ความจริงเกีย่ วกับการอธิษฐาน
(จงอธิษฐานเสมออย่าเว้น 1 เธสะโลนิกา 5:17)

ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน
คานา
ร่ างกายต้องการอาหาร และปอดต้องการอากาศฉันใด ชี วติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของคริ สเตียนก็ยอ่ ม
ต้องการการอธิ ษฐานฉันนั้น ไม่มีคริ สเตียนคนใดจะมีชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณที่เข้มแข็งโดยไม่อธิ ษฐาน ไม่
มีคริ สตจักรใดจะเข้มแข็งฝ่ ายจิตวิญญาณโดยไม่อธิ ษฐาน การอธิ ษฐานทาให้ชีวิตคริ สเตียนเข้มแข็งและ
ทาให้การรับใช้ของคริ สเตียนเกิดผล
ซาตานอาจหัวเราะเยาะคริ สเตียนเวลาคริ สเตียนเริ่ มจะเอาจริ งเอาจังในการใช้พระเจ้า ซาตาน
อาจจะดูถูกคริ สเตียนเวลาเราใช้สติปัญญาของเราเองในการแก้ปัญหา แต่ซาตานจะกลัวจนตัวสั่นเวลา
คริ สเตียนอธิษฐาน
มีคริ สเตียนเคยถามบิลลี่ เกรแฮม ผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐชาวสหรัฐอเมริ กาว่า เคล็ดลับในการ
รับใช้ที่ประสบความสาเร็ จของเขาคืออะไร บิลลี่ เกรแฮม ได้ตอบว่า ตลอดเวลาของการรับใช้ 40 ปี ของ
เขา มีเคล็ดลับอยู่ 3 ข้อเท่านั้น คือ 1. อธิ ษฐาน 2. อธิ ษฐาน และ 3. อธิษฐาน
นักเปี ยโนคนหนึ่งชื่ อ ปากาลูสกี้ ได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า ถ้าเขาหยุดฝึ กซ้อมเปี ยโน 1 วัน ตัว
เขาเองจะรู ้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงฝี มือการดีดเปี ยโน แต่ถา้ เขาหยุด 2 วันเพื่อนของเขาในวงจะรู ้ได้ทนั ที
แต่ถา้ เขาหยุด 3 วัน คนฟังก็จะรู ้และสังเกตได้ดว้ ย การอธิ ษฐานก็เช่นกัน ถ้าคริ สเตียนหยุดอธิษฐาน 1
วัน คริ สเตียนคนนั้นจะรู ้ถึงชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของตน ถ้าหยุดอธิ ษฐาน 2 วัน คริ สเตียนที่เป็ นเพื่อน
ใกล้ชิดก็จะรู ้ได้ แต่ถา้ หยุดอธิ ษฐาน 3 วัน สมาชิกในคริ สตจักรก็จะรู ้ดว้ ย
ร่ ายกายต้องการอากาศฉันใดชีวิตคริ สเตียนก็ตอ้ งการการอธิ ษฐานฉันนั้น ชีวติ คริ สเตียนจะอยู่
ไม่รอดถ้าคริ สเตียนไม่ได้อธิ ษฐาน การอธิ ษฐานอาจเปรี ยบเสมือนการขี่รถ จักรยาน ถ้าเราไม่ยอมถีบ
จักรยานก็จะล้มเอง ถ้าเราหยุดอธิ ษฐาน ชีวิตคริ สเตียนก็อาจจะล้มลงได้
ในชีวติ คริ สเตียนนั้นมีสิ่งหนึ่ งที่คริ สเตียนทุกคนควรจะเรี ยนรู ้ สิ่ งนั้นไม่ใช่การเทศนา เพราะว่า
ไม่ใช่ทุกคนจะเป็ นนักเทศน์ได้ และสิ่ งนั้นก็ไม่ใช่การสอนพระคา เพราะไม่ใช่คริ สเตียนทุกคนจะมีของ
ประทานที่จะสอนได้ แต่สิ่งนั้นคือการอธิ ษฐานเพราะคริ สเตียนทุกคนต้องรู ้จกั ที่จะอธิ ษฐานได้
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การอธิษฐานของพระเยซู
พระเยซูดารงชีวิตเป็ นแบบอย่างให้แก่เราในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการอธิ ษฐาน พระเยซูเป็ น
นักอธิ ษฐาน พระองค์ทรงตื่นแต่เช้าเพื่อจะอธิ ษฐาน พระองค์ทรงอธิ ษฐานตลอดคืน พระองค์ทรง
อธิษฐานในที่สาธารณะ พระองค์อธิ ษฐานคนเดียวโดยแยกไปอธิ ษฐานตามลาพัง เช่นเราจะไม่พบเรื่ อง
สาวกแยกตัวออกไปอธิ ษฐานตามลาพังหรื ออธิ ษฐานตลอดคืน ในพระกิตติคุณ แม้เราจะไม่ค่อยพบชีวติ
การอธิษฐานของสาวก แต่เราก็พบว่า สาวกของพระเยซูประทับใจในการอธิ ษฐานของพระองค์ จนมีอยู่
ครึ่ งหนึ่ง พวกสาวกขอให้พระเยซูสอนพวกเขาอธิ ษฐานบ้าง เราพบว่าในเวลาที่สาวกควรจะอธิษฐาน
พวกเขากลับนอนหลับ (ลูกา 22:45)

ชีวติ การอธิษฐานของสาวก
แต่ชีวติ การอธิ ษฐานของสาวกในพระธรรมกิจการ แตกต่างจากชีวติ การอธิ ษฐาน ในพระกิตติ
คุณ 4 เล่ม อย่างสิ้ นเชิง ในหนังสื อพระกิตติคุณเราพบว่า ในเวลาที่สาวกควรจะอธิ ษฐานเขานอนหลับ
แต่ในพระธรรมกิจการ เรากลับพบว่า เวลาที่เขาควรจะหลับนอน พวกเขากลับอธิ ษฐาน เช่น ตอนที่เปา
โล และสิ ลาสถูกจับและถูกขังคุกในฟิ ลิปปี มือและขาถูกล่ามโซ่ หลังถูกเฆี่ยน แต่เขากลับร้องเพลงใน
ตอนดึก และอีกตอนหนึ่งปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่ 12 เมื่ออัครทูตเปโตรถูกจาคุก
ชีวติ ของสาวกเปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุใด
อะไรที่ทาให้ชีวติ การอธิ ษฐานเปลี่ยนไปอย่าง
สิ้ นเชิง เราพบว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทาให้เกิดความแตกต่างนี้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทาให้เรากระหาย
อยากอธิ ษฐานพระวิญญาณสอนให้สาวกรู ้วา่ จะอธิ ษฐานเหมือนพระเยซูได้อย่างไร
เราจะพบว่าเกือบทุกบทในพระธรรมกิจการ จะมีการอธิ ษฐานเสมอ เช่น กิจการ 1:14 สาวก
อธิ ษฐานบนห้องชั้นบน กิจการ 2 คริ สตจักรอุบตั ิข้ ึนโดยการอธิ ษฐานกิจการ 3:1 อัครทูตเปโตรและ
ยอห์นตั้งเวลาอธิ ษฐานของเขาในการอธิ ษฐานที่บริ เวณพระวิหาร กิจการ 4:31 สาวกอธิษฐานขอความ
กล้าหาญในกิจการ 5:15 เราจะเห็นฤทธิ์ อานาจของการอธิ ษฐาน ที่แม้แต่เงาของผูท้ ี่เปี่ ยมด้วยการ
อธิ ษฐานก็สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ กิจการ 6:4 พวกสาวกบอกว่าหน้าที่หลักของเขาคือการ
ขะมักเขม้นในการอธิ ษฐาน เพื่อจะประกาศพระวจนะให้เกิดผล กิจการ 7:53 เราจะเห็นการเป็ นพยาน
และการอธิ ษฐานของสตีเฟน กิจการ 8:14-16 อัตรทูตเปโตร และยอห์นก็ได้เดินทางไปสะมาเรี ย เพราะ
ทราบว่าชาวสะมาเรี ยรับพระกิตติคุณ ท่านทั้งสองจึงได้อธิ ษฐานให้พวกเขารับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ถ้า
เราจะศึกษาพระธรรมกิจการต่อไป เราก็จะพบถึงฤทธิ์ อานาจของการอธิ ษฐานเกือบจะทุกบทก็วา่ ได้
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การตอบคาอธิษฐานของพระเจ้ า
เมื่อเราอธิษฐาน เราจะพบว่าพระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐาน 4 แบบ ด้วยกัน

คาอธิษฐานทีพ่ ระองค์ จะตอบ “Yes” ทันที
พระคัมภีร์สอนว่า “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ผทู ้ รงสัตย์ซื่อ และเที่ยงธรรมก็จะยก
บาปของเรา และจะทรงชาระเราให้พน้ จากการอธรรมทั้งสิ้ น” (1 ยอห์น 1:9) คือ ถ้าเราจะสารภาพบาป
พระองค์จะไม่บอกว่า “อาทิตย์หน้าเราถึงจะยกโทษให้” พระองค์จะตอบคาอธิษฐานโดยการยกโทษให้
เราทันที เมื่อเราจะอธิษฐานขอพระองค์ทรงชาระใจของเราพระองค์จะทรงตอบ “Yes” ทันที
ถ้าเราจะอธิ ษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้า เพื่อเราจะดารงชีวติ ให้เป็ นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์
พระองค์จะตอบเรา โดยประทานสติปัญญาให้แก่เรา (ยากอบ 1:5) ถ้าเราจะอธิษฐานขอให้เราชนะการ
ทดลองพระองค์จะตอบ “Yes” กับเรา ถ้าเราจะอธิ ษฐานขอให้เรารู ้ของประทานที่พระองค์ประทาน
ให้กบั เรา เพื่อเราจะปรนนิบตั ิรับใช้พระองค์ พระองค์จะตอบ “Yes” เรื่ องใด ๆ “ ที่จะนาพระเกียรติมาสู่
พระองค์ เรื่ องใด ๆ ที่เป็ นความต้องการฝ่ ายวิญญาณพระเจ้าตอบ “Yes” เสมอ

คาอธิษฐานทีพ่ ระเจ้ าตอบ “No”
เมื่อครอบครัวของเราเดินทางไปเรี ยนหนังสื อที่สหรัฐ ลูกชายชื่อวิวรณ์ รบเร้าอยากจะให้ผมซื้ อ
ปื นลม (BB gun) ผมตอบปฏิเสธลูกชายโดยอธิบายถึงเหตุผลว่า ทาไมผมซื้ อให้ไม่ได้ การตอบปฏิเสธ
ของผมก็เพื่อความปลอดภัยของลูกและของคนอื่นผมเห็นว่าวุฒิภาวะของลูกไม่มากพอที่จะจับปื น BB
gun ได้
เมื่อลูกผมคนที่สามชื่อ รู ธ เข้าเรี ยนชั้นอนุบาล ที่โรงเรี ยนวัฒนาเขาจะขอซื้ อมีดเหลาดินสอ ผม
ก็ไม่ซ้ื อให้ โดยเหตุผลว่า มีดอาจจะบาดมือได้ วุฒิภาวะของลูกสาวไม่สามารถที่จะจับมีดเหลาดินสอได้
ในพระคริ สตธรรมคัมภร์ มีหลายเรื่ อง หลายกรณี ที่คนของพระเจ้าอธิ ษฐานแล้วพระเจ้าไม่
ตอบเพราะเราอธิษฐานผิด หวังไปสนองกิเลสตัณหาเอง (ยากอบ 4:3) เมื่อพลไพร่ ของพระเจ้าทาบาป
พระเจ้าก็ไม่ตอบคาอธิ ษฐาน (โยชูวา 7:10)

คาอธิษฐานทีพ่ ระเจ้ าตอบให้ คอย “Wait”
บางครั้งเราจะพบว่า แม้เราจะอธิ ษฐานขออย่างที่เป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้า แต่ดูเหมือนว่าพระ
เจ้าไม่ได้ตอบเช่น เราอธิ ษฐานขอให้สามีหรื อภริ ยาของเราได้รู้จกั พระเยซู แต่ดูเหมือนพระเจ้าไม่ได้
ตอบ หรื อยังไม่ตอบในเรื่ องนี้ เราต้องอธิ ษฐานไปเรื่ อย ๆ อย่างสัตย์ซื่อ พร้อมทั้งปรับปรุ งชีวติ ของเรา
ให้เหมือนพระเยซูเสมอ ๆ บางครั้งเราต้องรอคอยเวลาของพระเจ้าด้วย ถ้าคนที่เขายังไม่พร้อมจะเชื่ อเรา
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จะไปทาอะไรให้เขาเชื่อก็ไม่ได้ นางมาเรี ยขอให้พระเยซูเปลี่ยนน้ าเป็ นเหล้าองุ่น พระเยซูตรัสว่า “เวลา
ของเรายังไม่มาถึง” (ยอห์น 2)

คาอธิษฐานทีพ่ ระเจ้ าตอบตรงข้ างกับทีเ่ ราขอ “Opposite”
มีเรื่ องจริ งที่เล่ากันต่อ ๆ มาว่าแม่ของ St.Augustine ที่ชื่อ โมนิกา้ อธิ ษฐานถึงลูกชายที่ชื่อ
Augustine ตั้งแต่เด็ก ๆ เพื่อให้เป็ นเด็กดีที่เชื่ อพระเจ้า ยิง่ Augustine ย่างเข้าวัยรุ่ นพฤติกรรมก็เปลี่ยนไป
ในทางที่โมนิกา้ หนักใจ เพราะ Augustine ทาตัวเป็ น Playboy วันหนึ่ง โมนิกา้ อธิ ษฐานขออย่าให้ลูก
เดินทางไปกรุ งโรม เพราะที่กรุ งโรมโมนิกา้ เกรงว่าจะยิง่ ทาให้ Augustine ฟุ้ งเฟ้ อมากกว่านี้ แต่แล้ววัน
หนึ่ง Augustine ก็มาบอกแม่ของตนว่า เขาจะไปกรุ งโรม
โมนิกา้ รู ้สึกเสี ยใจที่คาอธิ ษฐานไม่เป็ นผลแต่ที่กรุ งโรมนั้นเอง Augustine ได้พบกับคริ สเตียนที่
ดีและกลับใจเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้า เป็ นนักปรัชญาคริ สเตียนที่มีชื่อเสี ยงมาก
การอธิ ษฐานของผูช้ อบธรรมนั้นมีพลังทาให้เกิดผล การอธิ ษฐานมีพลัง ทาให้เราเกิดพลัง เมื่อ
เราอธิ ษฐานพระเจ้าทรงส่ งพลังออกไป ทาให้น้ าพระทัยพระเจ้าสาเร็ จ เมื่อเราอธิ ษฐานเผือ่ คน คนก็
เปลี่ยนได้ เมื่อเราอธิ ษฐานเผื่อสถานการณ์ ๆ ก็เปลี่ยนได้ เพราะการอธิ ษฐานเปลี่ยนแปลงสิ่ งต่าง ๆ ได้
เสมอ

ประสบการณ์ ส่วนตัวเกีย่ วกับการอธิษฐาน
ดร.จอห์น ที ซีแมนด์ อาจารย์ของผมที่สอนที่ Asbury thelogical Seminary เคยเล่าให้ฟัง เมื่อ
ท่านไปเป็ นมิชชันนารี สังกัดคณะแมทเธอดิสในอินเดียตอนใต้ใหม่ ๆ นั้น วันหนึ่งท่านไปเยีย่ มสามี
ภริ ยาอินเดียคู่หนึ่งที่บา้ น สามีภริ ยาคู่น้ ีแต่งงานมานานแต่ไม่มีบุตร หลังจากดื่มน้ าชาและคุยกัน
พอสมควรแล้ว ดร.ซี แมนด์ก็ถามสามีภริ ยาคู่น้ ีก่อนว่าจะกลับ มีอะไรจะให้ท่านอธิ ษฐานบ้าง สามีภริ ยา
คู่น้ ีเลยตอบว่า เขาอยากจะให้ ดร.ซี แมนด์อธิ ษฐานให้เขาทั้งสองได้ลูกชายสัก 1 คน ในปี หน้าจะได้
หรื อไม่ ดร.ซี แมนด์ก็มีอาการหนาว ๆ ร้อน ๆ ขึ้นมาทันที เพราะไม่เคยเจอใครที่มาขอให้เขาอธิ ษฐาน
เจาะจงเช่นนี้ แต่ดว้ ยสถานการณ์บงั คับและตนเองเป็ นมิชชันนารี เป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าจะปฏิเสธก็ยาก
ดร.ซี แมนด์ จึงอธิ ษฐานด้วยความไม่แน่ใจนึกสั้น ๆ ว่ “ถ้าพระเจ้าทรงโปรด ขอประทานบุตรชายแก่
ครอบครัวนี้ 1 คน ในปี หน้าด้วยขอให้เป็ นไปตามน้ าพระทัยพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริ สต์เจ้า อา
เมน” แล้ว ดร.ซีแมนด์ ก็จากไปและไม่เคยเจอสามีภริ ยาคู่น้ นั อีกเลยเป็ นเวลาหลายปี จนกระทัง่ วันหนึ่ง
หลังจากเทศนาเสร็ จก็มีชาวอินเดียมาหาและทักทายและถาม ดร.ซี แมนด์วา่ จาเขาได้หรื อไม่หลังจากที่
ดร.ซีแมนด์อธิ ษฐานจบ อีกไม่นานภริ ยาของเขาก็ต้ งั ครรภ์ และคลอดบุตรเป็ นชาย เขาอยากจะมา
ขอบคุณ ดร.ซีแมนด์
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มิชชันนารี อีกท่านหนึ่ง ได้เล่าถึงฤทธิ์ อานาจของการอธิ ษฐานให้ฟังว่า ในสมัยที่เขาเป็ น
มิชชันนารี ที่ประเทศอัฟริ กาในสมัยโบราณนั้นคริ สตจักรทางใต้ซ่ ึ งเป็ นองค์กรของเขาต้องการส่ ง
เงินเดือนไปยังมิชชันนารี และคริ สตจักรต่าง ๆ ที่อยูต่ อนเหนื อเขากับเพื่อนมิชชันนารี รับเงินเดือน
ทั้งหมดและต้องเดินทางผ่านป่ าเขาลาเนาไม้เป็ นเวลาหลายวัน แต่ข่าวการส่ งเงินนี้ได้เกิดรั่วไหลไปยัง
กลุ่มโจร 2 คน พวกโจรจึงได้สะกดรอยตามเราและเพื่อนโดยที่เขาไม่รู้ตวั จากคาสารภาพของโจร 2 คน
ซึ่งได้กลับใจในเวลาต่อมา และมาเล่าคาพยานกล่าวว่า คืนวันหนึ่ง ขณะที่เขาและเพื่อนโจร จะจู่โจมชิง
ถุงเงินจากมิชชันนารี ตอนนั้นเวลาดึกมากและพวกโจรคอยให้มิชชันนารี หลับเมื่อมิชชันนารี หลับ โจร
2 คนก็ออกมาจากที่กาบังแต่เขาก็ตอ้ งตกใจสุ ดขีดเมื่อเขาเห็นผูช้ าย 17 คน ร่ างกายายืนเป็ นหน้ากระดาน
ทาให้เขาสงสัยว่า คน 17 คนนี้มาจากไหน เพราะพวกเขาก็สะกดรอยตามมาหลายวัน ก็เห็นแต่
มิชชันนารี 2 คน เมื่อมิชชันนารี ได้ฟังคาพยานเขาจึงถามคริ สตจักรในคืนนั้น ๆ ว่าที่คริ สตจักรอธิ ษฐาน
เผือ่ เขาหรื อไม่ ก็พบว่า ในกลางดึกคืนนั้นคริ สตจักรได้อธิ ษฐานเผื่อเขาอยู่ เขาจึงถามว่าคนที่อธิ ษฐานมีกี่
คน ปรากฏว่ามีผอู ้ ธิษฐานในคนนั้น 17 คนพอดี
ถ้าเราอธิ ษฐานเผือ่ คน คนนั้นก็เปลี่ยนได้ เราอธิ ษฐานเผื่อสถานการณ์ ๆ ก็เปลี่ยนได้ เพราะการ
อธิ ษฐานเปลี่ยนสรรพสิ่ งทั้งปวง เราสามารถอธิ ษฐานถึงคนที่อยูห่ ่างไกลจากเรามาก ๆ ในอีสาน ใน
ประเทศที่พระกิตติคุณยังไปไม่ถึงได้
การอธิ ษฐานสามารถไปได้ในพริ บตาเดียวเราไม่ตอ้ งไปทา
พาสปอร์ต (Passport) หรื อวีซ่า (visa) ภายในพริ บตา เราสามารถส่ งคาอธิ ษฐานไปทุกที่ทุกแห่งได้
ขอให้เรากล้าอธิษฐานกล้าเชื่ อ กล้าก้าวไป ชีวติ ของเราจะอยูค่ งที่ (Static) ถ้าเราไม่อธิ ษฐาน.

ที่มา: พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 54 ฉบับที่ 290 มกราคม-กุมภาพันธ์
2003 หน้า 11-14.
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