พระเยซูอธิษฐานเผื่อทาน
ยอหน 17:20-26
ดร.อุบลวรรณ มีชูธน
ทานรูสึกอยางไรเมื่อรูวามีใครสักคนที่ทานไมรูจักอธิษฐานเผื่อทาน ทานรูสึกอยางไรเมื่อรูวามี
คนคนหนึ่งที่รจู ักทานอยางดีอธิษฐานเผื่อทาน วันหนึ่งขาพเจาไดรับโทรศัพทจากสตรีแปลกหนา เธอ
บอกขาพเจาวา เธอเก็บจดหมายของขาพเจาไดจากมานั่งในคริสตจักรของเธอ หลังจากนั้นเธออธิษฐาน
เผื่อขาพเจาและครอบครัวทุกวัน เธออธิษฐานมาแลวประมาณ 20 ป และบัดนีเ้ ธออธิษฐานเผื่อขาพเจา
และครอบครัวในแผนดินของพระเจา เมื่อเร็ว ๆนี้ ขาพเจาไดยินคําพยานของสามีทานหนึ่งซึ่งเลาวาเขา
กลับใจมาเชื่อพระเยซู เพราะไดยินภรรยาและแมยายอธิษฐานเผื่อทุกวันมากวา 30 ป คําอธิษฐานเหลานี้
ทําใหผูไดรับคําอธิษฐานสัมผัสไดวา “เราเปนคนที่ถูกรัก เราเปนคนที่ไดรับเกียรติ” ทานทราบหรือไม
กวา 2,000 ปมาแลว องคพระเยซูคริสตไดอธิษฐานเผื่อทาน
คืนวันนั้นในสวนนัน้
แสงดาวอาจสองแสงระยิบระยับเฝาดูความทุกขขององคพระผูเปนเจา
เสียงลมพัดกระซิบกระซาบกับกิ่งมะกอกเทศเหมือนบอกเลาความในใจสูกันฟงเสียงแมลงกลางคืนกรีด
รองปลอบใจพระองคผูอธิษฐานอยูเ ดียวดาย เสียงน้ําคางยอยเม็ดลงประปรายเหมือนหยาดน้าํ ตาที่ถูก
กรีดทิ้งจากตาของทูตสวรรค ทองฟามืดมิดเปนสีน้ําเงินเขมสาดสีแหงความมืดทึบลงปกคลุมสุมทุมพุม
ไม กลิ่นดอกไมปาหอมออน ๆ โชยมาตามสายลมชวนใหชนื่ ใจ เหมือนจะขอบคุณพระองคเปนครั้ง
สุดทาย ที่นั่นในคืนวันนั้น องคพระเยซูคริสตทรงอธิษฐานเผื่อทานและขาพเจา
“ขาพระองคมิไดอธิษฐานเพือ่ คนเหลานี้พวกเดียว
แตเพื่อคนทั้งปวงที่วางใจในขาพระองค
เพราะถอยคําของเขา เพื่อเขาทั้งหลายจะไดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค คือพระบิดาทรงสถิต
ในขาพระองคและขาพระองคในพระองค
เพื่อใหเขาเปนอันหนึง่ อันเดียวกันกับพระองคและกับขา
พระองคดวย เพื่อโลกจะไดเชื่อวาพระองคทรงใชขาพระองคมา เกียรติซึ่งพระองคไดประทานแกขา
พระองค ขาพระองคไดมอบใหแกเขาเพื่อเขาจะไดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองคกับขาพระองค
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันนัน้ ขาพระองคอยูในเขาและพระองคทรงอยูในขาพระองค เพื่อเขาทั้งหลายจะ
ไดเปนอันหนึง่ อันเดียวกันอยางสมบูรณเพือ่ โลกจะไดรวู า พระองคทรงใชขาพระองคมา และพระองค
ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองคทรงรักขาพระองค พระบิดาเจาขา ขาพระองคปรารถนาใหคนเหลานั้น ที่
พระองคไดประทานใหแกขาพระองคอยูกบั ขาพระองค ในที่ซึ่งขาพระองคอยูนนั้ เพื่อเขาจะไดเห็น
1

ความยิ่งใหญของขาพระองค ซึ่งพระองคไดประทานแกขาพระองค เพราะพระองคทรงรักขาพระองค
กอนที่จะทรงสรางโลก ขาแตพระบิดาผูทรงธรรม โลกนี้ไมรูจกั พระองค แตขาพระองครูจักพระองค
และคนเหลานีร้ ูวา พระองคทรงใชขาพระองคมา ขาพระองคไดกระทําใหเขารูจกั พระนามของพระองค
และจะกระทําใหเขารูอีก เพื่อความรักทีพ่ ระองคไดทรงรักขาพระองคจะดํารงอยูใ นเขา ขาพระองคอยู
ในเขา” ยอหน 17:20-26
คําอธิษฐานบอกใหเรารูว าเราเปนคนมีเกียรติ เราเปนคนถูกรัก และเราเปนสมบัติของพระเจา
เกียรติซึ่งพระองคไดประทานแกขาพระองค ขาพระองคไดมอบใหแกเขา ยอหน 17:22 ก.
พระองคทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองคทรงรักขาพระองค ยอหน 17:23 ค.
พระบิดาเจาขา ขาพระองคปรารถนาใหคนเหลานั้นทีพ่ ระองคไดประทานใหแกขาพระองค
ยอหน 17:24 ก.
เราเปนคนมีเกียรติเพียงใดในสายพระเนตรของพระเยซู เกียรติที่เราไดเปนเกียรติเดียวกับที่พระ
เยซูไดรับจากพระบิดา (ยอหน 17:22 ก.) คือพระองคและเราเปนพยานฝายพระเจาพระบิดาดวยชีวิตและ
วาจาเราเปนคนถูกรักมากเทาใด ความรักที่เราไดรับจากพระเยซูเปนความรักเดียวกับที่พระบิดาทรงรัก
พระบุตร คือ พระเยซู (ยอหน 17:23 ค.) เราเปนคนมีเจาของและเจาของของเราคือ พระบิดา (ยอหน
17:24 ก.) ความจริงขอนี้มผี ลตอจิตใจ ความคิด และทัศนคติของทานอยางไร ทานอยากทราบตอไป
ไหมวา พระเยซูอธิษฐานเผื่อทานในเรื่องใด

คําขอเพื่อทาน
ถาพระบิดาเสด็จมาหาทาน และบอกวาทานจะขอสิ่งใดเพื่อคนที่ทานรักมากที่สุดก็ได ทานจะ
ขอสิ่งใดเพื่อคนที่ทานรัก เพราะเหตุใด นอกจากนัน้ แลว คําขอของทานเพื่อคนที่ทานรักจะเหมือนหรือ
แตกตางจากคําขอของพระเยซูเพื่อทาน องคพระเยซูทรงขอสิ่งใดเพื่อทานบาง
1. พระองคขอใหทานเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับคริสเตียนคนอื่น ๆ (ยอหน 17:21, 22,23)
2. พระองคขอใหทานเชื่อมั่นคงจนถึงทีส่ ุดปลายจนไดเขาในแผนดินของพระองค (ยอหน
17:24)
3. พระองคขอใหทานไดรูจกั และซาบซึ้งความรักของพระเจามากยิ่งขึน้ ทุกเวลา และดํารงชีวิต
อยูดวยความรักนั้นเสมอไป (ยอหน 17:26)
น้ําหนึ่งใจเดียวกันแปลวาอะไร คําอธิษฐานของพระเยซูไดอธิบายความหมายไววา น้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน คือ การสะทอนพระลักษณะของพระบิดาและพระบุตรในทัศนคติ คานิยมของชีวิต และ
พฤติกรรม เหมือนพระเยซูดาํ รงชีวิตเปนกระจกเงาสะทอนพระลักษณะของพระบิดา พระองคมีทัศนคติ
ตอทุกสิ่งเหมือนพระบิดาสิง่ ใดที่พระบิดาถือวาดี พระเยซูก็ถือสิ่งนั้นวาดี พระบิดาพูดอยางไรพระเยซู
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พูดอยางนัน้ พระบิดาทําอะไร พระบุตรทําอยางนั้น พระบิดาฟงอยางไร พระบุตรฟงอยางนั้น พระบิดา
นิ่งอยางไร พระบุตรนิ่งอยางนั้น พระบิดาทนทุกขอยางไร พระบุตรทนอยางนั้น พระบิดายิ่งใหญ
เพียงใด พระบุตรก็ยิ่งใหญเพียงนั้น
พระเยซูอาจจะอยากใหทานและขาพเจาเปนเหมือนจิตรกรชาวอินเดียผูหนึ่ง เขาเขาประกวด
การวาดภาพบนฝาผนังพรอมกับยอดจิตรกรของประเทศอินเดีย เขาทั้งสองตองหันหลังใหกันและเขา
ตองวาดภาพบนผนังที่อยูตรงกันขาม ยอดจิตรกรนั้นทํามานปดบังไมใหจิตรกรอีกคนหนึ่งเห็นวาเขา
วาดภาพอยางไร แตจิตรกรคนที่สองไมทําอะไร เขาลงมือขัดผนังของเขา ขัดแลวขัดอีกตลอดเวลา 3 วัน
นั้น ทุกคนหัวเราะเยาะเขาที่ไมวาดอะไรสักสิ่งเดียว เขากมหนาตาขัดผนังอยางเดียว ขัดผนังจนขึ้นเงา
มันปลาบ แตเขายังไมพอใจยังขัดตอไปจนหมดเวลา ทุกคนก็หัวเราะเยาะเขาพรอมกัน เมื่อถึงเวลา
กรรมการก็ขอใหยอดจิตรกรอินเดียเปดมาน ทุกคนก็ออกอุทานในความงามหยดยอยของภาพนัน้ ซึ่ง
เปนภาพวิจิตรบรรจงมีชีวิตชีวาเหลือที่จะกลาว เมื่อทุกคนหันกลับมาดูผนังของจิตรกรคนที่สองผูชม
และกรรมการก็นิ่งเงียบอาปากคาง เพราะผนังนั้นสะทอนภาพจากผนังตรงกันขามอยางสมบูรณแบบ
กรรมการและผูชมก็กระโดดโลดเตนโหรอ งปรบมือชื่นชมและจิตรกรคนที่สองไดรับรางวัลที่หนึ่ง พระ
เยซูอธิษฐานใหผนังหัวใจ ผนังหัวสมองของคริสตชนทุกคนเปนกระจกเงาสะทอนภาพของพระบิดา
พระบุตรที่ถูกตองคริสตชนทุกคนเปนผนังที่มันปลาบสะทอนภาพของพระผูเปนเจา พวกเราคงจะเห็น
แลววากระจกที่ไมไดมาตรฐาน สะทอนภาพบิดเบี้ยวนัน้ ตลกดี แตเราไมอยากใชสองหนา พระเยซูอยาก
ใหพวกเราเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อเปนพยานวา พระองคเปนองคพระผูเปนเจา เพราะชีวติ ของผูเชื่อ
ยืนยันคําพยานของผูเชื่ออยู (ยอหน 17:22,23) นอกจากนี้พระเยซูยังอธิษฐานใหทานและขาพเจาเชื่อ
จนถึงที่สุดปลาย
เชื่อจนถึงที่สุดปลายหมายถึงอะไร คนไทยนั้นเขาใจเรื่องเชื่อจริง เชื่อจัง เชื่อยั่งยืนยาก เพราะ
คนไทยเบื่องาย เราจึงพบผูรบั ใชพระเจาที่เคยกระตือรือลนลุกลี้ลุกรนรอนรนในพระเจาในอดีต ปจจุบัน
พวกทานหลายคนนั่งคอตกเหมือนนกปกหักเงียบ ๆ พวกเขากลายเปนคนหมดไฟหมดแรง ออนอกออน
ใจอยางนาเห็นใจและไมควรถูกซ้ําเติมใด ๆ จากพี่นอง เชื่อจนถึงที่สุดปลายประกอบดวยความเชือ่ ดวย
ใจและดวยความคิด ความเชื่อนี้เปนความตระหนักรูและมีประสบการณวา “เชื่อใคร” “เชื่อเพราะเหตุ
ใด” “ความเชือ่ นั้นมีคาเพียงใด” ความเชื่อเชนนี้เพงสายตาแนวแนอยูท ี่พระเยซูและไมสนใจมนุษยและ
สถานการณ ความเชื่อเชนนี้เปนความแนใจในสิ่งที่เราหวังไว เปนความรูสึกมั่นใจวา สิ่งที่ยังไมไดเห็น
นั้นมีจริง ความเชื่อจนถึงทีส่ ุดปลายเปนเหมือนรถไฟทีแ่ ลนผานอุโมงคมืดมิดอันยาวเหยียดทะลุไปจน
เห็นแสงสวางที่ปลายอุโมงคอีกขางหนึ่ง
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เมื่อขาพเจามีอายุ 19 ป กําลังศึกษาอยูม หาวิทยาลัยปสุดทายนั้น ทางคณะไดจดั ทัศนาจรภู
กระดึง พวกเราไมรูมากอนวา ภูกระดึงเปนอยางไร ขาพเจาฟงเพลง “ภูกระดึง” ก็บอกแควาเสนหตรึงใจ
จริง พวกเราไปถึงภูกระดึงตอนเชามืดและเริ่มลงมือไตภูกระดึงเวลาหกโมงเชา ทางเดินเปนทราย
ละเอียดรวน ๆ อยูริมเหว มีปาไผรวกยืนตายซากอยูตามทาง พวกเราโดนทดสอบดวยซําแรกคือ “ซํา
แฮก” ซึ่งตั้งตรงดิ่งเกือบ 90 องศาสมบัติทุกอยางที่เราติดตัวขึ้นไป เราเริ่มโยนทิ้งไปหมดเราเหลือแตน้ํา
หนึ่งกระติกและขาวหอหนึง่ หอ เพราะพวกเราตองยกขาของเราใหกาวไปทีละกาว นอกจากนีเ้ ราตอง
เก็บลิ้นของพวกเราไมใหหอยมาพาดบา และเราตองเก็บฟนเก็บคําพูดไมชักชวนใหคนอืน่ โดดเหวให
หมดเรื่องไป พวกเราจะถอยกลับก็ไมได ไดแตเดินหนาอยางเดียว สิ่งเดียวที่เราหวังก็คือ เราจะคลานไป
ถึงภูกระดึง และภูกระดึงตองดีกวาทางขึน้ คับแคบคดเดีย้ วอันทุกขทรมาน เมื่อเวลาหกโมงเย็นขาพเจา
คลานมาถึงขอบหนาผา ตองรวบรวมกําลังอยูหลายครั้งจึงโหนตัวพนขอบผามาได พอหัวขาพเจาพน
ขอบหนาผาตาของขาพเจาก็เห็นแดนสวรรคปรากฏอยูตรงหนาดินแดนนั้นดารดาษไปดวยทุงหญา
ราบเรียบสุดลูกหูลูกตา มีปาสนแสนสวยกิง่ หงิกงองดงามเหมือนภาพวาดของเมืองจีน เห็นดอกกุหลาบ
ปา สีขาวชมพูแตงแตมอยูทั่วไป ลมพัดเย็นชื่นใจ มีเสียงนกรองดัง อยูไ กล ๆ ความสงบแทรกอยูในทุก
อณูของภูกระดึง ขาพเจาไมเคยเสียใจเลยที่ขาพเจาตองคลานผานแสงแดดที่แผดรอนเพื่อลิ้มรสความ
สงบงดงามของภูกระดึง ขาพเจาอยากใหทุกคนคลานขึ้นภูกระดึง พระเยซูคริสตทรงปรารถนาใหทุกคน
ไดลิ้มรสความสงบ ชื่นบานของแผนดินของพระองค คนที่ทนไดถึงทีส่ ุดจึงจะไดลิ้มรสสวรรคดวยเหตุ
นี้องคพระเยซูจึงทรง อธิษฐานใหผูเชื่อเชื่อจนถึงที่สุด เพือ่ เขาจะไดเห็นความยิ่งใหญของพระองค
ประการสุดทาย พระเยซูไดอธิษฐานขอใหทานและขาพเจารูจักและซาบซึ้งความรักของพระเจา
มากยิ่งขึ้นทุกเวลา และดํารงชีวิตอยูด วยความรักนัน้ บนเสนทางหฤโหดเพื่อพิชติ ภูกระดึงนัน้ ขาพเจา
พบวาเพื่อนหลายคนไดแตงงานกัน แตเพือ่ นหลายคนไดเลิกกับคูรักเพราะเหตุใดเสนทางหฤโหดจึงรวม
คนบางคูเขาดวยกันและแยกคนบางคนออกจากกัน บนเสนทางโหดนัน้ เพื่อนของขาพเจาไดรจู ักตัวจริง
ของกันและกัน สาวตระกูลสูงไดรูจักวา หนุมนอยทีย่ ากจนคนที่เธอไมเคยสนใจเลยเปนคนที่ปกปก
รักษาอยูเคียงขางเธอตลอดเวลา ยิ่งเธอเดินสูงขึ้นไปลําบากมากขึ้นเธอก็นึกรักเขามากขึ้น เพราะเธอได
รูจักความดีความเอื้ออาทรของเขา เพื่อนอีกคนหนึ่งถึงกับพลีชีวิตเพือ่ คนที่เขารัก เพราะเขาเดินยอนมา
ตามหาเธอ และตองยืนหลบฝนกับเธอจนเดินถลมฝงชีวิตเขาทั้งสองไวดว ยกัน เพือ่ นบางคูก็โยนความ
รักทิ้งไปที่ผาหมากดูด เพราะไดรูจกั วาคนที่ตนคิดจะฝากชีวิตใหดแู ลไมเคยเหลียวแลเธอเลยบนเสนทาง
ชีวิตนั้น บนเสนทางหฤโหดของชีวิตเราจะรูจักตัวจริงและรักจริงของพระเจา องคพระผูเปนเจาทรงรูจัก
ทางคดทางตรง ทางอันตรายของชีวิตเรา พระองครูจักพระบิดาพระองคทรงรูจักเรา พระองคทรงรูวาจะ
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ทําใหคนเหน็ดเหนื่อยเปนสุขไดอยางไร พระองคจะทรงเติมพลังงานแหงชีวิตใหเราจนลนไหล ดวย
พลังอ็อคเทนสูงนั่นคือความรักของพระบิดาจนเราไปถึงจุดหมายปลายทาง
ทานคิดวา
คําอธิษฐานของทานเพื่อผูที่ทานรักแตกตางหรือคลายคลึงกับคําอธิษฐานของ
พระองคไหมแลวทานจะทําอยางไร?

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 52 ฉบับที่ 281 กรกฎาคม – สิงหาคม
2001, หนา 46-49.
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