เพียรอธิษฐาน
(Persisten Prayer)
โดย พงษ์ ตนานนท์
ผู้อานวยการใหญ่ โรงพยาบาลแมคคอร์ มคิ
บทนา
ผมเขียนเรื่ อง “การอธิษฐานด้วยความเชื่อ” ให้ขา่ วคริ สตจักรฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ 2007 ไปแล้ว นึกขึ้นได้วา่ ได้เคยอ่านเรื่ องคาถามของพระเยซูเกี่ยวกับการ
อธิษฐานของศาสนาจารย์ Clovis G. Chappell จึงได้ยอ่ และเรี ยบเรี ยงคาเทศนาของ
ท่านมาเสริ มอีกตอนหนึ่งและขอเรี ยนว่า ถ้าจะอ่านเรื่ องนี้อย่างมีรสชาติก็ขอให้อ่าน
พระธรรมลูกา 18 :1-8 ไปด้วย
ข้อที่ผเู ้ ทศนาต้องการย้าคือข้อ 7 ความว่า
“...พระเจ้าจะไม่ทรงประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้ ผูร้ ้องถึงพระองค์ท้ งั
กลางวันและกลางคืนหรื อ พระองค์จะอดพระทัยไว้ชา้ นานหรื อ?”

สาระ
“...พระองค์จะอดพระทัยไว้ชา้ นานหรื อ?” (...Will he keep putting them off?...)
พระเยซูทรงสอนสาวกเรื่ องการอธิ ษฐานโดยการเล่าอุปมาเรื่ องหญิงม่ายกับผูพ้ ิพากษาให้เขาฟัง
เป็ นการบอกให้รู้วา่ แม้แต่ผพู ้ ิพากษาที่ไม่เชื่อในพระเจ้ายังรับปากให้ความเป็ นธรรมกับหญิงม่ายที่พร่ า
วอนขอ แล้วพระเจ้าจะไม่ตอบคาอธิ ษฐานของเราเชียวหรื อ? พระเยซูทรงสอนให้สาวกได้รู้วา่ การ
อธิ ษฐานนั้นไม่ใช่เป็ นเรื่ องส่ วนตัว แต่เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นมากมาย และไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่
ชิดสนิทกับพระเจ้าเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับคนธรรมดา ๆ ทัว่ ไปด้วย พระองค์ ทรงบอกว่ าทุกคนทีข่ อ

ก็จะได้ รับ ผู้ทแี่ สวงหาก็จะพบ และผู้ทเี่ คาะประตู ประตูกจ็ ะเปิ ด การอธิษฐานจะได้ รับการ
ตอบรับ แม้ ว่าคาอธิษฐานนั้นจะมาจากคนทีอ่ ่อนแอทีส่ ุ ดและต่าต้ อยทีส่ ุ ดในสังคม
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พระองค์ทรงเตือนคนที่มีชื่อเสี ยงมีเกียรติสูงในสังคมว่าความล้มเหลวในชีวติ อาจเกิดขึ้นได้ถา้
ไม่อธิ ษฐาน และผูค้ นอีกมากมายจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะว่าเขาไม่อธิ ษฐาน
ถ้าเราปฏิเสธการอธิ ษฐาน การช่วยเหลือย่อมไม่เกิดเมื่อเราต้อง
เข้ารณรงค์ในสงครามชีวติ
คาสอนของพระองค์ได้สร้างความประทับใจให้กบั ศิษย์เมื่อเขา
เหล่านั้นเขาให้พระองค์สอนให้พวกเขาอธิ ษฐานแต่อย่างไรก็ตามคา
สอนของพระองค์ที่ทรงสอนพวกเขานั้นยังไม่ประทับใจเท่ากับการ
ปฏิบตั ิตวั ของพระองค์หลังการสอน ด้ วยการทรงคุกเข่ าลงอธิษฐาน
การกระทาเป็ นแบบอย่างของพระองค์ทรงความหมายยิง่ นัก เราต้อง
เรี ยนรู ้เคล็ดลับนี้ คือว่า เมือ่ พระเยซู ทรงเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้

เพือ่ จะให้ เกิดผล สาวกต้ องเชื่อเหมือนอย่ างพระองค์ ทรงทาเป็ นแบบอย่ างและเห็นว่ าเรื่องนี้
เป็ นเรื่องเป็ นไปได้ สาหรับพวกเขาเช่ นกัน
พระเยซูยงั ทรงสอนเราอยูแ่ ม้กระทัง่ ในวันนี้
คาถามมีอยูว่ า่ พระองค์ทรงจัดเรื่ องการอธิ ษฐานไว้ในอันดับใดในชีวติ ของพระองค์ คาตอบคือ

พระองค์ ทรงจัดไว้ เป็ นอันดับทีห่ นึ่ง การอธิษฐานคือหัวใจของการทาพระราชกิจของพระ
เยซู
สาหรับพวกเรา บ่อยครั้ง การอธิ ษฐานจะเป็ นการเตรี ยมตัวเพื่อจะต่อสู ้ในสงครามชี วติ แต่
สาหรับพระเยซู คาอธิ ษฐานเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวติ
ถ้าจะพิจารณากันและตัดสิ นกันโดยอาศัยพื้นฐานจากเรื่ องราวในพระคัมภีร์ใหม่ จะเห็นได้วา่
สิ่ งที่ทาพระเยซูคริ สต์ทรงทาพระราชกิจของพระองค์ได้สาเร็ จนั้นเป็ นเพราะพลังของการอธิ ษฐาน...ขอ
เราจาไว้วา่ ถ้าอธิ ษฐานดีและเพียรอธิ ษฐาน งานทุกอย่างดูจะเป็ นเรื่ องเป็ นไปได้เกือบทั้งหมด พระเจ้าจะ
ทรงช่วยเรา... ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั เจนตัวอย่างหนึ่งคือการอธิ ษฐานที่สวนเกทเสมนีที่วา่ พระเยซูทรง
อธิ ษฐานจนพระเสโทหลัง่ ไหลและทรงกรรแสง พระธรรมลูกา 22:43-44 บอกเราว่า” ทูตสวรรค์องค์
หนึ่งมาประกฏแก่พระองค์ช่วยชูกาลังพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเป็ นทุกข์มากนัก พระองค์ยงิ่ ปลง
พระทัยอธิ ษฐาน พระเสโทของพระองค์เป็ นเหมือนโลหิ ตไหลหยดถึงดินเป็ นเม็ดใหญ่...”
พระเยซูทรงสอนเราทุกคนโดยทรงเป็ นแบบอย่างทั้งการพูดและการกระทา
ถามว่า รางวัลที่เราได้รับจากการอธิ ษฐานมีอะไรบ้าง? คาตอบคือ
1. พระเจ้าทรงเข้ามาอยูใ่ นชีวิตของเรา การอธิ ษฐานคือการเปิ ดประตูใจให้พระคริ สต์ที่ทรงเคาะ
ประตูใจของเราตลอดเวลาและทรงรอเราเปิ ดประตูใจและได้เสด็จเข้ามา พระเจ้าผูท้ รงเป็ นนิรันดร์ได้
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เป็ นจริ งอยูใ่ นชีวิตของคนที่เฝ้ าอธิ ษฐานอย่างจริ งจัง พระธรรมสดุดี ดีมีคากล่าวไว้วา่ “ข้าพระเจ้า
แสวงหาพระองค์และพระองค์ทรงฟังเสี ยงของข้าพระองค์...”
รางวัลที่มีค่าสู งสุ ดคือความตระหนักว่าพระเจ้าทรงอยูด่ ว้ ยตลอดเวลา
2. เพราะว่าการอธิ ษฐานทาให้รู้วา่ พระเจ้าทรงอยูด่ ว้ ย จึงทาให้มีความกล้าและมีพลังใหม่ ไม่
กลัวภัยอันตรายใด ๆ หรื อการราวีของศัตรู เมื่อพระเจ้าเป็ นจริ งในชี วติ เราก็พร้อมที่ผจญกับมันด้วยใจที่
สงบนิ่งและมัน่ คง ดังคากล่าวที่วา่ เมื่อเผชิ ญเหตุการณ์ใด ๆ พระเจ้าจะทรงนาหน้าข้าพเจ้า พระองค์จะ
ทรงอยูท่ ี่มือขวาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัวสิ่ งใด ดังที่มีคากล่าวของผูเ้ ผยพระวจนะ ที่วา่ ....”บุคคลใด
ที่เฝ้ าพระเจ้าตลอดเวลาจะมีพละกาลังใหม่ ๆ ตลอดเวลา...” จึงไม่ตอ้ งสงสัยอีกว่า ด้วยการอธิษฐาน
ขอให้พระเจ้าทรงช่วยเราในงานที่ทาและให้จาไว้วา่ พระองค์ไม่อาจทรงช่วยอะไรได้ถา้ เราไม่อธิ ษฐาน
ถ้าเรามีความรู้สึกว่าชีวติ นี้ช่างเต็มไปด้วยปั ญหาที่ไม่เข้าท่ามากมายเกินกว่าจะรับได้ ให้เพียรอธิ ษฐาน ดู
ตัวอย่างจากชีวิตของดาเนียลเขาถูกจับ ถูกทาโทษ ถูกกลัน่ แกล้งสารพัดเรื่ องแต่ท่านเป็ นเจ้าแห่งการ
อธิษฐานและชีวติ ของท่านอยูไ่ ด้ดว้ ยการอธิ ษฐานของการทรงนาจากพระเจ้าตลอดเวลา พระเจ้าทรงให้
พลังกับท่าน ท่านต่อสู ้กบั ปั ญหาต่าง ๆ จนได้รับชัยชนะในที่สุด ดาเนียลรู ้ดีวา่ การอธิ ษฐานทาให้เกิด
พลัง
3. การอธิ ษฐานคือวิถีทางหนึ่ งในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะนี่คือความเชื่อของพระเยซู เมื่อ
พระองค์ทรงเห็นว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์แน่ พระองค์ทรงอธิ ษฐานเผือ่ เขา คือก่อนที่พระองค์จะทรง
ถูกจับพระองค์ทรงอธิ ษฐานเผือ่ และร่ วมกันกับเหล่าสานุศิษย์ของพระองค์
พระเยซูทรงเชื่ อว่า ผลดีจะเกิดขึ้นกับคนที่ได้รับการอธิ ษฐานเผือ่
ขอให้เราเชื่ อว่าพระองค์ทรงอธิ ษฐานเผื่อเราท่านในปั จจุบนั อาจารย์เปาโลก็เช่นเดียวกัน ท่าน
เชื่ออย่างพระเยซูและได้อธิ ษฐานเผื่อผูอ้ ื่นด้วยความเชื่อเสมอ

การอธิษฐานเผือ่ ผู้อนื่ เป็ นหน้ าทีท่ สี่ าคัญของชาวคริสต์ ถ้าอยากให้ การนมัสการใน
โบสถ์ มชี ีวติ ชีวา ให้ อธิษฐาน และให้ อธิษฐานเผือ่ ศิษยาภิบาลเพือ่ ทีท่ ่ านจะได้ มขี ดี
ความสามารถสู งขึน้ และจะได้ นาพระวจนะธรรมมาถึงสมาชิกคริสตจักรให้ ดีขนึ้ อธิษฐาน
เผือ่ คณะนักร้ อง อธิษฐานเผือ่ เจ้ าหน้ าทีท่ รี่ ับผิดชอบงานในโบสถ์ อธิษฐานเผือ่ ครู รวีวาร
ศึกษาเป็ นไปได้ ว่าโบสถ์ จะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ถ้าสมาชิกคริสตจักรอธิษฐานเผือ่ กันจริง ๆ จัง ๆ
เมื่อเป็ นอย่างนี้ เรารู ้วา่ จะให้การช่วยเหลือกันได้โดยการอธิ ษฐาน การไม่อธิ ษฐานจึงเป็ นความ
บาป
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ไม่เพียงแต่การให้การช่วยเหลือด้วยการอธิ ษฐานเท่านั้น แต่วา่ ในช่วงชีวิตของเรา การอธิ ษฐาน
อาจเป็ นทาง ๆ เดียวที่เราจะช่วยได้เราอาจให้เงินไปช่วยงานพันธกิจต่าง ๆ ของคริ สตจักรได้ไม่ยากถ้ามี
เงิน แต่ถา้ ไม่มีเงินแต่อยากช่วยจะทาอย่างไร? เราช่วยได้ดว้ ยการอธิ ษฐานนั้นแน่นอน อย่างไรก็ตาม

อย่ าลืมว่ า บางครั้ง จะมีเวลาหนึ่งทีเ่ งินก็ช่วยอะไรไม่ ได้ กบั คนทีเ่ รารักและไม่ มที างอืน่ ใดอีก
เลยเมือ่ ถึงภาวะนั้นการอธิษฐานเป็ นทางเดียวทีเ่ ราจะทาได้ จึงขอให้เราทุกคนได้ประกาศให้คน
ได้รู้ได้เข้าใจกันว่า ในที่สุดแล้ว เมื่อไม่มีทางอื่นอีกการอธิษฐานเผื่อจึงเป็ นทางสุ ดท้ายแล้ว

เราจะอธิษฐานกันอย่ างไร?
1. เพื่อให้การอธิ ษฐานบังเกิดผล เราต้องอธิ ษฐานอย่างกระตือรื อร้น การอธิ ษฐานอย่าง
กระตือรื อร้นทาให้เกิดพลัง ดังนั้นถ้าจะให้เกิดผลที่ดีที่สุดเราต้องอธิ ษฐานอย่างกระตือรื อร้น แน่นอน
การอธิ ษฐานที่ไม่เต็มใจย่อมไม่มีผลดีใด ๆ ที่หวังไว้เกิดขึ้น
2. อธิ ษฐานอย่างมีความหวัง ให้จาไว้เสมอว่าการอธิ ษฐานอย่างมีความหวังไม่ใช่เรื่ อง
ประหลาดแต่เป็ นเรื่ องปรกติธรรมดาและเชื่ อว่าจะได้รับการตอบสนองในทางที่ดี ตราบใดที่เรายังคบหา
กันระหว่างเพื่อนกับเพื่อน กับพ่อ แม่ พี่ น้อง และรวมไปถึงคนที่ไม่ยอมเชื่อพึ่งในพระเจ้าหรื อคนที่ไม่
น่าคบเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงยกอุปมาเรื่ องผูพ้ ิพากษาที่ไม่เชื่อในพระเจ้า แต่วา่ ก็ช่วยตัดสิ นคดีของ
หญิงม่ายเมื่อนางเฝ้ าวอนขออย่างมีความหวัง
3. สุ ดท้าย เราจะต้องเพียรอธิ ษฐาน เราทาอย่างนี้ไม่ใช่วา่ เพื่อพระเจ้าได้ยนิ เสี ยงร้องทูลของเรา
แต่ที่เราได้อธิ ษฐานอย่างสม่าเสมอทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเชื่ อแน่วา่ พระองค์ทรงกาลังฟังคา
อธิ ษฐานของเรา และพระองค์จะทรงบันดาลให้คาขอได้เกิดผล ขอเพียงแต่ให้เราได้อธิ ษฐานอย่างไม่
ท้อแท้

“ถ้ าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ ทรงสั ตย์ ซื่อและเทีย่ งธรรมก็จะทรงโปรดยก
บาปของเรา และจะทรงชาระเราให้ พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” 1 ยอห์ น 1:9

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 75 ฉบับที่ 681 มีนาคม 2007, หน้า 25-26, 31.
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