อธิษฐานด้ วยความเชื่อ
โดย พงษ์ ตนานนท์
ผู้อานวยการใหญ่ โรงพยาบาลแมคคอร์ มิค

บทนา
เมื่อเดือนกันยายนที่ผา่ นมา ทาง CBN ขอให้ผมไปมีส่วนร่ วมในการพูดคุยกับผูฟ้ ังในรายการฯ
โดยเจาะจงให้ผมพูดเรื่ อง การ “อธิษฐานด้วยความเชื่อ” หรื อ The Prayer of Faith
รายการที่วา่ นี้ได้ออกทาง ITV เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอเป็ นความเรี ยงให้ท่านได้อ่านกัน

เนือ้ หา
บทเพลงยอดนิยมที่คริ สเตียนไทยชอบร้องก่อนรับประทานอาหารคือเพลง “บนภูเขาสู ง ที่ฉนั
อาศัย ไม่มีหมอกแห่งความกลุม้ ใจน้ าพุไหลไม่รู้แห้งหาย ฉันได้ดื่มกินสบาย อีกมีท้ งั มานา พระทรงจัด
มา ฉันไม่ตอ้ งกระวนกระวาย เพราะฉันได้เข้าในแผ่นดินพระเจ้า...”
ในแวดวงครอบครัวของผม มีคาอธิ ษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานอาหารให้สืบทอดกัน
มาอย่างน้อย 4 ชัว่ คน ความว่า
“โอ้พระเจ้าข้า ข้าฯ ขอขอบคุณ ในพระองค์ท่าน ผูท้ รงการุ ณเมตตาข้าเจ้า ให้มีอาหาร ซึ่ งข้าเจ้า
อิ่มหนาสาราญ อาเมน”
และมีคาอธิ ษฐานก่อนนอนว่า “เดี๋ยวนี้ลูกรักพักนอนหลับใหลขอพระรักษา วิญญาณฉันไว้
ตลอดคืนนี้ อย่าให้มีภยั อันตราย ฉันรักพ่อแม่ พี่นอ้ งชายหญิง ขอพระเป็ นเจ้า ช่วยเขาจริ ง ๆ”
ชาวคริ สต์ถูกสอนให้อธิ ษฐานมาตั้งแต่เด็ก และการอธิ ษฐานนั้นมักเป็ นแบบท่องจา บางคนจึง
จาตลอดชี วติ แต่ไม่เข้าใจ จาได้เพราะพ่อแม่สอนไว้ เช่นการอธิ ษฐานเมื่อจะรับประทานอาหารอธิ ษฐาน
ก่อนเข้านอนที่ยกตัวอย่างมากข้างต้น
น่าสนใจเหมือนกันว่าไม่ค่อยได้มีการพูดถึงการอธิ ษฐานเมื่อตื่นนอน....เพียงแต่ได้รับการบอก
กล่าวว่า ตอนเช้าอย่าลืมขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ดูแลเรามาตลอดคืน
คาอธิษฐานด้วยความเชื่อ (The Prayer of faith) มีการพูดถึงอยูเ่ พียงแห่งเดียวใน พระคัมภีร์
ความว่า “...และการอธิ ษฐานด้วยความเชื่ อจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยรอดชี วติ และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงโปรด
ให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทาบาป พระองค์จะทรงโปรดอภัยให้” (ยากอบ 5:15)
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การอธิษฐานด้วยความเชื่อเป็ นคาอธิษฐานที่บอกเราตรง ๆ ว่า อธิ ษฐานแล้วต้องเกิดผลตามนั้น
คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายตามคาอธิ ษฐาน โดยเฉพาะคาที่กล่าวในพระคัมภีร์ขอ้ ต่อไปในตอนท้ายที่วา่
“...คาอธิ ษฐานของผูช้ อบธรรมนั้นมีพลังทาให้เกิดผล” นี่อาจเป็ นสาเหตุให้เกิดความเชื่อเรื่ อง
การอธิ ษฐานรักษาโรค และมีคนบางคนที่วา่ เป็ นผูช้ อบธรรมเท่านั้นที่ทาได้
แต่ในความเข้าใจของผม
การอธิ ษฐานด้วยความเชื่อเป็ นเรื่ องที่ชาวคริ สต์ตอ้ งปฏิบตั ิอย่าง
สม่าเสมอ และเป็ นส่ วนที่จาเป็ นในการดาเนินชีวิตตามรอยพระบาทพระเยซู เพราะพระเยซูทรง
อธิ ษฐานเป็ นประจา อธิ ษฐานในทุกสถานการณ์ แต่มีคาอธิ ษฐานที่เราต้องจากันไว้เสมอคือ ตอนที่
พระองค์ทรงอธิษฐานที่สวนเกทเสมนีที่วา่ “...โอพระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็ นไปได้ ขอให้ถว้ ยนี้
เลื่อนไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็ นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็ นไป
ตามพระทัยของพระองค์...” (มัทธิว 26:39)
การอธิ ษฐานด้วยความเชื่ อนั้นจะได้รับคาตอบแน่นอน แต่คาตอบนั้นจะเป็ นคาตอบที่เป็ นไป
“ตามน้ าพระทัยของพระองค์” คือของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจผูอ้ ธิ ษฐานเราจะไปบังคับพระเจ้าไม่ได้ เพราะ
พระองค์จะทรงให้คาตอบที่เหมาะสมกับคนที่อธิ ษฐานด้วยความเชื่อเสมอ และคาตอบนั้นบ่อยครั้ง จะ
เป็ นคาตอบเกิดผลที่ดีกว่าเราหวังให้เกิดเสี ยอีก ลองทบทวนดูผลของการอธิษฐานในชีวติ ของตนเอง
(ในกรณี ที่เป็ นคนชอบอธิษฐาน) ดูเถิด
พระธรรมฮีบรู 11:1 กล่าวว่า “ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่ งที่เราหวังไว้ เป็ นความรู ้สึกมัน่ ใจว่า
สิ่ งที่เราไม่เห็นก็มีจริ ง”
ชาวคริ สต์มกั จะอธิ ษฐานเพื่อให้ได้ในสิ่ งที่หวังไว้ แต่คาตอบบ่อยครั้ง ไม่เป็ นไปอย่างที่หวัง
เพราะคนชอบที่จะหวังในเรื่ องที่มกั เป็ นเรื่ องเห็นแก่ตวั ดังนั้น คาตอบนั้นส่ วนใหญ่จะเป็ น “...สิ่ งที่เรา
ไม่เห็นก็มีจริ ง”
การอธิ ษฐานเผือ่ ก็เช่นเดียวกัน อธิ ษฐานเพราะ “หวัง..”
พระธรรมโคโลสี 4:12 กล่าวว่า “... เขาสู ้อธิ ษฐานเผือ่ ท่านเสมอหวังจะให้ท่านเจริ ญเป็ นผูใ้ หญ่
และบริ บูรณ์ ในการซึ่ งชอบพระทัยพระเจ้าทุกสิ่ ง”

สรุป
การซึ่ งชอบพระทัยพระเจ้า คือ เป็ นไปตามน้ าพระทัยพระองค์คือ คาตอบของการอธิษฐานด้วย
ความเชื่อ
การอธิษฐานด้วยความเชื่อต้องเป็ นไปอย่างสม่าเสมอ และต้องไม่ใช่การอธิษฐานเมื่อชีวติ มี
ปั ญหาหรื อเผชิญกับวิกฤตของชีวติ เท่านั้น
ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 75 ฉบับที่ 680 กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 14.
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