คำอธิษฐำนในพระคัมภีร์
พระคริสตธรรมประทีป เล่ มที่ 35 เมษำยน – มิถุนำยน 1958
คนที่ได้ทิ้งรอยจารึ กอย่างลึกซึ้ งไว้บนโลกที่ถูกแช่งสาปเพราะความบาปนี้ก็คือ มนุษย์จาพวกที่
ใช้เวลาอธิ ษฐาน เราทราบแล้วว่าคาอธิ ษฐานนั้นมิใช่เพียงแต่อานาจที่ทาให้พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐาน
ของเราเท่านั้น แต่คาอธิ ษฐานยังสามารถเปลี่ยนจิตใจของคนได้ เช่น อับราฮามเป็ นบุรุษที่ชอบอธิ ษฐาน
และมีเทวทูตจากสวรรค์ลงมาสนทนากับอับราฮาม คาอธิ ษฐานของยาโคบได้รับคาตอบอย่างมหัศจรรย์
ที่ตาบลพะนิเอ็ล และผลที่ได้รับก็คือยาโคบได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมาย และยังทาให้จิตใจของเอ
ซาวอ่อนโยนลงทันตาเห็น นางฮันนาได้รับคาตอบในการอธิ ษฐาน คือได้ลูกชายซามูเอลสมประสงค์ คา
อธิ ษฐานของเอลียาได้ปิดท้องฟ้ าอยูเ่ ป็ นเวลาสามปี กับหกเดือนที่ฝนไม่ตกและเมื่ออธิ ษฐานอีกครั้งหนึ่ง
ฝนก็ตกลงมา
อัครสาวกยาโกโบ ได้บอกเราให้ทราบว่าเอลียาก็เป็ นคนมีสภาพเหมือนกับเราทุกอย่าง ข้าพเจ้า
รู ้สึกขอบพระคุณที่ชายหญิงที่รักการอธิ ษฐานเหล่านั้นล้วนแต่เป็ นคนมีสภาพเหมือนอย่างเราทุก
ประการ เรามักคิดว่าคนสาคัญ ๆ ในพระคัมภีร์น้ นั เป็ นคนพิเศษแตกต่างไปจากเรา เราอย่าลืมว่าคน
เหล่านั้นมีชีวิตอยูใ่ นสมัยที่มืดมัวยิง่ กว่าเรา แต่มีสภาพเหมือนกับเราทุกประการ
เราได้อ่านในพระคัมภีร์วา่ เอลียาได้อธิ ษฐานเรี ยกไฟลงมาจากสวรรค์ เผาเครื่ องบูชาบนแท่นที่
อยูบ่ นภูเขาคาระเม็ลปุโรหิ ตของพระบาละได้ร้องเสี ยงดังเป็ นเวลานานแต่ไม่ได้รับคาตอบจากพระบา
ละเลย แต่พระเจ้าของเอลียายังมีชีวติ อยูร่ ่ างกายของเอลียาเองถูกเปลี่ยนเป็ นร่ างกายชนิ ดใหม่แล้วถูกรับ
ขึ้นไปอยูบ่ นสวรรค์กบั พระเจ้า แต่พระเจ้าองค์เดียวกันนั้นยังทรงพระชนม์อยู่ และเราก็มีโอกาสเข้าเฝ้ า
พระเจ้าเช่นเดียวกันกับเอลียาเหมือนกันเราได้รับการอนุญาตให้เข้าเฝ้ าพระเจ้าได้อย่างเดียวกับเอลียา
กล่าวคือทูลขอไฟจากสวรรค์ลงมาเผาผลาญความใคร่ และราคะของเรา และให้ไฟของพระเจ้าลงมาลุก
ไหม้ทาลายความเลวที่ใช้การไม่ได้ในตัวเรา และอัญเชิ ญพระเยซูเสด็จเข้ามาเป็ นแสงแห่ งชีวติ ของเรา
มะนาเซเป็ นกษัตริ ยช์ วั่ ร้าย ซึ่ งพยายามทุกวิถีทางที่จะทาลายล้างพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของตน
แต่กระนั้นเมื่อถูกกวาดไปเป็ นเชลยอยู่ ณ กรุ งบาบุโลน มะนาเซอธิ ษฐานร้องทูลขอต่อพระเจ้า คาทูล
ของมะนาเซพระเจ้าทรงสดับฟัง และทรงถูกนาออกมาจากเรื อนจา และนากลับมาเสวยราชในกรุ งระยู
ซาเลมอีกครั้งหนึ่งแน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของมะนาเซกษัตริ ยช์ วั่ ร้ายเช่นนั้นได้ เราเชื่ อ
แน่เหลือเกินว่าพระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของเราในยามทุกข์ยาก เวลานี้มิใช่หรื อที่เรามีความยุง่ ยาก
และเดือนร้อนใจ เพราะเพื่อนร่ วมงานของเรา? และมีอีกหลายคนในท่ามกลางพวกเรามิใช่หรื อที่จิตใจ
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ของเขากาลังมีภาระหนักมาก ขณะที่เราเข้าเฝ้ าพระเจ้า ณ พระที่นงั่ แห่งพระคุณ จงให้เราจาไว้วา่ พระเจ้า
ทรงตอบคาอธิษฐานของเรา
ให้เรามองดูชีวิตของซิ มโซนอีกครั้งซิ มโซนอธิ ษฐานแล้วพลังร่ างกายที่เคยหมดเรี่ ยวหมดแรง
ได้กลับคืนมาตามเดิมและเขาได้ฆ่าศัตรู วนั ที่เขาตายมากกว่าที่เขาเคยฆ่ามาตลอดชีวิตของเขา ซิ มโซน
อุปมาเหมือนคนหลงทางที่ถูกนาให้กลับเข้าแหล่งเดิม และซิ มโซนได้รับฤทธิ์ อานาจจากพระเจ้า ถ้าคน
ที่หลงทางห่างไกลจากพระเจ้าจะกลับเข้าหาพระเจ้า เขาจะพบและเข้าใจได้ทนั ทีวา่ พระเจ้าจะทรงตอบ
คาอธิษฐานของเขาโดยเร็ ว
โยบได้อธิษฐานและแสงสว่างพระเจ้าได้ส่องเข้ามาในช่องมืดของชีวิตพระเจ้าทรงยกชูฐานะ
ของโยบขึ้นสู งกว่าความร่ ารวยเดิมที่โยบเคยมี ทั้งนี้ก็เพราะพระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของโยบ
ดานิเอลได้อธิ ษฐานต่อพระเจ้า และเทวทูตฆับรี เอลได้มาบอกดานิเอลเป็ นบุคคลที่พระเจ้าทรง
รักมากที่สุด คาตอบเช่นนั้นลงมาจากสวรรค์ถึงสามครั้งซึ่ งเป็ นคาตอบคาอธิษฐาน ความลึบลับเรื่ อง
สวรรค์ได้เปิ ดเผยให้ดานิเอลเห็นและเข้าใจบุตรมนุษย์กาลังจะเสด็จมาในอนาคตเพื่อจะทาหน้าที่ยกบาป
ของปวงมนุษย์
เราพบเรื่ องของโกระเนลียวได้อธิ ษฐานต่อพระเจ้า
และเปโตรได้ถูกคนมาเชิ ญตัวไปบอก
เรื่ องราวแห่งความรอดแก่โกระเนเลียว
และครอบครัวเพื่อจะพ้นบาปในการนี้พระเจ้าทรงตอบคา
อธิษฐานของโกระเนเลียวโดยอวยพระพระให้โกระเลียวและครอบครัวได้รับความรอด เปโตรขึ้นไป
บนห้องขั้นเพื่ออธิ ษฐานในเวลาบ่ายเปโตรได้รับศุภนิมิตประหลาดโดยเห็นผ้าปูที่นอนผืนใหญ่ลอยลง
มาจากสวรรค์ และเมื่อคราวสาวกอื่น ๆ ได้อธิษฐานเผือ่ เปโตรขณะที่ติดคุก ผลก็คือมีเทวทูตลงมาจาก
สวรรค์ไปช่วยนาเปโตรออกจากเรื อนจา
ตลอดพระคัมภีร์ท่านจะเห็นว่า เมื่อคนมีความเชื่อในพระเจ้าทูลขอต่อพระเจ้าพระองค์ได้ตอบ
คาอธิ ษฐานของผูเ้ ชื่อเหล่านั้นทุกคน ข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็ นเรื่ องน่าสนใจจริ ง ๆ ถ้าเราจะศึกษาในพระ
คัมภีร์วา่ มีอะไรเกิดขึ้นแก่คนของพระองค์ ในเมื่อเขาคุกเข่าลงอธิ ษฐานทูลขอต่อพระเจ้า แน่นอน
การศึกษาเช่นนั้นจะช่วยให้เรามีความเชื่อเข้มแข็งขึ้น เพราะในพระคัมภีร์น้ นั จะแสดงให้เราเห็นว่าพระ
เจ้าทรงได้ยนิ คาอธิษฐานของเรา และทรงนาเราให้ปลอดภัยในเมื่อมนุษย์ ทูลร้องเรี ยกขอความช่วยเหลือ
จากพระองค์
ดูตวั อย่างของเปาโลและซี ลาที่ทูลของต่อพระเจ้า
ขณะที่ถูกคุมขังอยูท่ ี่เรื อนจาเมืองฟิ ลิปอย
ขณะที่ท้ งั สองคนอธิ ษฐานและร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า รากคุกก็สะเทือนสะท้านหวัน่ ไหว และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น จนนายพัสดีเรื อนจาและครอบครัวได้กลับใจใหม่และรับความรอดบางทีการ
กลับใจใหม่ครั้งนั้นของนายพัสดีเรื อนจาคนนั้น เป็ นเหตุชกั นาให้คนอีกหลายคนมาเชื่อพึ่งพระเจ้า เรา
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รู ้สึกชื่นใจสักเท่าไรเมื่อมีคนถามว่า “ข้าพเจ้าจะต้องทาประการใดจึงสงจะได้รับความรอด” ทั้งนี้ก็เพราะ
เปาโลและซี ลาคนของพระเจ้าทั้งสองได้พากันอธิ ษฐานขณะที่อยูใ่ นเรื อนจาและพระเจ้าทรงตอบคา
อธิ ษฐาน โดยให้นายพัสดีเรื อนจาคุกเข่าลงนมัสการพระเจ้าและคนทั้งครอบครัวของนายพัสดีได้พระ
พรแห่งความรอดพ้นบาป
ท่านคงจาเรื่ องของซะเตฟาโนได้ขณะที่ซะเตฟาโนกาลังอธิ ษฐานและแหงนหน้าดูทอ้ งฟ้ า ซะ
เตเฟโนแลเห็นท้องฟ้ าเปิ ดออกและมองเห็นสวรรค์ และมีบุตรมนุษย์ (พระเยซูประทับอยูพ่ ระหัตถ์เบื้อง
ขวาของพระเจ้า และแสงรัศมีของสวรรค์ทอดลงมาบนใบหน้าของซะเตฟาโน จนมีคนเห็นใบหน้าของ
ซะเตฟาโนเหมือนหน้าของเทวทูตจากสวรรค์ เราคงจาได้วา่ ครั้งหนึ่ง ใบหน้าของโมเซขณะเมื่อลงมา
จากภูเขาหลังจากเข้าเฝ้ าพระเจ้าโดยเหตุที่โมเสสติดต่อกับพระเจ้าเป็ นเวลานาน พระเจ้าจึงทรงบันดาล
ให้ใบหน้าของโมเซเกิดมีรัศมี ทานองเดียวกัน เมื่อเราติดต่อกับพระเจ้าเสมอ ๆ แทนที่เราจะมีหน้าตา
เศร้าโศกหรื อหม่นหมอง ใบหน้าของเราจะแจ่มใสมีรัศมี ทั้งนี้เพราะพระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของเรา
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