้ นก ฯลฯ จงขอบพระคุณพระเจ้า เพราะโลกที่ท่านอยูช่ ่างสวยงามจริ ง ๆ ทุก ๆ ครั้งที่ท่าน
หยิบอะไรขึ้นใช้ จงขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ประทานสิ่ งนั้นให้ “ของประทานอันดีทุกอย่ าง และ
ของประทานอันเลิศทุกอย่ างย่ อมมาจากเบือ้ งบน และลงมาจากพระบิดา ผู้ทรงบันดาลให้ มีดวงสว่ าง”
(ยากอบ 1:17)
บางท่านอาจมีเวลาอธิ ษฐานทูลขอต่อพระเจ้าทุก ๆ ชัว่ โมงโดยถวายสิ บนาทีแรกของทุก
ๆ ชัว่ โมงในการสนทนากับพระองค์บางทีท่านไม่อาจสละเวลาสิ บนาทีในทุกชัว่ โมงเป็ นประจาทุกวัน
ได้ ถ้าท่านเชื่อว่า การอธิ ษฐานเป็ นงานที่สาคัญมาก ท่านก็จะใช้เวลาเท่าที่มีอยูส่ าหรับอธิ ษฐาน
ตัวอย่างเช่นขณะที่ท่านกาลังเดินทาง ท่านก็ใช้เวลาอธิ ษฐานได้ ขณะพักผ่อนก็มีเวลาอธิ ษฐานมาก และ
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เมื่อเวลาว่างในวันอาทิตย์ก็อธิ ษฐานได้ จงจัดหาเวลาพิเศษเข้าเฝ้ าพระเจ้าในการอธิษฐาน ถ้าจะใช้เวลา
สักหนึ่งชัว่ โมงตอนค่า ๆ เฝ้ าอธิ ษฐานเข้าเฝ้ าพระเจ้า จะเป็ นเวลาประเสริ ฐจริ ง ๆ
หรื อถ้าท่านมีศรัทธาแก่กล้า ท่านอาจอธิ ษฐานตลอดวันบางทีท่านเป็ นหวัด ปวดศีรษะ
เล็กน้อย นายแพทย์สงั่ ให้พกั ผ่อน ท่านก็มีเวลามากสาหรับอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และอธิ ษฐานอยู่
เงียบ ๆ
ก่อนที่โยนาธาน โกฟอร์ ท ผูร้ ับใช้พระเจ้าในประเทศจีนจะสิ้ นลมหายใจ เขาบอกภรรยา
ของเขาให้อ่านยอห์นทั้งเล่มให้ฟัง ท่านผูน้ ้ ีตาบอด อ่านหนังสื อเองไม่ได้ โดยมากภรรยาของเขาอ่านให้
ฟัง เขาเป็ นคนที่พระเจ้าทรงใช้มาก ไม่ใช่เพราะเขาอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์วนั ละบท แต่เพราะเขา
กระหายอยากอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์วนั ละเป็ นเล่ม ๆ ต่างหาก พระเยซูทรงเรี ยกร้องเราว่า “จงไปหา
ที่สงัดหยุดพักหายเหนื่อยสักหน่ อยหนึ่ง” และวันหยุดพักของท่านเป็ นโอกาสที่ท่านจะอยูก่ บั พระเจ้า
ตามที่พระเจ้าทรงเรี ยกร้องนั้นได้
นิสัยของมนุษย์ทวั่ ๆ ไปแล้ว ชอบความสะดวกสบายไม่อยากทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดนาน ๆ ถ้า
ท่านรู ้จกั วัดมาตราฐานของชี วติ ในโลกนี้ กับระดับชี วติ นิ รันดร์ แล้ว ท่านจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะ
ท่านได้อุทิศเวลาสาหรับพระองค์ “จงยังใจให้ ชื่นชมในพระเยโฮวา”
กิจการของโลกนี้จะสลายไป แต่การที่เราอยูส่ งบ ๆ เฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า เป็ นส่ วน
หนึ่งของชีวิตนิรันดร์
หลังจากที่ท่านอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์แล้ว จงเอารายชื่อของคนที่ท่านต้องการจะ
อธิ ษฐานเผื่อ ออกมาอ่านดู บางทีท่านอาจอธิ ษฐานเผื่อคนพวกนี้ทุก ๆ เวลาเช้า อย่างสม่าเสมอแล้วแต่
บางครั้งท่านก็ตอ้ งอธิ ษฐานอย่างรี บร้อนและลุกลน บางเช้าท่านก็มีเวลาอธิ ษฐานเพียงแต่วา่ “โอพระ
บิดา ขอทรงโปรดอวยพระพรเขา” แต่เมื่อวันที่ท่านได้หยุดพักผ่อน ท่านย่อมมีเวลามากที่จะอธิษฐาน
เผือ่ ญาติและมิตรสหายของท่าน อธิ ษฐานเกี่ยวกับเรื่ องจิตวิญญาณ เงินทอง อนามัย การศึกษา การสังคม
และสิ่ งอื่น ๆ อีก ตามแต่ท่านจะอธิ ษฐาน จงให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซาบซ่านเปี่ ยมล้นในชีวติ จิตใจของ
ท่าน เพื่อท่านจะอธิ ษฐานเผือ่ คนอื่น ๆ ด้วยใจจริ ง
โดยมากพวกเราไม่ค่อยคุน้ เคยกับการอธิ ษฐานติดต่อกันเป็ นเวลานาน
ถ้าการที่จะ
อธิ ษฐานตลอดวันเป็ นของใหม่สาหรับท่าน จงลองดูเช่นนี้ คือจงอธิ ษฐานเผือ่ ชื่อของคน ๆ เดียว แล้ว
หยุดพักสักครู่ หนึ่ง
แล้วจึงค่อยอธิ ษฐานเผื่ออีกคนหนึ่งต่อไปสมมติวา่ ต้องใช้เวลาอธิ ษฐานสักสอง
ชัว่ โมง จงหยุดแล้วอธิ ษฐานต่อ หยุดแล้วอธิ ษฐานต่อ ทั้งนี้เพื่อใช้เวลาระลึกถึงเพื่อน ๆ ของท่านให้
ทัว่ ถึงทุก ๆ คน รวมทั้งเพื่อนบ้านใกล้เคียง ศิษยาภิบาลและผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐที่ท่านรู ้จกั และ
รวมทั้งญาติพี่นอ้ งของท่าน โดยท่านไม่ตอ้ งรี บร้อนเลย
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สองสามครั้งแรก ที่ทา่ นฝึ กหัดอธิ ษฐานตามวิธีดงั กล่าวท่านอาจจะถูกล่อใจ ให้อา่ น
นิตยสาร ขณะที่ท่านหยุดพักเล็กน้อย สิ่ งล่อใจเหล่านี้ จะทาให้ท่านหันเหไปจากพระเจ้า จงต่อสู ้กบั พญา
มาร และจงอธิ ษฐานภาวนาเรื่ อยไปอย่าหยุด แทนที่จะอ่านนิตยสารของโลกนี้ ไม่วา่ จะน่าสนใจเพียงใด
จงอ่านหนังสื อคริ สเตียนขณะนั้น หรื ออ่านใบปลิวสาหรับคริ สเตียน การสังสรรค์กบั คริ สเตียนและการ
ฟังคาพยานของเขา จะทาให้ท่านเกิดกาลังใจ และหนุนน้ าใจท่านให้เกิดความเชื่อมากขึ้น เมื่อวันนั้นผ่าน
ไป การอธิ ษฐานภาวนาเช่นนี้จะทาให้ท่านปลาบปลื้มใจมีแสงสว่างเกิดขึ้นในใจ แล้วท่านจะเข้าใจ
ความหมายของข้อพระธรรมที่วา่ “ผู้ที่คอยท่ าพระเยโฮวา จะได้ รับกาลังเพิ่มขึน้ ”
ความจริ ง โอกาสที่เราจะเข้าเฝ้ าพระเจ้าตลอดวันเช่นนั้นมีนอ้ ยมาก ท่านจะต้องรู ้จกั
ปรับตัวเองให้เข้ากับชีวติ ประจาวันของท่าน ท่านจะต้องทางานหาเลี้ยงชีพ แต่ในเวลาเดียวกัน ท่านจะ
เดินทางกับพระเจ้าได้เหมือนอย่างเอโนค “ได้ ดาเนินกับพระเจ้ า” (ปฐมกาล 5:24) และท่านจะสามารถ
พูดเช่นเดียวกับอิสราเอล (ยาโคบ) ได้วา่ “ข้ าพเจ้ าได้ เห็นพระพักตร์ ข้าพเจ้ าที่นี่” (ปฐมกาล 32:30)
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คู่มอื การอธิษฐาน
วิธีที่จะทาให้จิตวิญญาณเข้มแข็งก็คือ ใช้เวลากับพระเจ้าเป็ นประจาทุกวันโดยการอ่าน
พระคัมภีร์และอธิษฐานตามลาพัง
ถ้าท่านอยากรู ้จกั พระเจ้ามากยิง่ ขึ้น ท่านจะต้องใช้เวลาสนทนากับพระองค์มากยิง่ ขึ้น
จงให้เราตั้งต้นการอธิษฐาน ด้วยการสรรเสริ ญและการขอบพระคุณพระเจ้า พระเจ้าทรง
มีประสงค์จะให้การสรรเสริ ญเป็ นส่ วนใหญ่ของการนมัสการ
ขอบเขตแห่งการอธิ ษฐานจะแคบเกินไป ถ้าเราสนใจแต่ชีวติ ของเรา และความปรารถนา
ของเราเองเท่านั้น เราควรอธิ ษฐานเผื่อกิจการงานทุก ๆ อย่าง
เราอาจทางานน้อย แต่จะได้ผลมาก ถ้าเราใช้เวลาเข้าเฝ้ าพระเจ้ามาก ๆ
การอธิ ษฐาน ควรอยูภ่ ายใต้การทรงนาขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ “เพราะว่าเรา
ทั้งหลายไม่รู้วา่ เราควรอธิ ษฐานขอสิ่ งใด อย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราด้วยความคร่ า
ครวญ ซึ่งเหลือที่จะอธิบายได้” (โรม 8:26)
คาแนะนาอันน่าประทับใจเหล่านี้ มีไว้ให้ท่านได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเพียบพร้อมแล้วใน
หนังสื อ “คู่มือการอธิ ษฐาน” เล่มนี้
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