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“หลกัข้อคิดทีถ่่ายทอดต่อไปได้” 

คอือะไร? 
เม่ือองคพ์ระเยซูคริสตท์รงบญัชาใหอ้คัรสาวกทั้ง 11 คน ของพระองค ์ผูซ่ึ้งเคยติดสอยหอ้ยตาม

พระองค ์ สมยัท่ีพระองคย์งัทรงกระท าการอยูบ่นพื้นพิภพ ออกไปประกาศสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษา
ใหเ้ป็นสาวกนั้น พระองคไ์ดก้  าชบัเขาวา่ ใหส้อนสาวกรุ่นใหม่เหล่านั้นในส่ิงท่ีพระองคเ์คยสอนเขา
มาแลว้ 

ต่อมาอาจารยเ์ปาโลก็ไดก้  าชบัทิโมธี ในท านองเดียวกนัวา่ “จงมอบค าสอนเหล่านั้นซ่ึงท่านได้
ยนิจากขา้พเจา้...ไวก้บัคนท่ีสัตยซ่ื์อ ท่ีสามารถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย” 

ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ท่ีมีโอกาสใหค้  าปรึกษาและคลุกคลีกบันกัศึกษา คนทัว่ไป และ           
ศิษยาภิบาลจ านวนนบัแสน ๆ คนนั้น ผูร่้วมงานในองคก์ารของขา้พเจา้คน้พบวา่ สมาชิกในคริสตจกัร
มากมาย รวมถึงคนเหล่านั้นท่ีเทิดทูนพระเกียรติของพระเยซู และสั่งสอนพระวจนะของพระองคด์ว้ย
ความสัตยซ่ื์อ ยงัไม่แน่ใจในความรอดของตนเอง คริสเตียนโดยทัว่ไป ด าเนินชีวิตอยูอ่ยา่งพา่ยแพแ้ละ
ทอ้แทใ้จ เขาไม่รู้จกัวธีิท่ีจะเป็นพยานน าคนมาเช่ือในพระเยซู 

ในโครงการแกปั้ญหาทั้งสามประการน้ี องคก์ารเผยแพร่พระกิตติคุณพระคริสตแ์ก่นกัศึกษา
และมวลชนทัว่โลก ไดจ้ดัเตรียมหลกัสูตรชุด “หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ ข้ึน ซ่ึงเราไดอ้ภิปรายถึง
หลกัความจริง ท่ีพระเยซูไดส้อนแก่อคัรสาวกของพระองค ์

ค าวา่ “หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ นั้นหมายถึงแนวความคิด หรือหลกัแห่งความจริง ซ่ึง
สามารถท่ีจะสอนกนัเป็นทอด ๆ ไปได ้ คือจากคริสเตียนรุ่นน้ี ต่อไปยงัคริสเตียนรุ่นหลงั โดยไม่
ผดิเพี้ยนไปจากแนวความคิดดั้งเดิมเลย 

“หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ น้ี ไดเ้ก็บรวบรวมไวโ้ดยการพิมพเ์ป็นหนงัสือ ท าเป็นฟิลม์ 
อดัเสียงไวใ้นมว้นเทปธรรมดา และเทปกะเซ็ท เป็นภาษาท่ีส าคญั ๆ หลายภาษา ซ่ึงพระเจา้จะทรงใช้
เปล่ียนชีวติของคนนบัลา้นในโลกน้ีก็ได ้

เราสนบัสนุนใหท้่านเรียนรู้หลกัความคิดเหล่าน้ีจนช ่าชองเป็นตอน ๆ ไป จนกวา่ท่านพร้อมท่ี
จะสอนคนอ่ืนต่อไป คือ “คนท่ีสัตยซ่ื์อท่ีสามารถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย” ในการท าเช่นน้ีเราก็จะสามารถน า
ประชาชนชายหญิงจ านวนลา้น ๆ เขา้มาเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต ์ ซ่ึงเป็นวถีิทางท่ีจะกระท าใหม้หา
บญัชาของพระองคส์ าเร็จไดใ้นยคุน้ี 
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วธีิอธิษฐาน 

 
โดย ดร.บิลล์ ไบร้ท์ 

 
 

หลกัข้อคดิที่ถ่ายทอดต่อไปได้ 
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วธีิอธิษฐาน 

ท่านเคยคิดไหมวา่ ขณะท่ีท่านก าลงัคุกเข่าลงอธิษฐานอยูน่ั้น พระเจา้ประทานสิทธิใหแ้ก่ท่าน
ในการเปล่ียนแปลงชีวติ 

 
 

ของมนุษย ์ และประเทศชาติ พระเจา้ไดท้รงจดัสรรบ่อเกิดแห่งพลงัอ านาจ สติปัญญา และ
พระคุณใหแ้ก่ท่าน เกินกวา่ท่ีท่านจะเขา้ใจไดเ้สียอีก เพียงแต่ท่านเตม็ใจเช่ือพระองค ์ 

พระเจา้ตรัสแก่ศาสดาพยากรณ์เยเรมียว์า่ “จงทูลเราและเราจะตอบเจา้ และจะบอกส่ิงท่ีใหญ่ยิง่
และท่ีซ่อนอยู ่ซ่ึงเจา้ไม่รู้นั้น ใหแ้ก่เจา้” 

พลงัจากพระเจ้า 

จงระลึกอยูเ่สมอวา่ ขอ้ความท่ีกล่าวมาขา้งบนนั้นเป็นขอ้ความท่ีออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระ
บุตรของพระเจา้ผูท้รงเดชานุภาพ ผูซ่ึ้งฟ้ืนคืนจากความตาย ในพระองคน์ั้นสภาพของพระเจา้ด ารงอยู่
อยา่งครบบริบรูณ์ พระองคน่ี์แหละท่ีเป็นผูท่ี้ทรงบญัชาใหเ้ราออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเ้ป็นสาวก 
พระองคต์รัสวา่ “ฤทธานุภาพทั้งส้ิน ในสวรรคก์็ดี ในแผน่ดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแ้ก่เราแลว้...น่ีแหละ
เราจะอยูก่บัเจา้ทั้งหลายเสมอไป จนกวา่จะส้ินยคุ” และพระองคย์งัตรัสต่อไปวา่ “ส่ิงใดท่ีท่านขอในนาม
ของเรา เราจะกระท าส่ิงนั้น” จงพิจารณาดูซิวา่ พลงัของพระเจา้มหาศาลเพียงใดซ่ึงพระองคพ์ร้อมท่ีจะ
ประทานใหแ้ก่ท่านในชีวิตประจ าวนั ถา้ท่านเป็นบุตรของพระองค ์
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ถา้เป็นเช่นนั้นเหตุใดคริสเตียนส่วนมาก จึงไม่มีฤทธ์ิอ านาจ ขาดความอศัจรรยใ์นชีวิตของเขา 
ขา้พเจา้มัน่ใจวา่ถา้เราเช่ือค าตรัสของพระผูช่้วยให้รอดของเราอยา่งจริงจงัและตั้งตน้ทูลขอพลงัอ านาจ
ของพระองค ์ ดว้ยการอธิษฐานโดยความเช่ือ ส่ิงต่าง ๆ  ท่ีพระองคท์รงสัญญาไวจ้ะเกิดข้ึนในชีวติของ
เราอยา่งมหศัจรรย ์คนเป็นอนัมากจะหนัมาหาพระเจา้ 

ปัญหาแห่งความไม่เช่ือ 

ท าไมชีวติของเราในปัจจุบนัจึงขาดฤทธ์ิเดชและไม่เกิดผล ซ่ึงผดิกบัคริสเตียนในยคุแรก 
ค าตอบก็คือวา่ “ความไม่เช่ือ” ไม่มีค  าใดท่ีจะอธิบายถึงคุณลกัษณะของคริสเตียนส่วนมากในสมยัน้ีได้
ชดัแจง้ยิง่ไปกวา่ค าวา่ “ความไม่เช่ือ” ดว้ยความรักและพระเมตตากรุณาคุณของพระองค ์ท่ีทรงมีต่อโลก
น้ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงบญัชา ใหเ้ราน าพระกิตติคุณของพระองคอ์อกไปประกาศทัว่ทุกหนทุกแห่ง 

แต่น่าเสียดายท่ีคริสเตียนส่วนมาก มวัแต่สาละวนอยูก่บัการประชุมอธิฐษฐานเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 
หรือปรึกษากนัถึงงานของพระองคเ์พียงผวิเผินเท่านั้น เม่ืองานของพระเจา้มีผลบา้งนิด ๆ หน่อย ๆ ตาม
ความสามารถของมนุษย ์ เราก็เกิดความภูมิใจและพอใจเสียแลว้ แทนท่ีจะเรียกร้องฤทธ์ิเดชและพลงัอนั
มหาศาลของพระเจา้ และเช่ือวา่พระองคจ์ะทรงกระท าส่ิงมหศัจรรย ์ เรารับใชพ้ระองคต์ามความคิดของ
เรา ซ่ึงวุน่วายไปดว้ยความไม่เช่ือ และปราศจากฤทธ์ิเดช และไม่ไดเ้กิดผลท่ีแทอ้ะไรเลย 

ฤทธ์ิเดชในการอธิษฐาน 

พวกอคัรสาวกมัน่ใจในพระเจา้ ผูท้รงเดชานุภาพเม่ือเขาถวายชีวติจิตใจต่อพระองค ์ และร่วมใจ
กนัอธิษฐานพระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเขาอยา่งมหศัจรรยย์ิง่ พระองคท์รงใชใ้ห้พวกเขา เปล่ียน
โฉมหนา้จกัรภพโรมนัอนัชัว่ร้ายเพื่อพระองค ์ ขอให้เราอ่านดูค าอธิษฐานของพวกเขา ซ่ึงบนัทึกไวใ้น
พระธรรม กิจการ 4:24-30 

“ขา้แต่พระเจา้ พระองคไ์ดท้รงสร้างฟ้า แผน่ดินทะเล และสรรพส่ิงซ่ึงมีอยูใ่นท่ีเหล่านั้น 
พระองคไ์ดต้รัสไวโ้ดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิดว้ยปากของดาวดิ บรรพบุรุษของเราผูรั้บใชข้องพระองค์
วา่ เหตุไฉนพวกต่างประเทศจึงกระท าโกลาหลข้ึน และชนประเทศต่าง ๆ ก็คิดอ่านในการท่ีไร้
ประโยชน์ กษตัริยท์ ั้งหลายในแผน่ดินโลกไดต้ั้งตน และเจา้นายทั้งหลายประชุมพร้อมกนัต่อสู้พระเจา้ 
และต่อสู้พระคริสตข์องพระองค ์ แทจ้ริงในเมืองน้ี ทั้งเฮโรดและปนเตียว ปีลาต กบัจ าพวกต่างประเทศ 
และพวกอิสราเอลไดป้ระชุมกนัต่อสู้พระเยซู พระบุตรผูบ้ริสุทธ์ิของพระองค ์ ซ่ึงทรงชโลมไวแ้ลว้ เพื่อ
จะใหส่ิ้งสารพดัส าเร็จโดยพระหตัถ ์และพระด าริของพระองค ์ท่ีไดต้รัสไวแ้ต่ก่อนนั้น บดัน้ีพระองคเ์จา้
ขา้ขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขา และโปรดประทานใหผู้ท้าสของพระองคก์ล่าวถอ้ยค าของ
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พระองคด์ว้ยใจกลา้ เม่ือพระองคไ์ดท้รงเหยยีดพระหตัถข์องพระองคอ์อกรักษาโรคใหห้าย  และได้
โปรดใหนิ้มิตกบัการอศัจรรยบ์งัเกิดข้ึน โดยพระนามแห่งพระเยซู พระบุตรผูบ้ริสุทธ์ิของพระองค”์ 

เม่ือเราพิจารณาดูค าอธิษฐานของพวกเขาแลว้ เราไม่ประหลาดใจเลยวา่ ท าไมพระเจา้จึงทรง
ใชค้ริสเตียนยคุแรกใหเ้ปล่ียนโฉมหนา้ของประวติัศาสตร์โลก พระเจา้ผูซ่ึ้งเรานมสัการและปฏิบติัรับใช้
นั้น เป็นพระเจา้ผูท้รงเดชานุภาพทรงพระปรีชาสามารถ ทรงไวซ่ึ้งความรัก พระองคท์รงเป็นพระบิดา
เจา้องคเ์ดียวกนั กบัท่ีพวกคริสเตียนในยคุแรกรักและปฏิบติั ฤทธานุภาพของพระองคไ์ม่เปล่ียนแปลง
เลย พระองคท์รงมีพระประสงคท่ี์จะส าแดงความมหศัจรรยข์องพระองคผ์า่นทางชีวติของเราดว้ย 
เช่นเดียวกนั 

การประกาศทีไ่ร้ผล 

ประมาณหน่ึงปี ก่อนท่ีองคก์ารเผยแพร่พระกิตติคุณพระคริสตแ์ก่นกัศึกษาไดถู้กตั้งข้ึน ขา้พเจา้
ไดน้ ากองประกาศของคริสตจกัรไปเป็นพยานตามหอพกัศึกษา บา้นเช่า และตามสโมสรต่าง ๆ ในเมือง
ลอสเอลเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียแต่ขา้พเจา้ไม่เห็นมีใครอธิษฐานรับเช่ือพระคริสต ์ ในการประกาศคร้ังนั้น
เลย 

ต่อมา เม่ือพระเจา้ทรงใหก้ าเนิดองคก์ารเผยแพร่พระกิตติคุณพระคริสตฯ์ เม่ือฤดูใบไมผ้ลิในปี 
1951 นั้น เราเร่ิมมีการอธิษฐานแบบติดต่อกนัไปเป็นลูกโซ่ตลอด 24 ชัว่โมงทนัที เราจดัการอธิษฐาน 
ออกเป็นเกา้สิบหกระยะต่อหน่ึงวนั คือระยะละสิบหา้นาที คนหน่ึงคนใดจะอธิษฐานตอนหน่ึงตอนใดก็
ไดค้ริสเตียนเป็นจ านวนมากไดส้ละเวลาวนัละ 15 นาที ตามท่ีเขาไดเ้ลือกเอา เพื่ออธิษฐานเผื่อองคก์ารฯ 
และองคก์ารฯ ไดเ้ร่ิมประกาศข่าวประเสริฐ ท่ีมหาวทิยาลยัแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียในเมืองลอสแอลเจลลิส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอธิษฐานติดต่อกนัเป็นลูกโซ่ 

หลงัจากท่ีไดมี้การอธิษฐาน แบบติดต่อกนัไปเป็นลูกโซ่แลว้ เราก็จดัใหมี้การประชุมข้ึนท่ี
หอพกัสมาคมนกัศึกษาสตรี ในการประชุมคร้ังแรกนั้น นกัศึกษาหญิงมากกวา่ 30 คน ในจ านวน 60 คน 
ไดต้อ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา ต่อมาอีกไม่ก่ีเดือน นกัศึกษาประมาณ 250 คน ท่ี
มหาวทิยาลยัแห่งน้ี ไดก้ลบัใจเช่ือพระเยซู นกัศึกษาเหล่าน้ี มีทั้งประธานของนกัศึกษามหาวทิยาลยั 
บรรณาธิการหนงัสือพิมพข์องนกัศึกษา และนกักีฬาท่ีมีช่ือของมหาวทิยาลยั นกัศึกษาเหล่าน้ีเป็น
ก าลงัใจการประกาศเพื่อพระคริสต ์เป็นอยา่งมาก ในเวลาเท่ียง พวกเขาก็จดัใหมี้รายการเพลงของ 
คริสเตียนกระจายเสียงใหไ้ดย้นิทัว่ไปในร้ัวมหาวทิยาลยั การท่ีพระเจา้ไดป้ระกาศพระพรเช่นน้ี มิใช่
เป็นการบงัเอิญ พระเจา้ทรงสนองตอบค าอธิษฐาน ของบุตรของพระองคเ์ป็นจ านวนมาก พระพรของ
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พระองคย์งัคงหลัง่ไหลมาจนตราบเท่าทุกวนัน้ีพระองคไ์ดท้รงใชอ้งคก์ารของเรา ในการน านกัศึกษา 
และคนทัว่ไป จ านวนหลายหม่ืนหลายแสนคน ใหม้าพบองคพ์ระเยซูคริสต ์ และอบรมสั่งสอนสาวกให้
ออกไปท าการเพื่อพระองคใ์นประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก องคก์ารของเราเนน้หนกัในการอธิษฐานอยูเ่สมอ 

ถึงอยา่งไรก็ตาม เวลาท่ีเรากระท าการเพื่อพระเยซูคริสตน้ี์ เราทราบวา่คริสเตียนทัว่ไปเป็น
จ านวนมาก ไม่รู้จกัวธีิท่ีจะอธิษฐาน ขา้พเจา้รู้จกัคริสเตียนคนหน่ึงซ่ึงเป็นคริสเตียนมาแลว้หา้สิบกวา่ปี 
เขาไดบ้อกแก่ขา้พเจา้วา่ “ผมไม่เคยอธิษฐานในท่ีประชุมเลย และผมก็ไม่รู้วา่จะอธิษฐานอยา่งไร” จะ
เห็นวา่คริสเตียนมากมาย จะเป็นคริสเตียนใหม่หรือเก่าก็ตาม รู้จกัวธีิอธิษฐานนอ้ยมาก ฉะนั้นขา้พเจา้จึง
ใคร่ท่ีจะแบ่งปันความรู้ และความเขา้ใจ ซ่ึงเป็นความจริงเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการอธิษฐาน เพื่อเราจะ
อธิษฐานไดอ้ยา่งเกิดผล และไดรั้บพระพรจากพระเจา้จริง ๆ 
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การอธิษฐานคอือะไร? 

การอธิษฐานคือการติดต่อกบัพระเจา้ มีคนหน่ึงใหค้  าจ  ากดัความไวว้า่ดงัน้ี “การอธิษฐานคือ
การสนทนากนัระหวา่งคู่สนทนาท่ีรักกนัมาก คือพระเจา้กบัมนุษย”์ เรารักพระองคเ์พราะวา่พระองค์
ทรงรักเราก่อน การติดต่อของเรากบัพระเจา้ก็คงจะเปรียบไดก้บัสายโทรศพัทด่์วน ท่ีติดต่อระหวา่ง
ท าเนียบขาวในกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา และเครมลินในกรุงมอสโควป์ระเทศรัซเซีย ซ่ึงผูน้ า
ของสองประเทศสามารถท่ีจะติดต่อไดทุ้กเวลา แต่น่าเสียดายท่ีคริสเตียนทุกคนมีสายโทรศพัทติ์ดต่อกบั
พระเจา้ ซ่ึงเขาสามารถท่ีจะติดต่อกบัพระเจา้ไดทุ้กเวลาเช่นเดียวกนั แต่คริสเตียนส่วนมากไม่ยอม
โทรศพัทถึ์งพระเจา้เลย บางคนก็ลืมเสียสนิท จนกระทัง่ถึงเวลามีความทุกขล์ าบากหรือมีเหตุฉุกเฉิน
เกิดข้ึน เขาจึงจะติดต่อกบัพระองค ์

 
ดว้ยเหตุท่ีเราเป็นบุตรของพระเจา้ เราจึงไดรั้บเชิญให ้ “มีใจกลา้เขา้มาถึงพระท่ีนัง่แห่งพระคุณ 

เพื่อเราจะไดรั้บพระเมตตา จะไดรั้บพระคุณในขณะท่ีตอ้งการ” 
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ใครมสิีทธ์ิอธิษฐาน? 

ผูท่ี้มีสิทธ์ิอธิษฐานคือผูท่ี้เป็นของพระเยซูคริสต ์โดยสัญชาติญาณของมนุษยแ์ลว้ มนุษยม์กัไหว้
วอนอยูเ่สมอ บางคนไหวว้อนขอต่อพระเทียมเทจ็ ซ่ึงท าข้ึนจากไมแ้ละหินเม่ือมนุษยเ์ผชิญกบัความเศร้า
โศก ความยากล าบาก และอนัตราย เขามกัจะสวดมนตไ์หวว้อน 

การอธิษฐานท่ีขาดความเขา้ใจดงักล่าวน้ี ยอ่มเป็นอนัตราย นกัปรัชญาและนกัประวติัศาสตร์ 
ไดพ้ิสูจน์ความจริงแลว้วา่ มนุษยมี์จิตใจท่ีโนม้เอียงไปกบัคุณลกัษณะของเทพเจา้ท่ีเขากราบไหวน้ั้น 
เช่นคนท่ีกราบไหวเ้ทพเจา้แห่งราคะตวัเขาก็จะเป็นผูท่ี้มีชีวติอยูใ่นห้วงแห่งราคะนั้น เม่ือมนุษยอ์ธิษฐาน
ไหวว้อนต่อเทพเจา้แห่งเลือด เทพเจา้แห่งไฟ และเทพเจา้แห่งการสงคราม เขาก็จะมีจิตใจกา้วร้าว หยาบ
คาย และทารุณเป็นเงาตามตวัไปดว้ย 

ในท านองเดียวกนั เม่ือคริสเตียนอธิษฐานทูลขอต่อพระเยซู “ขณะเม่ือเรามองดูพระพกัตร์ของ
พระองค ์ เราก็ไดรั้บการเปล่ียนแปลงใหเ้หมือนฉายาของพระองค ์จากรัศมีหน่ึงถึงอีกรัศมีหน่ึงติดต่อกนั
ไป” 

น่ีแหละไดอ้ธิบายใหเ้ราทราบถึงการท่ีพระคมัภีร์เนน้ถึงการนมสัการต่อพระเจา้เท่ียงแท ้ซ่ึงเป็น
องคย์ติุธรรม องคบ์ริสุทธ์ิ และเตม็ไปดว้ยความรัก 

ทางเดียวเท่าน้ัน 

ตามท่ีพระคมัภีร์เขียนไว ้ “มีพระเจา้องคเ์ดียวและมีคนกลางแต่ผูเ้ดียวระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์
คือพระเยซูคริสตผ์ูท้รงสภาพเป็นมนุษย”์ พระเยซูคริสตท์รงอา้งวา่ พระองคเ์ป็นทางเดียวเท่านั้นท่ีน าไป
ถึงพระเจา้ “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวติ ไม่มีผูใ้ดมาถึงพระบิดาได ้ นอกจากจะมาทาง
เรา” 

ขอ้พระคมัภีร์ขา้งบนน้ี เม่ือฟังดูแลว้ รู้สึกวา่จะจ าเพาะเจาะจงมากเกินไป แต่ขอใหข้า้พเจา้เตือน
ใหท้่านทราบวา่ องคพ์ระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จมาตายเพื่อคนบาปทุกคน ทัว่ทุกประเทศ พระองคท์รงสัญญา
วา่จะใหทุ้กคนท่ีเหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนกัในชีวติ หายเหน่ือยเป็นสุข มีคนมากมายไดห้นัหลงั
ใหแ้ก่พระเจา้ตลอดชีวิตของเขา เขาจึงประสบความยากล าบาก ในบั้นหลายชีวติ เขาไม่กลา้ท่ีจะ
อธิษฐานทูลขอต่อพระเจา้ เขาคิดในใจวา่ “ผมไดห้นัหลงัใหแ้ก่พระเจา้ตลอดชีวติแลว้ ฉะนั้นจึงสาย
เกินไปท่ีจะทูลขอต่อพระองคเ์ด๋ียวน้ี” 
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ขา้พเจา้ขอบอกวา่ อยา่ให้เราคิดเช่นนั้นเลย พระเจา้ไดท้รงพิสูจน์ความรักของพระองค ์โดยการ
ส่งพระเยซูคริสตล์งมาตายไถ่ความผดิบาปของพวกเรา ในขณะท่ีเรายงัเป็นคนบาปไม่มีส่ิงใดท่ีสามารถ
หยดุย ั้งความรักของพระเจา้ท่ีมีต่อท่าน 

อยา่งไรก็ตามความจริงมีอยูป่ระจกัษแ์จง้แลว้วา่ พระเจา้จะไม่ทรงตอบค าอธิษฐานของท่าน ถา้
หากทา่นไม่เขา้มาหาพระองคโ์ดยพึ่งพระนามและฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูคริสต ์ ในฐานะท่ีทรงเป็น
ส่ือกลางระหวา่งทา่นกบัพระเจา้แต่เพียงผูเ้ดียวองคพ์ระเยซูคริสตไ์ดท้รงสัญญาไวถึ้งหกคร้ัง ก่อนท่ี
พระองคจ์ะถูกตรึงบนไมก้างเขนวา่ ถา้ท่านจะขอส่ิงใดในนามของเราเราจะกระท าให้ 

จิตใจทีส่ะอาด 

ผูท่ี้มีสิทธ์ิอธิษฐานได ้ คือผูท่ี้มีจิตใจท่ีไดรั้บการช าระลา้งใหส้ะอาดแลว้ ปัญหามีอยูว่า่ เม่ือเรา
อธิษฐานนั้น เราไม่เพียงแต่อธิษฐานในพระนามของพระเยซูเท่านั้น แต่เราจะตอ้งมีจิตใจท่ีสะอาดดว้ย ผู ้
แต่งบทเพลงสรรเสริญกล่าวไวว้า่ “ถา้ขา้พเจา้ไดบ้่มความชัว่ไวใ้นใจขา้พเจา้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คงไม่ทรง
สดบั” เพราะฉะนั้นเราไม่ควรหวงัวา่พระเจา้จะตอบค าอธิษฐานของเรา ถา้หากมีความผดิบาปอยูใ่นชีวติ
จิตใจของเรา เราจ าเป็นจะตอ้งสารภาพและไดรั้บการช าระลา้งให้สะอาดเสียก่อน แลว้เราจึงจะอธิษฐาน
เพื่อรับค าตอบจากพระเจา้ได ้

ยกโทษให้คนอืน่ 

ผูท่ี้มีสิทธิอธิษฐานได ้คือผูท่ี้มีจิตใจยกโทษใหแ้ก่คนอ่ืน อุปสรรคขวางกั้นการรับค าตอบในการ
อธิษฐานของเรา ประการส าคญัก็คือจิตใจท่ีไม่ยอมยกโทษคนอ่ืน พระเยซูตรัสวา่ “เม่ือท่านยนือธิษฐาน
อยูถ่า้ท่านมีเหตุกบัผูห้น่ึงใด จงยกโทษใหผู้น้ั้นเสีย เพื่อพระบิดาของท่านผูส้ถิตอยูใ่นสวรรคจ์ะโปรดยก
ความผดิของท่านดว้ย” ค  าอธิษฐานของผูท่ี้มีจิตใจขมข่ืนนั้นพระเจา้จะไม่สดบัฟังเลย นอกจากจะ
อธิษฐานสารภาพเสียก่อน 

ในการอธิษฐานตามแบบอยา่งของพระเยซูคริสตน์ั้นพระองคท์รงใชค้  าวา่ “ประทาน” และ “ยก
โทษ” ในประโยคเดียวกนั คือ “ขอโปรดประทานอาหารประจ าวนัแก่ขา้พระองคท์ั้งหลายในกาลวนัน้ี 
และขอโปรดยกโทษความผดิบาปของขา้พระองค ์ เหมือนขา้พระองคย์กโทษผูท่ี้ท  าผดิต่อขา้พระองค์
นั้น” เราเคยไดย้ินค ากล่าวท่ีวา่ “ผมยกโทษใหไ้ดแ้ต่ผมจะลืมเสียไม่ได”้ ถา้หากคริสเตียนมีจิตใจเช่นนั้น 
ก็เท่ากบัวา่เขาอธิษฐานแต่เขาไม่ตอ้งการค าตอบ ถา้สมมุติวา่ พระเจา้ทรงยกโทษเราแต่พระองคไ์ม่ทรง
ลืมความผดิบาปของเรา จะเป็นอยา่งไร ขอบพระคุณพระเจา้ ความรักของพระองค ์ กระท าใหพ้ระองค์
ลืมความผดิบาปของเราเสียส้ิน พระองคท์รงน าเอาความผิดบาปของเราไปไวเ้บ้ืองหลงัของพระองค ์ ซ่ึง
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พระองคจ์ะไม่จดจ ามนัอีกต่อไป เราตอ้งเขา้มาหาพระเจา้ดว้ยจิตใจท่ียกโทษใหแ้ก่คนอ่ืน ถา้หากเรา
ตอ้งการท่ีจะใหพ้ระองคท์รงตอบค าอธิษฐานของเรา 

อธิษฐานด้วยความเช่ือ 

ผูท่ี้มีสิทธ์ิอธิษฐานได ้ คือผูท่ี้อธิษฐานดว้ยความเช่ือ เราจ าเป็นจะตอ้งมีจิตใจท่ีเช่ือวา่ พระเจา้จะ
ทรงตอบค าอธิษฐานของเรา พระองคต์รัสวา่ “ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรคก์็ดี และในแผน่ดินโลกก็ดี 
ทรงมอบไวแ้ก่เราแลว้” และ “น่ีแหละเราจะอยูก่บัท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิตย”์ พระองคต์รัสต่อไป
วา่ “ถา้ท่านจะขอส่ิงใดในนามของเรา เราจะกระท าให้” “ส่ิงสารพดัซ่ึงท่านอธิษฐานขอโดยความเช่ือ 
ท่านคงจะได”้ และ “ใหเ้ป็นไปตามความเช่ือของเจา้เถิด” พระสัญญาเหล่าน้ี พระองคไ์ดต้รัสไวส้ าหรับ
เรา แต่น่าเสียดายคริสเตียนนอ้ยคนเช่ือพระสัญญาเหล่าน้ี และก็มีนอ้ยนกัท่ีกลา้อา้งพระสัญญาของพระ
เจา้เหล่าน้ีอยา่งจริงจงั 
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ท าไมเราจึงต้องอธิษฐาน? 

เราต้องอธิษฐานเพ่ือถวายเกียรติแด่พระเจ้า ก่อนอ่ืนทั้งหมด จุดประสงคข์องการอธิษฐาน คือ
การถวายพระเกียรติแด่พระเจา้ พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “ส่ิงใดท่ีท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะ
กระท าส่ิงนั้น เพื่อวา่พระบิดาจะทรงไดรั้บเกียรติอนัยิง่ใหญ่ทางพระบุตร” 

เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงบัญชาให้เราอธิษฐาน พระองคท์รงรักเรา ฉะนั้นจึงเป็นการสมควรท่ีเรา
จะอธิษฐาน พระคมัภีร์สอนเราวา่ เราควรจะอธิษฐานอยา่งสม ่าเสมอ คืออธิษฐานอยูทุ่กเวลา องคพ์ระ
บิดาเจา้ทรงช่ืนชมยนิดีในการท่ีเราเขา้เฝ้าพระองค์ 

เพ่ือติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้า การอธิษฐานไม่ใช่เพียงแต่เป็นการขอให้ตนเองพน้จากปัญหา 
หรือขอใหพ้ระเจา้ประทานส่ิงโนน้ส่ิงน้ีให้เราอยา่งเห็นแก่ตวั แต่การอธิษฐานคือการติดต่อสัมพนัธ์
อยา่งสนิทสนมกบัพระเจา้ เพราะเหตุน้ีพระองคจึ์งบญัชาเราวา่ “จงทูลเราและเราจะตอบเจา้ และจะบอก
ส่ิงท่ีใหญ่ยิง่ และท่ีซ่อนอยูท่ี่เจา้ไม่รู้นั้นใหแ้ก่เจา้” มีพระบญัชาของพระเจา้มากมายในพระคริสตธรรม
ใหม่ เก่ียวกบัการอธิษฐาน ดงัเช่น “จงอธิษฐานอยา่งสม ่าเสมอ” “ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวงัและอธิษฐาน” 
“จงทูลเร่ืองความปรารถนาของท่านทุกอยา่งต่อพระเจา้ ดว้ยการอธิษฐาน การวงิวอน กบัการ
ขอบพระคุณ” “อธิษฐานดว้ยใจและดว้ยความคิด” “อธิษฐานอยูเ่สมอไม่อ่อนระอาใจ” จงอธิษฐานเพื่อ
คนทั้งปวงท่ีมีต าแหน่งสูง” จงอธิษฐานเพื่อค าพดู ในการประกาศขอ้ลบัลึกแห่งข่าวประเสริฐ จง
อธิษฐานขอความกลา้หาญ 

สามคัคธีรรมกบัพระเจ้า 

เพ่ือการสามคัคีธรรมกับพระเจ้า พระเจา้ทรงรอคอยใหเ้ราเขา้มาเฝ้าพระองคด์ว้ยการอธิษฐาน 
พระองคเ์ป็นพระเจา้ผูท้รงสร้างตวัเรามา พระองคท์รงรักเรามาก จนส่งพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค์
มาตายแทนเรา ถึงแมว้า่ความผดิบาปและความเห็นแก่ตวัของเรา จะเป็นท่ีน่าสะอิดสะเอียนต่อพระองค ์
ถึงแมว้า่การกระท าของเราจะเป็นท่ีฝ่าฝืนต่อน ้าพระทยัของพระองค ์ ถึงกระนั้นพระองคก์็ไดก้ระท าทุก
ส่ิงทุกอยา่งเพื่อเรา แทบไม่น่าเช่ือเลยวา่พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราสมานสามคัคีธรรมกบัพระองค ์

เม่ือเราเขา้เฝ้าพระเจา้ เราคิดถึงตนเองเท่านั้น เรามกัคิดวา่ ถา้หากจิตใจของเราไม่เร่าร้อนดว้ย
อารมณ์ พระเจา้จะไม่สนองตอบ แต่พระคมัภีร์บอกวา่ “ค าอธิษฐานของคนเท่ียงธรรมเป็นท่ีปิติยนิดีแก่
พระองค”์ พระธรรมขอ้น้ีช่วยใหเ้ราพร้อมท่ีจะอธิษฐาน และผกูสัมพนัธ์กบัพระเจา้ตลอดเวลาไม่วา่เรา
จะมีความรู้สึกเช่นใดก็ตาม เพราะน่ีแหละเป็นพระประสงคข์องพระองค ์และท าใหพ้ระองคพ์อพระทยั 
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ลูกชายทั้งสองของขา้พเจา้ไดส้อนบทเรียนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งเรากบัพระเจา้เป็น
อยา่งดี ไม่วา่ขา้พเจา้จะมีธุระมาก และยุง่ยากแค่ไหน เม่ือลูกทั้งสอง อยากสนทนากบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้ก็
จะละงานทุกอยา่งไว ้และคุยกบัเขาทนัที ขา้พเจา้รักและอยากจะอยูใ่กลชิ้ดกบัลูก ๆ และขา้พเจา้ปล้ืมใจ
เม่ือรู้วา่ ลูก ๆ อยากอยูใ่กลชิ้ดกบัขา้พเจา้ดว้ยเช่นเดียวกนั ถา้หากเราผูเ้ป็นมนุษยย์งัรักลูกแค่น้ี พระเจา้ 
พระบิดาของเราผูท้รงรักเราอยา่งเป่ียมลน้ จะทรงประสงคท่ี์จะสมานสามคัคีธรรมกบัเราแค่ไหน 

พระคริสต์ทรงเป็นตัวอย่าง 

เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นตัวอย่าง องคพ์ระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระเจา้ ไดท้รงตั้งการ
อธิษฐานไวเ้ป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะตอ้งกระท าในชีวติประจ าวนัของพระองค ์ ถึงแมว้า่พระองคจ์ะตอ้ง
ประกอบภารกิจสารพดัอยา่ง จนแทบจะไม่มีเวลาเป็นส่วนพระองค ์ เช่นเทศนาสั่งสอนประชาชน รักษา
คนเจบ็ป่วย สนทนาปราศยักบับางคนเป็นส่วนตวั เดินทางไปตามท่ีต่าง ๆ และอบรมสั่งสอนสาวกของ
พระองค ์ถึงกระนั้น พระองคก์็ยงัจดัสรรเวลาไวส้ าหรับอธิษฐานเป็นประจ าทุกวนั ถา้หากพระเยซูคริสต์
ยงัตอ้งเขา้เฝ้าพระเจา้ เพื่อสมานสามคัคีธรรมกบัพระองคถึ์งขนาดนั้น เราผูเ้ป็นมนุษยจ์  าตอ้งติดต่อ
สัมพนัธ์กบัพระองคถึ์งขนาดไหน 

เพราะว่าอัครสาวกและคริสเตียนคนอ่ืน ๆ  เป็นตัวอย่าง ชีวติของอคัรสาวก และชีวประวติั
ของคริสเตียนคนส าคญั ๆ ท่ีไดก้ระท าการใหญ่ยิง่เพื่อพระเจา้ ตลอดทุกยคุทุกสมยั ไดเ้ป็นเคร่ืองพิสูจน์
ใหเ้ห็นแลว้วา่ การอธิษฐานในชีวติประจ าวนัของคนเหล่านั้น เป็นส่ิงส าคญั และจ าเป็นยิง่ขา้พเจา้ไม่ได้
หมายความวา่ เราจะตอ้งใชเ้วลาอธิษฐานวนัละหลาย ๆ ชัว่โมง อนัท่ีจริงพระเจา้ทรงเรียกบางคนให้
กระท าเช่นนั้น แต่พระเจา้ทรงบญัชาให้เราทั้งหลาย “อธิษฐานอยา่งสม ่าเสมอ” คืออธิษฐานทูลขอพระ
เจา้ในทุก ๆ เร่ือง พระเจา้ทรงบญัชาให้เราอธิษฐานเผือ่กนัและกนั ผูท่ี้อธิษฐานเผื่อคนอ่ืน พระเจา้ทรง
อวยพรและทรงใชเ้ป็นพิเศษ 

ผลของการอธิษฐาน 

เพ่ือรับค าตอบ เราอธิษฐานเพราะวา่พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐาน ค าอธิษฐานสามารถ
เปล่ียนแปลงสถานการณ์ได ้ บางคนคิดวา่ การอธิษฐานเป็นเพียงแต่การใชอ้  านาจจิต เพื่อบงัคบับญัชา
จิตใจของตนเอง แต่คริสเตียนเช่ือวา่ การอธิษฐานสามารถเปล่ียนชีวติของผูอ้ธิษฐานได ้ พระเจา้จึง
สามารถส าแดงน ้าพระทยัของพระองค ์ ต่อผูท่ี้อธิษฐานทูลขอต่อพระองคไ์ด ้ พระคมัภีร์สอนเราวา่ การ
อธิษฐานสามารถเปล่ียนระบบของธรรมชาติได ้ ยกตวัอยา่ง เม่ือพระเยซูคริสตท์รงกระท าใหล้าซารัส
ฟ้ืนข้ึนจากความตาย หรือเม่ือศาสดาพยากรณ์เอลียาห์อธิษฐานเพื่อไม่ใหฝ้นตก และฝนก็ไม่ตกเลย เป็น
เวลาสามปีคร่ึง แต่เม่ือท่านอธิษฐานขอฝน ฝนก็ตกลงมา 
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พูดกบัพระเจ้าก่อน 

การอธิษฐาน คือวธีิการท่ีส าคญัท่ีสุด ในการท่ีจะเป็นพยานท่ีเกิดผลเพื่อพระเยซูคริสต ์ กฎการ
เป็นพยานท่ีพระเจา้ใหไ้วแ้ก่เรา คือวา่ เราตอ้งพดูกบัพระเจา้ถึงเร่ืองมนุษยก่์อนแลว้จึงออกไปพดูกบั
มนุษยถึ์งเร่ืองพระเจา้ทีหลงั การเป็นพยาน คือการออกไปเก็บเก่ียวผลของการอธิษฐาน คือค าอธิษฐาน
ของผูท่ี้ออกไปเป็นพยาน และค าอธิษฐานของผูอ่ื้นดว้ย ส าหรับขา้พเจา้เอง ขา้พเจา้แน่ใจเหลือเกินวา่ ค  า
อธิษฐานของคุณแม่ของขา้พเจา้ มีส่วนส าคญัท่ีสุดในการท าใหข้า้พเจา้กลบัใจเช่ือพระเยซูคริสต ์

เพ่ือสรรหาอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ การอธิษฐานคือการพดูกบัพระเจา้ และพระเจา้พดูกบัเราโดย
ทางพระวจนะของพระองค ์ น่ีแหละเปรียบเสมือนทิพยอ์าหารฝ่ายจิตวิญญาณของเรา ทารกท่ีเกิดใหม่ 
จ  าเป็นตอ้งรับประทานอาหารเพื่อท่ีจะใหร่้างกายเจริญเติบโตข้ึน ในท านองเดียวกนัชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ
ของเรา จ าเป็นจะตอ้งรับประทานอาหารเช่นกนั เราสามารถอดอาหารไดเ้ป็นบางคร้ังบางคราว ซ่ึงอาจ
ไม่มีผลกระทบกระเทือนอะไรเลย แต่ถา้หากเราจะไม่รับประทานอาหารเลยตลอดสัปดาห์ เราจะพบวา่
ร่างกายของเราอ่อนเพลียลง 

ชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของเราก็เช่นเดียวกนั เราอาจจะเวน้การอ่านพระธรรมของพระเจา้ และการ
อธิษฐานเป็นบางวนั แต่ก็ไม่มีอะไรผดิปกติ ถา้หากวา่เราจะงดไม่อ่านพระคมัภีร์และอธิษฐานเลย เราจะ
พบวา่ชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของเราจะผอมโซขาดก าลงั ขาดชยัชนะ และปราศจากความกลา้หาญในการ
เป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต ์
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เราต้องอธิษฐานถงึใคร? 

เราอธิษฐานถึงพระบิดา ในนามขององคพ์ระเยซูคริสตโ์ดยการน าขององคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
ค  าอธิษฐานของเราไดรั้บตราประทบัจากพระเยซู และองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นผูช่้วย
ตีความหมายค าอธิษฐานของเรา ใหพ้ระเจา้ทรงทราบเน่ืองจากพระเจา้มีองคเ์ดียว และทรงพระชนมอ์ยู่
เป็นสามพระภาค ฉะนั้นเราจึงสามารถอธิษฐานทูลขอต่อพระเยซู หรือพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็ได ้
อยา่งไรก็ตาม ตวัอยา่งท่ีพระเยซูสอนไวใ้นพระคมัภีร์ คือใหเ้ราอธิษฐานทูลขอต่อพระบิดา 

คริสเตียนควรทราบและควรดีใจท่ีรู้วา่ เม่ือเราก าลงัอธิษฐานทูลขอต่อพระบิดานั้น องคพ์ระเยซู
และองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงทูลขอแทนเรา อาจารยเ์ปาโลบอกเราไวใ้นพระธรรม โรม 8:34 วา่ 
“พระเยซูคริสต.์..สถิต ณ เบ้ืองขวาพระหตัถข์องพระเจา้ และทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายดว้ย” 
 

 

พระวญิญาณทูลขอแทนเรา 

ในพระธรรมโรมบทท่ี 8 ตอนตน้นั้น อาจารยเ์ปาโลก็ไดอ้า้งวา่ พระวิญญาณทูลขอแทนเรา
เช่นเดียวกนั “ในท านองเดียวกนัพระวญิญาณ ก็ไดท้รงช่วยเรา เม่ือเราอ่อนก าลงัดว้ยเพราะเราไม่รู้วา่ เรา
ควรจะอธิษฐานขอส่ิงใดอยา่งไร แต่พระวญิญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเม่ือเราคร ่ าครวญอธิษฐานไม่
เป็นค า และพระองคผ์ูท้รงชนัสูตรดูจิตใจของมนุษย ์ ก็ทรงทราบความหมายของพระวญิญาณ เพราะวา่
พระวญิญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามท่ีชอบพระทยัพระเจา้” 

พระองคผ์ูท้รงสดบัฟังค าอธิษฐานของเราน้ีเป็นพระมหากษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ ั้งหลาย และเป็น
พระเจา้ ผูสู้งสุดพระองคเ์ป็นผูท้รงเนรมิตสร้างฟ้าและสวรรค ์ ฉะนั้นเม่ือเราเขา้เฝ้าพระองค ์ เราจะตอ้ง
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เคารพนบนอบต่อพระองคแ์ละย  าเกรงพระองค ์ กระนั้นก็ตาม พระองคก์็ยงัทรงเป็นพระบิดาของเรา ผู ้
ทรงกอปรไปดว้ยความรัก ผูท้รงห่วงใยเรา ผูเ้สาะหาความสนิทสนมกลมเกลียวกบัเรา โดยเหตุน้ีเราไม่
ตอ้งหวาดกลวั เม่ือเขา้เฝ้าจ าเพาะพระพกัตร์พระองคเ์ราควรอธิษฐานทูลขอพระองคด์ว้ยใจยนิดี เพราะ
เรารู้วา่พระองคท์รงรักเรามาก ไม่มีใครรักเราเสมอเหมือนพระองค ์
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เราควรอธิษฐานเมือ่ไร? 

ขา้พเจา้เห็นวา่เป็นการสมควรอยา่งยิง่ท่ีเราตอ้งอธิษฐานอยา่งสม ่าเสมอ เราจ าเป็นตอ้งสนทนา
กบัพระเจา้วนัละหลายคร้ัง เก่ียวกบัสารพดัทุกส่ิงในการด าเนินชีวติในวนัหน่ึง ๆ ของเรา ส าหรับ
ขา้พเจา้เอง แต่ละวนัขา้พเจา้อธิษฐานเผื่อการตดัสินใจในปัญหาต่าง ๆ ท่ีขา้พเจา้เผชิญ เพื่อความรอดของ
มิตรสหายและคนอ่ืน ๆ เผือ่คนเจบ็ป่วย เผื่อความตอ้งการทางวตัถุ และทางจิตวิญญาณของผูร่้วมงานใน
องคก์ารของเรา ยิง่กวา่นั้นขา้พเจา้ยงัอธิษฐานเผือ่ผูน้  าขององคก์ารเผยแพร่พระกิตติคุณของพระคริสต์
คนอ่ืน ๆ อีกดว้ย 

ขา้พเจา้อธิษฐานเผือ่ผูน้  าของชาติและผูมี้อ  านาจปกครองเรา บางคร้ังขา้พเจา้ยงัอธิษฐาน เพื่อ
ขอใหพ้ระเจา้ทรงน าวา่ควรจะแต่งกายอยา่งไรดี หรือจะพดูอะไรดี จะท าอยา่งไรดีในการไปพบปะ
บุคคลต่าง ๆ ในวงการธุรกิจ เพื่อจะเป็นการน าพระเกียรติมาสู่พระองค ์

เข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัว 

ขา้พเจา้เห็นวา่เป็นการดี ท่ีเราจะก าหนดเวลาไว ้ โดยเฉพาะส าหรับการอธิษฐานประจ าวนั คือ 
เม่ือเราคุกเข่าลงและเปิดพระคมัภีร์อ่าน ซ่ึงเป็นการสนทนากบัพระเจา้ พระเจา้ทรงสนทนากบัเรา โดย
ทางพระวจนะของพระองค ์และโดยความประทบัใจท่ีพระองคท์รงบนัดาลใหเ้กิดข้ึน ในขณะท่ีเราก าลงั
เฝ้าพระองคอ์ยูน่ั้น 

ก่อนท่ีขา้พเจา้จะลงมืออ่านพระคมัภีร์ ขา้พเจา้อธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธ์ิผูป้ระสาทพระ
คมัภีร์แก่เรา จงกระท าใหพ้ระคมัภีร์ตอนนั้นมีความหมาย และเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของขา้พเจา้ เม่ือ
ขา้พเจา้ก าลงัอ่าน ขา้พเจา้จะขอบพระคุณพระเจา้เสมอ เพื่อความรอด หรือบางทีก็สารภาพความ
บกพร่องในชีวิต ท่ีพระธรรมของพระองคช้ี์ให้เห็น บางคร้ังก็ขอความกลา้หาญ และความเช่ือท่ีเกิดข้ึน
ในชีวติของอคัรสาวก ยิง่กวา่นั้นขา้พเจา้จะโมทนาพระคุณของพระองคส์ าหรับความเขา้ใจใหม่ ในการ
วางยทุธวธีิในการประกาศข่าวประเสริฐแก่ประชากรของโลก น่ีแหละขา้พเจา้คิดวา่เป็นการอธิษฐานท่ี
แทจ้ริง คือเม่ือเราทูลใหพ้ระเจา้ตรัสแก่เราเราก็สามารถทูลตอบพระองคไ์ด ้

การประชุมอธิษฐาน 

การประชุมอธิษฐาน เป็นส่ิงส าคญัในชีวติแห่งการอธิษฐานของคริสเตียนมาก แต่น่าเสียดายท่ี
การประชุมอธิษฐานส่วนมาก ไม่มีชีวติชีวา และท าใหผู้เ้ขา้ประชุมเบ่ือ เหตุผลท่ีเป็นเช่นนั้นก็เพราะวา่
คนส่วนมากท่ีมาประชุม ไม่เคยใชเ้วลาเขา้เฝ้าพระเจา้ส่วนตวัเสียก่อน เขาไม่ใชเ้วลานมสัการและท า
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ความสนิทสนมกบัพระเจา้เลย ฉะนั้นเม่ือเขามาเฝ้าพระองคใ์นท่ีประชุม เขาก็ไม่มีอะไรมากมายท่ีจะคุย
กบัพระองค ์นอกจากถอ้ยค าอธิษฐานท่ีท่องไวแ้ลว้อยา่งคล่องแคล่ว 

จะเป็นท่ีน่าต่ืนเตน้ทีเดียว ถา้จะมีการสอนใหทุ้กคนท่ีมาประชุมอธิษฐาน รู้จกัวธีิสนทนากบั
พระเจา้ และรู้แน่วา่พระองคส์ถิตอยูท่่ามกลางพวกเขา การท าเช่นนั้นจะท าใหก้ารอธิษฐานเตม็ไปดว้ย
ความดูดด่ืมและความต่ืนเตน้ เพราะวา่พระวญิญาณจะน าพวกเขาใหอ้ธิษฐานไปเร่ือย ๆ ซ่ึงบางคร้ังจะ
เตม็ไปดว้ยการสรรเสริญ หรือบางคร้ังจะเตม็ไปดว้ยการขอบพระคุณ หรือบางขณะจะเตม็ไปดว้ยการ
ทูลขอเป็นตน้ ซ่ึงพระวญิญาณจะทรงน าจิตใจผูอ้ธิษฐานใหเ้ป็นไปเอง 

การอธิษฐานทีเ่ป็นกนัเอง 

การอธิษฐานท่ีเป็นกนัเองน้ี อาจจะเร่ิมตน้ดว้ยการอธิษฐานวา่ “โอพระบิดา ขา้พระองครั์ก
พระองค”์ และคนต่อไป ก็อาจจะอธิษฐานวา่ “ขอบคุณพระองคท่ี์พระองคส์ถิตอยูก่บัพวกขา้พระองค ์
เพื่อจะไดส้นทนากนักบัพระองค”์ คนอ่ืนอาจอธิษฐานวา่ “ขอบพระคุณท่ีพระองคท์รงส่งพระบุตรของ
พระองคล์งมาตาย ไถ่ความผดิบาปของขา้พระองค”์ บางคนอาจอธิษฐานโดยใชข้อ้พระธรรมจากพระ
ธรรมสดุดีก็ได ้“ขา้แต่พระเจา้ของขา้พระองค ์พระองคน์ั้นยิง่ใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญอยา่งยิง่” คน
อ่ืนอาจอธิษฐานสารภาพวา่ “ขา้แต่พระเจา้ วนัน้ีขา้พระองคไ์ม่อยากมาอธิษฐานเลย แต่ขอบพระคุณท่ีขา้
พระองคไ์ดม้า เพราะวา่พระองคต์รัสในจิตใจของขา้พระองคแ์ลว้” บางคนอาจอธิษฐานเผือ่เพื่อนก็ได ้
“ขา้พระองคอ์ธิษฐาน ขอให้พระองคท์รงน าเพื่อนของขา้พระองค ์ คือคุณเจริญให้เขา้มาหาพระองค ์ เพื่อ
เขาจะไดรั้บชีวติใหม่และกลายเป็นผูรั้บใชข้องพระองคด์ว้ย” อีกคนหน่ึงอาจจะอธิษฐานต่อไปวา่ “ขา้
พระองคเ์ห็นดว้ยกบัค าทูลขอ พระบิดาเจา้ขอทรงช่วยใหพ้วกขา้พระองครู้์วา่ จะติดต่อเป็นพยานกบัคุณ
เจริญไดอ้ยา่งไร” แลว้ก็อธิษฐานต่อไปเร่ือย ๆ แลว้แต่พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงน า 

การอธิษฐานท่ีเป็นกนัเองน้ี คือการยอมใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงน าต่อไปเร่ือย ๆ การ
อธิษฐานแบบน้ีบางคร้ังเรียกวา่ “การอธิษฐานแบบสนทนา” คนเดียวอาจจะไดรั้บการน าให้อธิษฐาน
หลายคร้ังก็ได ้แต่วา่ค าอธิษฐานท่ีระบายออกมาจากจิตใจนั้น ควรจะเป็นถอ้ยค าสั้น ๆ ตรงจุดและตั้งอยู่
บนรากฐานแห่งพระวจนะของพระเจา้ 

อธิษฐานเอ่ยพระนามของพระเจ้า 

เม่ือเวลาอธิษฐาน คริสเตียนส่วนมาก เอ่ยพระนามของพระเจา้อยูร่ ่ าไป การท าเช่นน้ีขา้พเจา้เห็น
วา่ไม่สมควรแมว้า่ขา้พเจา้เองก็เคยลืมตวับางขณะ เช่นการใชค้  าวา่ “พระเยซูเจา้” “พระองคเ์จา้ขา้” ซ ้ า
แลว้ซ ้ าอีกตลอดเวลาอธิษฐานใหเ้ราคิดดูวา่ จะน่าเกลียดแค่ไหน ถา้ท่านก าลงัสนทนากบัเพื่อคนหน่ึงช่ือ 
“ประพนัธ์” แลว้เอ่ยช่ือของเขาบ่อย ๆ  
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สมมุติวา่การสนทนาต่อไปน้ี เป็นการสนทนาระหวา่งท่านกบัเพื่อน “คุณประพนัธ์ครับ ผมดีใจ
ท่ีคุณมาหาผม คุณประพนัธ์ ขอบคุณมากส าหรับของขวญัน้ี คุณประพนัธ์ เชิญขา้งในก่อน คุณประพนัธ์
ครับ ขอบคุณท่ีคุณมา คุณประพนัธ์ด่ืมกาแฟสักถว้ยไหม คุณประพนัธ์ สบายดีหรือครับ....” (คุณ
ประพนัธ์โนน้ คุณประพนัธ์น้ี ร ่ าไป) ถา้หากคุณเอ่ยช่ือเขาสักยีสิ่บคร้ัง ในการพบปะสนทนากนัสักสอง
สามนาทีขา้พเจา้เช่ือแน่วา่เพื่อนของท่านคงรู้สึกอึดอดัใจไม่ใช่นอ้ย 

แต่วา่คริสเตียนส่วนมากก็อธิษฐานกนัแบบน้ี คือเอ่ยพระนามของพระเจา้ทุกประโยค ถา้ไม่รู้วา่
จะพดูอะไรก็เอ่ยพระนามของพระเจา้แทนไปเร่ือย ๆ จนจบค าอธิษฐาน ฉะนั้นจงอยา่เอ่ยพระนามของ
พระเจา้พร ่ าเพร่ือในการอธิษฐาน ถา้ท าเช่นนั้นก็เปรียบเหมือนวา่ ท่านก าลงัสนทนากบัพระเจา้ท่ีนอน
หลบัอยู ่ ตอ้งปลุกพระองคอ์อกมาจากความหลบัใหลอยูเ่สมอ การอธิษฐานเช่นน้ีจะเป็นท่ีสะดุดแก่คนท่ี
ยงัไม่เป็นคริสเตียนหรือคนท่ีเป็นคริสเตียนใหม่ ผลร้ายกวา่นั้นก็คือคริสเตียนใหม่จะเรียนแบบอธิษฐาน
ท่ีผดิ ๆ จากท่านดว้ย 

ท่านควรเอ่ยพระนามของพระเจา้ และเสนอค าอธิษฐานของท่าน จะเป็นการสรรเสริญก็ดี การ
ทูลขอก็ดี ฯลฯ แลว้ขอบพระคุณพระองค ์ โดยพึ่งพระสัญญาในพระวจนะของพระองคว์า่ พระองคไ์ด้
ทรงสดบัฟังค าอธิษฐานของท่าน 
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ส่วนประกอบของค าอธิษฐานมอีะไรบ้าง?  

ค าอธิษฐานนั้น ควรประกอบไปดว้ย การสรรเสริญ การสารภาพ การขอบพระคุณ และการทูล
ขอต่อพระเจา้ 

 

การนมสัการพระเจ้า 

การนมสัการคือการนอบนอ้มวนัทาถวายความสรรเสริญเทิดทูนพระเกียรติแด่พระองคใ์นชีวติ
จิตใจของเรา ซ่ึงเราเปล่งออกมาดว้ยวาจา บางคนเขา้ใจผดิคิดวา่ การอธิษฐานเป็นการบนบานศาลกล่าว
และใชเ้วทมนตค์าถา เพื่อขอการช่วยเหลือจากพระเจา้ผูท้รงเดชานุภาพ แต่วา่พระคมัภีร์มิไดส้อนไว้
เช่นนั้นพระวจนะของพระเจา้สอนไวว้า่ พระเจา้คือพระบิดาของเรา พระองคท์รงประสงคท่ี์จะประสาน
สามคัคีกบับุตรของพระองค ์ ความสัมพนัธ์ของเรากบัพระบิดาเจา้นั้น ควรจะประกอบไปดว้ยการ
ไวว้างใจ ความเช่ือ และการเช่ือฟัง เราตอ้งเขา้มาเฝ้าพระองคด์ว้ยการนมสัการ การสรรเสริญ ความย  า
เกรงซ่ึงเตม็ไปดว้ยความรัก และการขอบพระคุณ เราตอ้งนมสัการพระองคด์ว้ยความจริงใจ ค าอธิษฐาน
ของเราควรจะเป็นการแสดงออกถึงการไวว้างใจในพระองคอ์ยา่งสุดซ้ึง และมัน่ใจวา่พระองคท์รงตอบ
ค าอธิษฐานของเรา ฉะนั้นการอธิษฐานหาใช่เพียงแต่ค าพดูไม่ แต่เป็นการแสดงออกถึงทศันคติแห่ง
จิตใจของเราท่ีมีต่อพระเจา้ การอธิษฐานเป็นประสบการณ์แห่งชีวติจิตใจ ไม่ใช่เป็นเพียงการกระท า
อยา่งผวิเผินเท่านั้น 

การอ่านพระธรรมสดุดี หรือบทความสรรเสริญโมทนาพระคุณของพระเจา้อ่ืน ๆ จะกระท าให้
จิตใจของท่านด่ืมด ่าไปดว้ยพระพรของพระองค ์ จิตใจท่ีเยน็ชาและขาดความกตญัญูกตเวทีต่อพระเจา้ 
จะไดรั้บความอบอุ่นและสรรเสริญพระเจา้ 
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ความย าเกรงพระเจ้า 

ขา้พเจา้ไม่อยากไดย้นิค าพดูท่ีใคร ๆ เขาเอ่ยถึงพระเจา้ในท านองดูถูกพระองค ์ขา้พเจา้รักและย  า
เกรงพระเจา้ จริงอยูพ่ระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิ ผูท้รงสร้างสรรพส่ิงทั้งปวงกระนั้นก็ตาม ขา้พเจา้
ก็สามารถเขา้หาพระองค ์ เปิดอกเปิดใจสมานสามคัคีธรรมกบัพระองคไ์ด ้ ขา้พเจา้สามารถบอกเล่า
ปัญหาของขา้พเจา้ใหพ้ระองคฟั์ง เพราะขา้พเจา้รู้วา่พระองคท์รงฤทธานุภาพ พระองคท์รงรักขา้พเจา้
และเขา้ใจขา้พเจา้มากกวา่ใคร ๆ พระองคท์รงสนใจและหวงัดีในขา้พเจา้ ยิง่กวา่ใคร ๆ ในโลกน้ี 

เม่ือขา้พเจา้อธิษฐาน ขา้พเจา้อธิษฐานในลกัษณะต่าง ๆ กนั ซ่ึงแลว้แต่เวลาและสถานท่ี บางคร้ัง
ก็หลบัตา บางคร้ังก็ลืมตา บางคร้ังก าลงัเดินอยู ่ และบางทีตอนเขา้นอนบางทีขา้พเจา้อธิษฐานออกเสียง 
และบางทีก็อธิษฐานในใจส่วนมากเวลาอธิษฐาน ขา้พเจา้ชอบคุกเข่าลง ทุกเชา้เม่ือขา้พเจา้ต่ืนนอน 
ขา้พเจา้จะขอบพระคุณพระเจา้ท่ีพระเยซูคริสตท์รงครอบครองบงัลงักชี์วติของขา้พเจา้ พระองคท์รงรัก
ขา้พเจา้และทรงประทบัอยูใ่นชีวติจิตใจของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะขอใหพ้ระองคท์รงเสาะแสวงหา และ
ช่วยผูท่ี้หลงหายไปใหร้อด โดยการใชชี้วติของขา้พเจา้เป็นอุปกรณ์ของพระองค ์ ต่อจากนั้นขา้พเจา้ก็จะ
กราบนมสัการสรรเสริญพระองค ์ ยอมรับวา่พระองคท์รงเป็นเจา้ชีวิต และขา้พเจา้เองเป็นบุตรของ
พระองคแ์ละผูรั้บใชข้องพระองค์ 

ต้องจัดการกบัความผดิบาป 

เม่ือคริสเตียน ด าเนินชีวติขดัขืนน ้าพระทยัของพระเจา้ ก่อนท่ีเขาจะคืนดีสนิทสนมกบัพระองค์
ไดน้ั้น เขาจะตอ้งเร่ิมตน้ค าอธิษฐานดว้ยการ สารภาพ พระธรรมสดุดี 66:18 สอนวา่ “ถา้ขา้พเจา้ไดบ้่ม
ความชัว่ไวใ้นใจของขา้พเจา้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คงไม่ทรงสดบั” และพระธรรมอิสยาห์ 59:2 ก็ย  ้าไว้
เหมือนกนัวา่ ความผดิบาปเป็นอุปสรรคขวางกั้นค าตอบของพระเจา้ แต่วา่ความบาปชัว่ของเจา้ทั้งหลาย 
ไดก้ระท าใหเ้กิดการแตกแยกระหวา่งเจา้กบัพระเจา้ของเจา้ และบาปของเจา้ทั้งหลายไดบ้งัพระพกัตร์
พระองคเ์สียจากเจา้ พระองคจึ์งมิไดย้นิ” 

การสารภาพความผดิบาป เป็นการเตรียมจิตใจไวเ้พื่อการนมสัการ สรรเสริญ การขอบพระคุณ 
และการทูลขอต่อพระองค ์

ถา้กฎเกณฑแ์ห่งการอธิษฐานของเรา เร่ิมดว้ยการนมสัการพระเจา้ พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรง
ช้ีใหเ้ราเห็นถึงความผดิบาปท่ีซ่อนอยูใ่นชีวิตของเรา เพราะวา่ถา้เรานมสัการและมองเห็นพระเจา้ใน
ความบริสุทธ์ิของพระองค ์เรารู้ตวัเองวา่ เราเป็นคนบาป และเป็นคนไร้ค่า เม่ือพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรง
กระท าใหเ้ราส านึกถึงความผิดบาป ท่ีเราไดฝ่้าฝืนพระองค ์ เราก็จะสารภาพความผดิบาปนั้นต่อพระองค ์
เช่นเดียวกบัท่ีเราสารภาพความผดิบาป ท่ีถูกซ่อนอยูใ่นชีวติจิตใจของเรา โดยเหตุน้ีในชีวติประจ าวนั
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ของเรา เราตอ้งเขา้เฝ้าพระเจา้และยอมใหพ้ระองคส์ าแดงความผดิบาปของเรา เพื่อเราจะสารภาพและให้
พระองคท์รงลบลา้งใหแ้ก่เรา 

เม่ือเราแต่งตวัสะอาด และเขา้ไปเดินอยูใ่นโกดงัเก็บถ่าน เราจะไม่รู้ตวัเลยวา่ มีอะไรเกิดข้ึนกบั
เส้ือผา้ของเรา จนกวา่เราจะออกมากลางแจง้ ถูกแสงแดดส่อง เราจึงจะรู้วา่เส้ือผา้ของเราสกปรก ใน
ท านองเดียวกนั เม่ือเราก าลงัสาละวนวุน่วายอยูใ่นโลกแห่งความบาปน้ี เราไม่สามารถมองเห็นความผดิ
บาปได ้ จนกวา่เราจะยอมให้องคพ์ระเยซูคริสต ์ ผูเ้ป็นแสงสวา่งของโลก ส่องใหเ้ราเห็นวา่ มีความคิด
บาปในชีวติจิตใจของเรา 

จงเปิดอกกบัพระเจ้า 

ท่านจงบอกความลบัคบัอกทั้งหมดกบัพระเจา้ อยา่ปิดบงัอ าพรางหรือเสแสร้งต่อพระองค ์ จง
บอกพระเจา้ถึงความรู้สึกอนัแทจ้ริงของท่าน เช่นเม่ือความเช่ือของท่านเยน็ชาลง ก็จงบอกพระองค์
เช่นนั้น หรือถา้ท่านมีจิตใจอคติก็จงสารภาพ ถา้ท่านไดฝ่้าฝืนค าสั่งของพระองคก์็จงสารภาพขอการยก
โทษและการช าระลา้งจากพระองค ์ แลว้พระองคจ์ะน าท่านกลบัคืนสู่ความสัมพนัธ์อนัแทจ้ริงกบั
พระองคอี์ก 

ในภาษากรีก ค าวา่ “สารภาพ” นั้น หมายความถึงการท่ีเรายอมรับกบัพระเจา้ถึงความผดิบาป
ของเรา ดงัเช่นพระคมัภีร์ 1 ยอห์น 1:9 ไดส้อนไว ้ ฉะนั้นเม่ือท่านสารภาพความผิดบาปของท่านก็
หมายความวา่ ท่านยอมรับกบัพระเจา้ถึงการท่ีท่านไดท้  าผิดต่อพระองค ์ และยอมรับวา่ความผดิบาปนั้น 
ไม่วา่จะเป็นบาปในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต พระองคไ์ดท้รงโปรดยกเสียแลว้บนไมก้างเขน ฉะนั้นเม่ือ
ท่านกลบัใจเสียใหม่ พระองคจ์ะทรงลบลา้งความผดิบาปเหล่านั้นใหสู้ญส้ินไป และท่านก็เร่ิมตน้โดย
ความเช่ือท่ีจะกระท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้ โดยพึ่งฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

เราไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้สึกทางฝ่ายวญิญาณ เพื่อท่ีจะสารภาพความผดิบาปของเรา แต่เราควร
สารภาพความผดิบาปทุกเวลา เม่ือเราตระหนกัวา่ เราไดก้ระท าผดิต่อพระองค ์

จงอย่าฝังใจอยู่กบัความบาปทีท่่านสารภาพแล้ว 

การสารภาพนั้น จะตอ้งท าดว้ยความจริงจงัและซ่ือสัตย ์แต่ท่านจ าเป็นตอ้งระวงั อยา่ฝังใจอยูก่บั
ความผดิบาปท่ีสารภาพแลว้ จงระลึกถึงความรักของพระองค ์ และการท่ีพระองคไ์ดท้รงอภยัโทษท่าน
และยอมรับท่าน 

เม่ือคริสเตียนยอมรับการอภยัโทษของพระเจา้ เขาควรจะเร่ิมตน้เปล่ียนนิสัยใจคอใหม่ เพื่อ
กระท าส่ิงท่ีพอพระทยัพระเจา้ อยา่สารภาพความบาปอยา่งเดียวกนัถึงสองคร้ัง การกระท าเช่นนั้นเปรียบ
ประดุจวา่ ท่านไม่ไวใ้จวา่พระเจา้ไดท้รงยกโทษใหแ้ก่ท่าน เม่ือท่านสารภาพคร้ังแรก ถา้หากความผดิ
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บาปนั้นกลบัมาหลอนหลอกท่านอีก ท่านจงถามตวัเองวา่ท่านไดส้ารภาพความผิดบาปนั้นจริงหรือไม่ 
ท่านไดช้ดเชยความเสียหายในการกระท าผดิของท่านหรือยงั ถา้หากวา่ท่านไดก้ระท าทั้งสองส่ิงน้ี และ
ความคิดเก่า ๆ ยงัฝังใจอยูใ่นชีวติของท่าน ก็แสดงวา่ พญามารหลอกลวงท่านใหเ้กิดความไม่แน่ใจใน
พระเจา้ ท่านจงอา้งเอาพระสัญญาของพระองคโ์ดยความเช่ือ ท่านจงรับวา่ความผิดบาปทั้งหมดของท่าน
ไดรั้บการยกโทษและช าระลา้งใหส้ะอาดแลว้ จงขอใหพ้ระเยซูคริสตจ์ดัการกบัพญามารเสียเอง 

จงขอบพระคุณ 

การขอบพระคุณ ไม่มีส่ิงใดท่ีจะเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ ยิง่กวา่การส าแดงออกถึงความเช่ือ
ของเราอยา่งสม ่าเสมอ และก็ไม่มีวธีิใดท่ีเราจะแสดงออก ถึงความเช่ือของเราดีกวา่ การท่ีเราพดูวา่ 
“ขอบพระคุณ” ผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูไดเ้ขียนไวอ้ยา่งชดัแจง้ทีเดียววา่ “ถา้ปราศจากความเช่ือแลว้ จะ
เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ก็หามิได”้ พระเจา้ทรงบญัชาใหเ้รา “ขอบพระคุณในทุกกรณี” เพราะวา่ “น่ี
แหละเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ ซ่ึงปรากฏอยูใ่นพระเยซูคริสต ์ เพื่อท่านทั้งหลาย” ถา้หากเราไม่
ขอบพระคุณ ก็เท่ากบัเราไม่เช่ือฟังพระเจา้ 

ถา้ชีวติจิตใจของเรา ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เราก็จะยอมรับวา่พระองค์
ทรงครอบครองสารพดัทุกส่ิง ฉะนั้นเราควรขอบพระคุณพระเจา้ เพราะวา่พระองคท์รงกระท าทุกส่ิง ให้
เป็นพระพรในชีวติประจ าวนัของเรา เราควรขอบพระคุณ เม่ือมีปัญหา หรือเม่ือมีความทุกขป์ระดงัเขา้
มาในชีวติของเรา เพราะวา่พระองคท์รงทราบและทรงกระท าส่ิงเหล่านั้น ใหเ้ป็นพระพรในชีวติของเรา 

ขา้พเจา้ใคร่ท่ีจะแนะน าใหท้่านจงคิดร าพึงถึงชีวติประจ าวนัของท่าน วา่ท่านไดรั้บพระพรจาก
พระเจา้อยา่งไรบา้ง โดยเฉพาะท่านอาจจะตั้งตน้คิดถึง พระพรท่ีรู้วา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระผูช่้วยให้
รอดของท่าน และท่านมีความแน่ใจวา่ความผิดบาปของท่านพระองคไ์ดโ้ปรดยกเสียแลว้ และโอกาสท่ี
ท่านไดรั้บใชพ้ระเจา้ โอกาสท่ีท่านไดเ้ขา้ศึกษา สุขภาพท่ีแขง็แรงของท่าน และญาติพี่นอ้งท่ีอยูดี่มีสุข 
ท่านมีงานท า มีอาหารการกิน มีเส้ือผา้ เป็นตน้ ท่านจงขอบพระคุณพระองคส์ าหรับส่ิงเหล่าน้ีทุกอยา่ง 

เม่ือท่านไดท้  าเช่นนั้นแลว้ ก็จงจดปัญหาของท่านลงบนหนา้กระดาษ เช่นความผดิหวงั ความ
เสียใจ ความทุกขต่์าง ๆ แลว้จงขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับปัญหาเหล่านั้นเหมือนท่ีพระองคท์รงบญัชา
ใหเ้รากระท า การขอบพระคุณแสดงใหเ้ห็นวา่ ท่านไวว้างใจในพระเจา้จริง ๆ เพราะเป็นการแสดงออก
ถึงความเช่ือของท่านท่ีพระเจา้ทรงเป็นผูบ้งการในชีวิตของท่าน เพื่อจะกระท าใหชี้วิตของท่านเขม้แขง็
ยิง่ข้ึนในความเช่ือ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้หากท่านมีความกระวนกระวาย ขาดการไวว้างใจในพระเจา้ 
และไม่ยอมขอบพระคุณพระองค ์ ส่ิงเหล่านั้นจะเป็นอุปสรรคขดัขวางพระพรของพระเจา้ในชีวติ และ
พระองคจ์ะไม่สามารถใชท้่านใหถ้วายพระเกียรติแด่พระองคไ์ด ้
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จงอธิษฐานเผือ่ทุกส่ิง 

การทูลขอ การอธิษฐานของคริสเตียนหลายคน ก็เปรียบเสมือนการเดินดูของท่ีตลาด เขาเดินไป
เดินมา เห็นส่ิงของหลายอยา่ง แต่วา่ไม่ซ้ือสักอยา่ง พระเจา้ทรงบญัชาใหเ้ราอธิษฐานเผือ่ทุกส่ิง และเผือ่
บางส่ิงเป็นการเฉพาะเจาะจง อาจารยเ์ปาโลไดเ้ตือนเราวา่ “อยา่ทุกขร้์อนในส่ิงใด ๆ เลย แต่จงทูลเร่ือง
ความปรารถนาของท่านทุกอยา่งต่อพระเจา้ ดว้ยการอธิษฐาน การวงิวอน กบัการขอบพระคุณ” การทูล
ขอรวมถึงการขอเพื่อคนอ่ืน และการขอเพื่อความตอ้งการของตนเองดว้ย 

คริสเตียนส่วนมาก ไม่รู้ถึงความส าคญัของการทูลขออาจารยเ์ปาโลเอง ไดอ้ธิษฐานทูลขอเพื่อ 
คริสเตียนเหล่านั้นท่ีท่านไดน้ าเขา้มาเช่ือพระเยซู และในขณะเดียวกนั ท่านไดข้อให้พวกเขาอธิษฐาน
เผือ่ท่านดว้ยเช่นเดียวกนั คริสเตียนทุกคนควรจะอธิษฐานเผือ่คริสเตียนคนอ่ืน ๆ และควรจะสนบัสนุน
น ้าใจและคริสเตียนคนอ่ืน ๆ ใหอ้ธิษฐานเผื่อเขาเอง 

การทูลขอเพือ่ตนเอง 

การทูลขอ ประการแรก ท่านจงอธิษฐานเผือ่ตวัท่านเอง เพื่อท่านจะไดรั้บชีวติจิตใจท่ีฟ้ืนช่ืนข้ึน
ทุกวนั ดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ จงอธิษฐานเพื่อปัญหาของท่าน เพื่อสติปัญญา เพื่อการ
ทรงน า เพื่อก าลงัท่ีจะต่อสู้กบัการทดลอง เพื่อรับการชูใจในยามทุกขย์าก และเพื่อสารพดัทุกส่ิงในชีวติ
ของท่าน จงระลึกอยูเ่สมอวา่ ไม่มีส่ิงใดท่ีเล็กนอ้ยเกินไป หรือใหญ่ยิง่เกินไป ท่ีท่านไม่สามารถน ามาเขา้
เฝ้าพระเจา้ได ้

การทูลขอเพือ่คนอืน่ 

ในชีวติประจ าวนัของท่าน ท่านจงอธิษฐานเผือ่คนในครอบครัวของท่าน เช่นภรรยาหรือสามี
หรือลูก ๆ และบิดามารดาของท่าน แลว้ท่านจงอธิษฐานเผือ่เพื่อนบา้นและมิตรสหาย จงอธิษฐานเผือ่ 
ศิษยาภิบาล มิชชัน่นารี คนงานของพระเจา้ท่ีรับใชพ้ระองคใ์นหนา้ท่ีต่างๆ  นอกนั้นท่านจงอธิษฐานเผือ่
ขา้ราชการท่ีมีหนา้ท่ีปกครองดูแลบา้นเมือง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ท่านจงอธิษฐานเผื่อ ความรอดของคนอ่ืน ๆ เพื่อท่านจะมีโอกาสน าเขามาหา
พระเยซูคริสต ์ เพื่อเขาจะมีชีวติท่ีเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เพื่อเขาจะเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้ ใน
การท่ีจะกระท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระเยซูคริสตส์ าเร็จในยคุน้ี ท่านจงเร่ิมตน้อธิษฐานเผื่อโรงเรียน
และมหาวทิยาลยัของท่าน หรือคนในละแวกบา้นของท่าน ท่านจงอธิษฐานและเสาะแสวงหาเพื่อน   
คริสเตียนสักสองสามคนเพื่อท่านจะไดต้ั้งกลุ่มอธิษฐานข้ึน 
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คริสเตียนเป็นจ านวนมาก ไดค้น้พบวา่ การอธิษฐานสามารถน าไปสู่ชีวติท่ีน่าต่ืนเตน้ยิ่ง เขาจะ
ท ารายการไวใ้นสมุดบนัทึกวา่ ไดอ้ธิษฐานเผือ่ใคร เม่ือไร และเม่ือพระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานนั้น เขา
จะบนัทึกวา่พระองคต์อบดว้ยวธีิการอยา่งไร เม่ือวนัท่ีเท่าไร ท่านเอง อาจจะรับเอาวธีิการน้ีไปปฏิบติัก็
ได ้ เพื่อเป็นการสนบัสนุนความเช่ือของท่านให้เขม้แขง็ยิง่ข้ึน แต่ท่านจงระลึกอยูด่ว้ยเหมือนกนัวา่
บางคร้ังโดยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาของพระองคแ์ลว้ พระองคอ์าจจะไม่ตอบค าอธิษฐาน
ของท่าน หรืออาจตอบมาในลกัษณะท่ีท่านไม่คาดคิดก็ได ้
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เราอธิษฐานด้วยความมัน่ใจจะรับค าตอบได้อย่างไร? 

เราจะตอ้งอธิษฐานอยา่งไร จึงจะไดรั้บค าตอบจากพระเจา้? ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเง่ือนไขอยูส่ี่
ประการท่ีเราจะตอ้งปฏิบติัตาม ในการท่ีจะใหพ้ระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเราประการแรกจงพึ่ง
หรือเขา้ติดสนิทอยูก่บัพระเยซูคริสต ์ประการท่ีสอง จงทูลขอ ประการท่ีสาม จงเช่ือ ประการท่ีส่ี จงรับ
เอา 

 

 
 

จงติดสนิทอยู่กับพระเยซู องคพ์ระเยซูคริสตไ์ดส้ าแดงให้เราทราบวา่ กุญแจแห่งความส าเร็จใน
การอธิษฐานนั้น คือการเขา้สนิทอยูก่บัพระองค ์ พระองคต์รัสวา่ “ถา้ท่านทั้งหลายสนิทอยูใ่นเรา และ
ถอ้ยค าของเราฝังอยูใ่นท่านแลว้ ท่านจะขอส่ิงใด ซ่ึงท่านปรารถนา ก็จะไดส่ิ้งนั้น” หรือจะพดูอีกอยา่ง
หน่ึงวา่ ถา้เรามีพระเยซูคริสตป์ระทบัอยูใ่นชีวิตจิตใจของเรา เราก็รู้วา่ เราขอส่ิงใดตามความปรารถนา
ของเราได ้เพราะความปรารถนาของเราจะสอดคลอ้งกบัน ้าพระทยัของพระเจา้ 

การติดสนิทอยูก่บัพระเยซูคริสต ์ ก็คือ การด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิ คือไม่มี
ความผดิบาปใด ๆ ท่ีซ่อนอยูใ่นชีวติจิตใจของเรา และชีวิตจิตใจของเราพร้อมท่ีจะรับใชพ้ระเจา้อยูเ่สมอ 
ดงันั้นเม่ือเราอธิษฐานตามน ้าพระทยัของพระองค ์เราก็แน่ใจไดว้า่ พระองคท์รงโปรดฟังเรา และจะทรง
ตอบค าอธิษฐานของเรา 
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เราจะต้องทูลขอ 

ทูลขอ ถา้เรามุ่งหวงัวา่พระเจา้จะตอบค าอธิษฐานของเรา เราจ าเป็นตอ้ง ทูลขอ จากพระองค ์
ท่านยากอบไดบ้อกไวว้า่ “ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ไดข้อ ท่านขอและไม่ไดรั้บเพราะท่านขอผดิ หวงัได้
ไปเพื่อสนองกิเลสตณัหาของท่าน” องคพ์ระเยซูคริสตท์รงมีฤทธานุภาพทั้งส้ิน พระองคต์รัสวา่ “ส่ิงใด
ท่ีท่านขอในนามของเรา เราจะกระท าส่ิงนั้น” “แมจ้นบดัน้ีท่านยงัไม่ขอส่ิงใดในนามของเรา จงขอเถิด 
แลว้จะไดเ้พื่อความช่ืนชมยนิดีของท่าน จะมีเตม็เป่ียม” “จงขอแลว้จะได ้จงหาแลว้จะพบ จงเคาะแลว้จะ
เปิดใหแ้ก่ท่านเพราะวา่ทุกคนท่ีขอก็ได ้ทุกคนท่ีแสวงหาก็พบ ทุกคนท่ีเคาะก็จะเปิดใหเ้ขา” 

ในโลกน้ีมีปัญหานานาชนิด ซ่ึงนบัไม่ถว้น คนหลายคนก าลงัเจบ็ป่วย ดวงวิญญาณหลายลา้นยงั
ไม่ไดพ้บพระเยซูคริสต ์ คนชัว่ชา้มากมายก าลงัใชอ้  านาจในทางการเมือง ความอยติุธรรมก าลงัระบาด
ไปทัว่โลก ท าไมจงเป็นเช่นน้ี ก็เพราะวา่บุตรของพระเจา้ไม่ไดข้อใหพ้ระองคแ์กไ้ขปัญหาเหล่าน้ี 

จงขอโดยความเช่ือ 

จงเช่ือ พระเยซูคริสตส์ัญญาวา่ “ส่ิงสารพดัซ่ึงท่านอธิษฐานขอโดยความเช่ือ ท่านจะได”้ น่ี
แหละคือหวัใจของการตอบค าอธิษฐาน แต่มีปัญหาอยูว่า่ เราจะไดค้วามเช่ือมาจากไหน? เราจ าเป็น
จะตอ้งสร้างสรรคจิ์ตใจของเราใหมี้ความเช่ือข้ึนเองกระนั้นหรือ? มิใช่ 

พระเจา้มิไดเ้รียกร้อง ใหเ้รามีความเช่ืออยา่งมหาศาลพระองคเ์พียงแต่ให้เรา มีความเช่ือในพระ
เจา้ผูย้ิง่ใหญ่เท่านั้น พระเยซูตรัสวา่ “ถา้ท่านมีความเช่ือเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหน่ึงท่านจะสั่งภูเขาน้ีวา่ จง
เล่ือนจากท่ีน่ีไปท่ีโนน้ มนัก็จะเล่ือนส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีท่านท าไม่ไดจ้ะไม่มีเลย” พระคมัภีร์ไดก้ าชบัเราวา่ 
“จงขอดว้ยความเช่ือ อยา่งสงสัยเลย” เพราะฉะนั้นถา้ผูใ้ดขอดว้ยใจสงสัย ก็จงอยา่คิดวา่จะไดรั้บส่ิงใด
จากพระเจา้เลย เราจะเห็นไดว้า่ความเช่ือท่ีไดรั้บค าตอบนั้น ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความเช่ือมากนอ้ยเท่าใด แต่
ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของความเช่ือนั้น 

ความเช่ือมาจากพระเจา้ ความเช่ือไม่ใช่ส่ิงท่ีเราสร้างสรรคข้ึ์น แต่วา่เป็นส่ิงท่ีพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิก่อใหเ้กิดข้ึนในชีวติจิตใจ เม่ือเราด าเนินชีวติดว้ยความเช่ือ และการเช่ือฟังพระเจา้ โดยเหตุน้ีจึง
เป็นส่ิงส าคญัมากท่ีเราจะตอ้งด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวิญญาณเม่ือเราอธิษฐาน ท่านจะตอ้งมีชีวติท่ี
สอดคลอ้งกบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ท่านไม่สามารถอธิษฐานโดยความเช่ือ แต่ขณะเดียวกนัยงั
ครอบครองบลัลงักชี์วติของตนเองอยู ่ ผูท่ี้ด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระเจา้ดว้ยการเช่ือฟังพระองค ์ จึงจะมี
ความเช่ือท่ีสมบูรณ์ได ้ ท่านจะไม่เคยพบคริสเตียนคนหน่ึงคนใด ท่ีเป็นผูท่ี้มีความเช่ือในพระเจา้ผู ้
ยิง่ใหญ่ แต่วา่ไม่ยอมเช่ือฟังพระองคแ์ละไม่ยอมปฏิบติัตามพระบญัชาของพระองค ์
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องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงใชส่ิ้งสามประการ เพื่อท าใหเ้กิดความเช่ือในชีวิตของเรา เม่ือเรา
อธิษฐานทูลขอต่อพระเจา้ 

พระวจนะของพระเจ้า 

ประการแรก พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงใช ้ พระวจนะของพระเจ้า เม่ือเราศึกษาพระวจนะของ
พระเจา้ เราก็จะเรียนรู้ถึงพระลกัษณะของพระองค ์ คือความรัก สติปัญญาฤทธ์ิอ านาจ พระราชกิจและ
ฤทธานุภาพของพระองค ์ เม่ือเรารู้จกัพระองคม์ากข้ึนเท่าใด เราก็ยิง่ไวว้างใจพระองคม์ากยิง่ข้ึนเท่านั้น 
“ฉะนั้นความเช่ือเกิดข้ึนไดก้็เพราะการไดย้นิ และการไดย้ิน เกิดข้ึนได ้ก็เพราะการประกาศพระคริสต”์ 

ประการท่ีสอง พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงใช ้ สามคัคีธรรมในหมู่คริสเตียน และประสบการณ์
ต่าง ๆ เพื่อท่ีจะหนุนความเช่ือของเรา ยกตวัอยา่ง ความเช่ือของเราจะเจริญข้ึนก็เม่ือเราไดส้ังเกตเห็น
วถีิทางท่ีพระองคท์รงกระท าพระราชกิจของพระองคใ์นชีวติของคนอ่ืน เม่ือพระเจา้ทรงใชเ้พื่อนของเรา
ไปน าคนอ่ืนมาหาพระเยซูคริสต ์ เพื่อนคนนั้นก็จะแบ่งพระพรและประสบการณ์ในชีวิตของเขา แก่เรา 
ซ่ึงเป็นการหนุนน ้าใจให้เรามีความเช่ือในพระเจา้ เพื่อพระเจา้จะไดท้รงใชเ้รามากยิง่ข้ึน 

ความประทบัใจ 

ประการท่ีสาม พระวญิญาณก่อใหเ้กิดความเช่ือในชีวิตจิตใจของคริสเตียน คือ ความประทับใจ 
ท่ีพระองคป์ระทานใหอ้าจารยเ์ปาโลเขียนไวใ้นพระธรรมฟิลิปปี 2:13 วา่ “พระเจา้เป็นผูท้รงกระท ากิจ
อยูภ่ายในท่าน ใหท้่านมีใจปรารถนาทั้งใหป้ระพฤติตามชอบพระทยัพระองค”์ 

ยกตวัอยา่ง ถา้ท่านไดรั้บความประทบัใจ ซ่ึงท่านเช่ือวา่มาจากพระเจา้ และความประทบัใจนั้น
ยงัมีอยูก่บัท่านต่อไปเร่ือย ๆ ท่านก็ควรจะมัน่ใจวา่ เป็นความประทบัใจท่ีมาจากพระเจา้ การท่ีจะรู้วา่
ความประทบัใจนั้นมาจากพระเจา้หรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขสามประการ ประการแรก ท่านตอ้ง
แน่ใจวา่ชีวิตจิตใจของท่าน ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ประการท่ีสอง ความ
ประทบัใจนั้นสอดคลอ้งกบัค าสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ และประการท่ีสาม ความประทบัใจนั้น
ปราศจากความเห็นแก่ตวัใด ๆ ทั้งส้ิน แต่เป็นการถวายสง่าราศีแด่พระเจา้ ในการน าคนอ่ืนมาหาพระเยซู
ซ่ึงเป็นการกระท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระองคส์ าเร็จ 

ตัวอย่างของความเช่ือ 

นกัเรียนมธัยมศึกษาชาย หา้คน มีความรู้สึกวา่พระเจา้ตอ้งการให้เขามีส่วนในการกระท าให้
พระมหาบญัชาของพระเยซูท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรมมทัธิว 28:18-20 ส าเร็จ นกัเรียนแต่ละคนไดรั้บ
ความประทบัใจจากพระเจา้ ใหเ้ขียนช่ือของเพื่อนสามคน ซ่ึงเขาอยากจะน ามาหาพระเยซู สัปดาห์แรก



 31 

เขาทั้งหา้ไดร่้วมกนัอธิษฐาน เพื่อใหเ้พื่อนเหล่าน้ีเกิดความสนใจท่ีจะตอ้นรับเอาพระเยซูคริสต ์ สัปดาห์
ท่ีสองเขาอธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ทรงใชพ้วกเขา เพื่อน าเพื่อนเหล่าน้ีมาหาพระองคส์ัปดาห์ท่ีสาม เขา
อธิษฐานขอโอกาสเพื่อจะไดเ้ป็นพยานใหเ้ขาฟัง และในสัปดาห์นั้นเองเพื่อนจ านวน 15 คน ของเขา
ตอ้นรับเอาพระเยซูคริสต์ 

พระเจา้ทรงสัญญาวา่ “ทุกส่ิงเป็นไปได”้ ฉะนั้นเราอยา่จ ากดัวธีิน าวญิญาณเฉพาะวธีิท่ีเคยท ามา
เท่านั้น อยา่พอใจวธีิท่ีธรรรมดามากเกินไป เพราะวธีิเหล่านั้นอาจลงทุนมากแต่ไดผ้ลนอ้ย จงอยา่พอใจ
กบัการไร้ผล แต่จงเช่ือพระเจา้เพราะพระองคส์ัญญาวา่ “ส่ิงสารพดั ซ่ึงท่านอธิษฐานขอโดยความเช่ือ 
ท่านจะได”้ 

พระเจ้าทรงตอบค าอธิษฐาน 

จงรับเอาค าตอบของพระเจา้โดยความเช่ือ ถา้ท่านแน่ใจวา่ ท่านมีชีวติท่ีติดสนิทในพระเยซู
คริสต ์ พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงครอบครองชีวิตจิตใจของท่าน ท่านอธิษฐานขอตามพระวจนะของพระ
เจา้ และตามน ้าพระทยัของพระองค ์ ท่านก็ควรท่ีจะมีความหวงัวา่ พระองคจ์ะทรงตอบค าอธิษฐานของ
ท่าน ดงันั้นท่านควรจะเตรียมตวัรับเอาค าตอบ ขณะน้ีท่านจงรับเอาค าตอบในส่ิงท่ีท่านขอต่อพระองค ์
และเร่ิมขอบคุณพระองคเ์พราะวา่ค าตอบก าลงัมาถึงท่านแลว้ 

ในปี 1954 มีนกัวิง่ช่ือ โรเจอร์ แบนนิสเตอร์ ไดท้  าลายสถิติการวิง่ระยะหน่ึงไมล ์โดยท าเวลาได้
นอ้ยกวา่ 4 นาที สถิติน้ีไม่เคยมีใครเคยท าลายมาก่อนเลยในประวติัศาสตร์ แต่โรเจอร์ แบนนิสเตอร์ 
มัน่ใจวา่เขาจะท าลายได ้ เขาไดฝึ้กฝนตนเอง และเร่ิมวาดมโนภาพวา่ เขาคือผูพ้ิชิตสถิติอนัน้ี ฉะนั้น วนั
หน่ึงในปี 1954 เขาก็สามารถท าลายสถิติน้ี ซ่ึงใคร ๆ คิดวา่ไม่มีมนุษยค์นใดสามารถท าลายได ้ตั้งแต่นั้น
มานกักีฬาอีกหลายร้อยคน สามารถท าลายสถิติน้ีไดด้ว้ย ทั้งน้ีก็เพราะวา่ โรเจอร์ แบนนิสเตอร์ ท าให้
โลกเห็นวา่มนัเป็นไปได ้

“ยาชูก าลงัพเิศษ” 

มหาวทิยาลยั ตูเลน ในสหรัฐอเมริกา ไดท้  าการทดลองท่ีแปลกประหลาดอยูอ่ยา่งหน่ึง โดยได้
ใหน้กักีฬาท่ีมีช่ือมากสองคณะ แสดงกายกรรมในท่าท่ีหวาดเสียวท่ีสุด ซ่ึงไม่เคยมีใครท ามาก่อน คณะ
แรกตระหนกัวา่ การแสดงแบบน้ีไม่เคยมีใครท าไดม้าก่อน ฉะนั้นเขาจึงคิดวา่ เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดจ้ริง 
ๆ โดยเหตุน้ี คณะแรกจึงท าไม่ได ้แต่วา่คณะท่ีสองผูน้ าเรียกไปพบเป็นส่วนตวัก่อน และผูน้ าไดใ้ห ้“ยาชู
ก าลงัพิเศษ” และอธิบายวา่ “ยาน้ีเม่ือรับประทานเขา้ไปแลว้ จะมีก าลงัเพิ่มข้ึน เหมือนมนุษยก์ายสิทธ์ิ” 
ฉะนั้นเม่ือท าการแสดงทุกคนสามารถแสดงท่ากายกรรมท่ีน่าหวาดเสียวน้ีได ้ อนัท่ีจริงแลว้ ยาท่ีพวกเขา
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รับประทานเขา้ไปนั้นหาใช่ยาวเิศษแต่อยา่งใดไม่ แต่เป็นเพียงผงชอลค์ธรรมดาน้ีเอง ซ่ึงไม่มีพลงัอะไร
เลย 

การท่ีขา้พเจา้ยกตวัอยา่งน้ีข้ึนมาประกอบ หาใช่วา่ขา้พเจา้สนบัสนุนการใชพ้ลงัอ านาจทางจิต 
การใชอ้  านาจจิตเท่านั้นยงัไม่พอ ท่ีขา้พเจา้อยากใหท้่านตระหนกัดีก็คือวา่ ถา้มนุษยส์ามารถแสดงท่า
กายกรรมท่ีไม่มีใครท าได ้โดยอาศยัพลงัท่ีมีอยูใ่นตวัของเขาเท่านั้น เราผูมี้ความเช่ือในพระเยซูคริสตเจา้ 
ผูท้รงฤทธานุภาพทั้งส้ิน ผูท้รงสัญญาวา่ จะประทานพลงัใหแ้ก่เรา ไม่รู้ส้ินสุด จะกระท าส่ิงมหศัจรรย์
มากยิง่กวา่นั้นสักเท่าใด 

อ านาจสิทธิขาดจากพระคมัภีร์ 

เป็นความจริงง่าย ๆ ท่ีเรารู้ดีวา่ ถา้เราตั้งมโนภาพท่ีจะท าส่ิงใด และมีความหวงัอยา่งแรงกลา้ท่ี
จะกระท าส่ิงนั้นเช่ืออยา่งจริงใจวา่จะกระท าได ้ และลงมือปฏิบติัดว้ยความกระตือรือร้น ส่ิงนั้นก็จะ
ส าเร็จ ทั้งน้ีโดยท่ีเราเห็นวา่ การกระท านั้นสอดคลอ้งกบัหลกัพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

ขอใหเ้ราพิจารณาดูพระมหาบญัชาของพระเยซูเป็นตวัอยา่ง หลายปีมาแลว้ตั้งแต่ขา้พเจา้ตั้ง 
มโนภาพเก่ียวกบัองคก์ารเผยแพร่พระกิตติคุณพระคริสตแ์ก่นกัศึกษา และมวลชนทัว่โลก ขา้พเจา้ไดรั้บ
ความประทบัใจจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ อยา่งมากวา่ พระเจา้ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหพ้ระมหาบญัชา
ของพระองคส์ าเร็จในยคุน้ี เม่ือเร่ิมแรก ขา้พเจา้ไม่มีหลกัฐานอะไรพิสูจน์ในเร่ืองน้ีเลย แต่วา่นบัจากนั้น
เป็นตน้มา ขา้พเจา้ไม่ค่อยคิดถึงอะไรอีก นอกจากความประทบัใจอนัน้ี 

 

 
 

มโนภาพทีชั่ดแจ้ง 

ขา้พเจา้ตั้งมโนภาพไวอ้ยา่งชดัแจง้ทีเดียววา่ การท่ีจะกระท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระเยซู
ส าเร็จนั้น จะตอ้งท าอยา่งไรบา้ง ขา้พเจา้จินตนาการไวอ้ยา่งชดัแจง้วา่ พระกิตติคุณจะตอ้งประกาศให้
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ทัว่ถึงประชากรของโลก จ านวนส่ีพนัลา้นคนสั่งสอนคนนบัลา้น ๆ ใหเ้ป็นสาวก วางยทุธวธีิท่ีจะใหมี้ผู ้
ประสานงาน และกระท าการอยูต่ามจุดต่าง ๆ ในสองร้อยสิบประเทศทัว่โลก การประกาศจะตอ้งใช้
วธีิการสมยัใหม่ เช่น วทิยาศาสตร์ โทรทศัน์ ดาวเทียม การเดินทางโดยเคร่ืองบินไอพน่ การใช้
เคร่ืองพิมพท่ี์มีความเร็วสูง และโสตทศันูปกรณ์ทุกชนิด เพื่อถ่ายทอดความรักของพระเจา้ออกไปสู่โลก
อนักวา้งใหญ่ไพศาลน้ี 

ขา้พเจา้มองเห็นดว้ยตาใจของขา้พเจา้อีกวา่ วนัหน่ึงในอนาคตอนัใกลน้ี้ ประชากรของโลกนบั
ลา้น ๆ จะเร่ิมสนใจในความจริงเก่ียวกบัความรัก และการยกโทษบาปโดยองคพ์ระเยซูคริสต ์และเขาจะ
ยอมรับวา่พระองคเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นพระเจา้ เพราะเหตุวา่ การกระท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ เป็นพระ
ประสงคข์องพระเจา้ และเพราะวา่พระองคท์รงบญัชาไวฉ้ะนั้นขา้พเจา้จึงรอคอยและมีความหวงัท่ีจะ
เห็นพระมหาบญัชาสัมฤทธ์ิผล 

เช่ือด้วยความจริงใจ 

และยิง่กวา่นั้นขา้พเจา้เช่ือดว้ยความจริงใจวา่ พระมหาบญัชาของพระเยซูจะส าเร็จแน่ เพราะ
เป็นพระประสงคข์องพระเจา้ ไม่ใช่ของมนุษย ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่ พระเจา้จะไม่ทรงบญัชาใหเ้รากระท าส่ิง
ใด โดยท่ีพระองคจ์ะไม่ประทานก าลงัและฤทธ์ิอ านาจและทุกส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีจะใหเ้รากระท าส่ิงนั้น 

คิดดูซิวา่ มนัจะเป็นไปไดห้รือ ท่ีพระผูช่้วยใหร้อดของเราจะส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนเพื่อเรา 
และบญัชาเราให้ออกไปสั่งสอนชนทุกทวปีทัว่โลก โดยเพียงแต่ตรัสวา่ “ขอพระเจา้อวยพร โชคดี จงท า
สุดความสามารถ” หามิไดเ้ลยพระองคท์รงอา้งวา่ฤทธานุภาพทั้งส้ิน ในสวรรค ์ และแผน่ดินโลก ทรง
ทรงมอบไวแ้ก่พระองคแ์ลว้ และพระองคท์รงสัญญาวา่จะสถิตอยูก่บัเราและประทานฤทธ์ิเดชนั้นใหแ้ก่
เรา ในการเป็นพยานเพื่อพระองค์ 

ปฏบิัติตามด้วยความกระตือรือร้น 

ในท่ีสุดน้ี เพราะเหตุวา่ขา้พเจา้ตั้งมโนภาพไวอ้ยา่งชดัแจง้ มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ และ
เช่ือดว้ยความจริงใจวา่ พระมหาบญัชาจะตอ้งส าเร็จในยคุน้ี ขา้พเจา้จึงมีความกระตือรือร้นในการ
สนบัสนุนคริสเตียนนบัลา้น ๆ ใหร่้วมมือกนัเพื่อท่ีจะท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ ในเวลาท่ีตั้งเป้าหมาย
เอาไว ้คือ ปี คศ. 1980 

พวกเราผูรั้บใชพ้ระเจา้ ในองคก์ารเผยแพร่พระกิตติคุณพระคริสตแ์ก่นกัศึกษาและมวลชนทัว่
โลก ไดรั้บความประทบัใจจากพระเจา้ และเช่ือวา่ ภายในปี 1980 น้ี ทุกประเทศทัว่โลกจะไดรั้บฟังพระ
กิตติคุณโดยทัว่ถึง ประชาชนนบัลา้น ๆ จะสั่งสอนบอกกล่าวถึงเร่ืองราวของพระเยซูคริสต ์ท่านอาจจะ
คิดวา่เป็นไปไม่ได ้ เป็นความคิดท่ีโง่เขลา และเป็นความคิดท่ีเกินกวา่เหตุ ขา้พเจา้คิดวา่หามิได ้ ความ
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ประทบัใจอยา่งแรงกลา้จากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ค  าสอนท่ีชดัแจง้ของพระคริสตธรรมคมัภีร์ และ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นขอ้พิสูจน์ ไดก้ระท าใหพ้วกเราเช่ือวา่ พระมหาบญัชาจะตอ้งส าเร็จอยา่ง
แน่นอน 

ปฏบิัติการส่วนตัว 

ในทางส่วนตวัแลว้ ขอใหท้่านจงตั้งเป้าหมายเอาไวว้า่  ท่านจะวางยทุธวธีิอยา่งไรกบัท่าน ต าบล 
อ าเภอ จงัหวดั และประเทศตลอดจนทัว่ทั้งโลก ท่ีจะมีส่วนร่วมในการกระท า ใหพ้ระมหาบญัชาของ
พระองคส์ าเร็จในยคุน้ี โดยพึ่งพระวจนะของพระเจา้ พระองคจ์ะทรงใหท้่านมีความปรารถนาอยา่งแรง
กลา้ และความเช่ืออยา่งจริงใจ และเร่ิมปฏิบติัการดว้ยความกระตือรือร้น เพื่อจะใหพ้ระมหาบญัชา
ส าเร็จลงได ้

นอกเหนือไปจากการรับใชพ้ระเจา้ท่ีท่านก าลงัปฏิบติัอยูน้ี่ บางทีพระเจา้อาจตอ้งการใหท้่าน 
อธิษฐานเผื่อผูอ้อกข่าวทางวิทยหุรือโทรทศัน์ เพื่อจะใหเ้ขามีอิทธิพลในทางดีและชอบธรรมแก่มหาชน
เพื่อพระเจา้ หรือบางทีพระเจา้ทรงตอ้งการใหท้่านอธิษฐานเผือ่โรงเรียน มหาวยิาลยั ส านกังาน ใหทุ้ก
คนท่ีอยูใ่นสถาบนัเหล่าน้ี กลบัใจใหม่ เช่ือพระเยซูคริสตห์รือบางทีพระเจา้อาจดลใจให้ท่านตั้งเป้าหมาย 
เพื่อจะน าทุกคนท่ีอยูภ่ายใจรัศมีหน่ึงกิโลเมตร ในทอ้งถ่ินของท่าน ให้เช่ือองคพ์ระเยซูคริสต ์ ท่านอาจ
อธิษฐานเพื่อใหมี้คนงานของพระเจา้ออกไปเยีย่มเยยีนประชาชนเหล่าน้ี ดว้ยการแสดงความรักและ
อธิษฐานเผื่อพวกเขา พร้อมกบัประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ใหพ้วกเขาฟัง 

การทีใ่หญ่ยิง่กว่า 

จงระลึกอยูเ่สมอวา่ขณะท่ีท่านก าลงักม้ศีรษะลงอธิษฐานอยูน่ั้น ท่านก าลงัเปิดรับเอาสายธาร
แห่งพลงัท่ีสามารถเปล่ียนเส้นทางของประวติัศาสตร์ได ้ ฤทธานุภาพของพระเจา้ ความรักของพระองค ์
พระสติปัญญา ตลอดจนพระคุณของพระองคมี์พร้อมแลว้ส าหรับท่าน ถา้หากท่านเพียงแต่เช่ือและรับ
เอาเทา่นั้น พระเยซูคริสตส์ัญญาวา่ เราจะกระท าการอศัจรรยเ์ช่นเดียวกนักบัท่ีพระองคท์รงกระท า แต่วา่
ท่ีเรากระท านั้นจะยิง่ใหญ่กวา่นั้นอีก 

จากแบบอยา่งท่ีพระเยซูไดส้ าแดงแก่เรา เม่ือพระองคย์งัประทบัอยูใ่นโลกน้ี และขณะน้ี
พระองคท์รงก าลงัทูลขอแทนเรา ในต าแหน่งผูท้รงอ านาจ และเดชานุภาพดว้ยกนักบัพระบิดา เราสรุป
ไดว้า่การอธิษฐานเป็นสิทธิพิเศษอนัใหญ่ยิง่ท่ีสุดในชีวติคริสเตียน การอธิษฐานเป็นบ่อเกิดแห่งพลงัท่ี
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดท่ีมนุษยเ์คยคน้พบ ถา้หากเราเช่ือพระสัญญาของพระเจา้อยา่งจริงใจ และเร่ิมอา้งเอาค า
สัญญาเหล่านั้นในการอธิษฐาน ขา้พเจา้มัน่ใจวา่ การอศัจรรยต่์าง ๆ จะเกิดข้ึนมหาชนจะหลัง่ไหลเขา้มา
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รับความรอดโดยพระเยซูคริสต ์ประวติัศาสตร์ของโลกจะเปล่ียนแปลง แลว้พระมหาบญัชาของพระเยซู
คริสตจ์ะส าเร็จไดต้ามเป้าหมาย ในปี ค.ศ. 1980 

ขอเชิญท่านร่วมอธิษฐานดว้ยกนักบัขา้พเจา้เด๋ียวน้ีวา่ “พระบิดาเจา้ขา้ พวกขา้พระองคร์ะลึกถึง
ค าเตือนของพระองคท่ี์วา่ ท่านไม่มี เพราะท่านไม่ไดข้อ ฉะนั้นพวกขา้พระองคก์ าลงัขอต่อพระองค์
เด๋ียวน้ี ขอรับเอาชยัชนะอนัใหญ่ยิง่ของพระองคด์ว้ยการอธิษฐาน ซ่ึงพระองคท์รงสัญญาวา่จะประทาน
ใหแ้ก่ผูเ้ช่ือทุกคน เพื่อพระองคจ์ะไดรั้บพระเกียรติยศ พวกขา้พระองคอ์ธิษฐานขอในพระนามอนัใหญ่
ยิง่ของพระเยซูคริสตเ์จา้ อาเมน” 

ขณะน้ีเราก าลงัวงิวอนขอพระเจา้ เพื่อจะใหมี้ผูร่้วมอธิษฐานจ านวน 5,000,000 คน เพื่อท่ีจะร่วม
จิตร่วมใจกนัทูลขอต่อพระเจา้โดยความเช่ือ ในการท่ีจะท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระเยซูเจา้ส าเร็จได้
ในปี ค.ศ. 1980 น้ี ขา้พเจา้ขอเชิญท่านร่วมอธิษฐานออ้นวอนดว้ยกนักบัเรา เพื่อพระองคผ์ูท้รงเป็น
เจา้ของนา จะส่งคนท างานจ านวนลา้น ๆ มาเก็บเก่ียวพืชผลในทอ้งทุ่งของพระองค ์ คริสตจกัรทอ้งถ่ิน
ทัว่โลก ไม่วา่จะเป็นคณะ นิกาย หรือองคก์ารใด ถา้มีเป้าหมายอนัเดียวกนัน้ีแลว้ ขอใหพ้ระเจา้ส่งผูรั้บ
ใชข้องพระองคอ์อกไปท าการของพระองคใ์ห้เพียงพอ 

จงอธิษฐานขอใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิ เป็นเสมือนฝนห่าใหญ่หลัง่ไหลเทลงมาบนโลกน้ี จง
อธิษฐานขอพระเจา้ประทานเงินทองของใช ้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท่ีจะกระท าใหพ้ระมหาบญัชา
ของพระองคส์ าเร็จดว้ย 

จงอธิษฐานทุกวนั ขอใหพ้ระเจา้ทรงใชท้่านให้เป็นพระพรแก่คนอ่ืน และน าคนอ่ืนมาหาพระ
เยซู เพื่อท่ีจะกระท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระองคส์ าเร็จในยคุน้ี 

1. เยเรมีย ์33:3 
2. โคโลสี 2:9 
3. มทัธิว 28:18,20 
4. ยอห์น 14:14 
5. ฮีบรู 4:16 
6. ทิโมธี 2:5 
7. ยอห์น 14:6 
8. ยอห์น 14:14 
9. สดุดี 66:18 
10. มาระโก 11:25 
11. มทัธิว 6:11,12 
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12. มทัธิว 28:18 
13. มทัธิว 28:20 
14. ยอห์น 14:14 
15. มทัธิว 21:22 
16. มทัธิว 9:29 
17. ยอห์น 14:13 
18. เยเรมีย ์33:3 
19. 1 เธสะโลนิกา 5:17 
20. มทัธิว 26:41 
21. ฟิลิปปี 4:6 
22. 1 โครินธ์ 14:15 
23. ลูกา 18:1 
24. 1 ทิโมธี 2:2 
25. เอเฟซสั 6:19 
26. กิจการ 4:29. 
27. สุภาษิต 15:8 
28. ยอห์น 11:43 
29. ยากอบ 5:17,18 
30. โรม 8:26,27 
31. 1 พงศก์ษตัริย ์18:26,27 
32. 1 ยอห์น 1:9 
33. ฮีบรู 11:6 
34. 1 เธสะโลนิกา 5:18 
35. ฟิลิปปี 4:6 
36. เอเฟซสั 1:15,16 
37. เอเฟซสั 6:19 
38. ยอห์น 15:7 
39. 1 ยอห์น 5:14,15 
40. ยากอบ 4:2,3 
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41. ยอห์น 14:14 
42. ยอห์น 16:25 
43. มทัธิว 7:7,8 
44. มทัธิว 21:22 
45. มทัธิว 17:20 
46. ยากอบ 1:6 
47. เอเฟซสั 2:8,9 
48. โรม 10:17 
49. มทัธิว 21:22 
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ค าถามทบทวน 

1. การอธิษฐานคืออะไร? 
2. จากหลกัฐานทางพระคมัภีร์ ใครมีสิทธิอธิษฐานทูลขอและรับค าตอบจากพระเจา้ได?้ 
3. ท าไมเราจึงควรอธิษฐาน 
4. ท าไมเราจึงตอ้งอธิษฐานโดยอา้งพระนามของพระเยซู? 
5. “จงอธิษฐานอยา่งสม ่าเสมอ” หมายความวา่อยา่งไร? 
6. ท าไมเราจึงจ าเป็นตอ้งตั้งเวลาพิเศษไวส้ าหรับการอธิษฐานประจ าวนั? 
7. การอธิษฐานแบบรวมกลุ่มกนัเล็ก ๆ นั้น มีผลดีอยา่งไร? “การอธิษฐานแบบสนทนา” คือ 

อะไร? 
8. จงอธิบายถึงส่วนประกอบส่ีประการของค าอธิษฐาน ตามท่ีพบในพระธรรมกิจการ แต่ละ

ส่วนนั้นส าคญัอยา่งไร? 
9. ท าไมความเช่ือ จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการหวงัค าตอบจากพระเจา้? เราจะรับความเช่ือไดจ้าก

ไหน? 
10. การเขา้สนิทอยูก่บัพระเยซูคริสต ์มีความสัมพนัธ์กบัการอธิษฐานโดยความเช่ืออยา่งไร? 
11. พระคริสตธรรมคมัภีร์ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการอธิษฐาน โดยความเช่ืออยา่งไร? 
12. พระวญิญาณบริสุทธ์ิ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการอธิษฐานประจ าวนัของคริสเตียนอยา่งไร? 
13. การอธิษฐานเป็นรากฐานในการประกาศ และในการกระท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระเยซู

คริสตส์ าเร็จอยา่งไร? 
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แนะแนวทางในการศึกษา 

1. จงอ่านหนงัสือเล่มน้ีวนัละหน่ึงจบติดต่อกนั เป็นเวลาหกวนั (รวมเป็นหกจบ) นกัวจิยั
ทางดา้นการศึกษาพบวา่ การท่ีจะเขา้ใจหลกัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดโดยแจ่มแจง้นั้น จ  าเป็นจะตอ้งอ่าน 
หรือไดฟั้งหลกัการนั้นหกถึงสิบคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย เม่ือท่านน าเอาหลกัการจากหนงัสือเล่มน้ีไปใชอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ จะกระท าใหก้ารอธิษฐานประจ าวนัของท่านไดรั้บพระพรและค าตอบจากพระเจา้มากยิง่ข้ึน 
โดยการอธิษฐานของท่าน ท่านสามารถมีส่วนในการฟ้ืนฟูจิตวญิญาณคร้ังใหญ่ยิง่ในประวติัศาสตร์ของ
โลก 

2. จงท่องจ าขอ้พระธรรมต่อไปน้ี 
มทัธิว 21:22 “ส่ิงสารพดัซ่ึงท่านจะอธิษฐานขอโดยความเช่ือท่านคงจะได”้ 
ยอห์น 15:7 “ถา้ท่านทั้งหลายเขา้สนิทอยูใ่นเรา และถอ้ยค าของเราฝังอยูใ่นท่านแลว้ ท่านจะขอ

ส่ิงใดซ่ึงท่านปรารถนา ก็จะไดส่ิ้งนั้น” 
ท่านสามารถท่ีจะท่องจ าขอ้พระธรรมเหล่าน้ี ไดง่้ายข้ึน ถา้ท่านจะทบทวนทุกวนัตลอดสัปดาห์ 

แทนท่ีจะพยายามท่องจ าใหไ้ดภ้ายในวนัเดียว จงทบทวนขอ้พระธรรมท่ีท่านท่องจ าไดแ้ลว้ จากหนงัสือ 
หลกัขอ้คิด ฯ เล่มอ่ืนดว้ย 

3. จงศึกษาค าถามทบทวน 
4. จงหาโอกาสไปร่วมกลุ่มอภิปราย เพื่อตอบปัญหาทบทวนน้ี ถา้หากท่านยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมกบั

กลุ่มศึกษาพระคมัภีร์ กลุ่มหน่ึงกลุ่มใด ท่านอาจจะตั้งกลุ่มของท่านข้ึนก็ได ้โดยเชิญชวนใหค้นอ่ืน ๆ มา
ร่วมกบัท่านตามรายการศึกษาท่ีท่านก าหนดไว ้ เม่ือท่านก าลงัอภิปรายเก่ียวกบัปัญหาค าถามทบทวนอยู่
นั้น ท่านควรจะเล่าถึงประสบการณ์ท่ีพระเจา้ทรงสอนท่านเก่ียวกบัการอธิษฐาน จงอธิบายถึงวธีิท่ีท่าน
จะน าเอาหลกัการน้ีไปปฏิบติัในชีวติส่วนตวั และน าไปสอนคนอ่ืน ๆ อีกดว้ย 

5. ท่านจงท าใหห้ลกัการในหนงัสือเล่มน้ีคือ “วธีิอธิษฐาน” เป็นวถีิชีวติของท่าน โดยการ
กระท าดงัต่อไปน้ี 

ก. จงตั้งเวลาเฉพาะไวส้ าหรับการศึกษาพระคมัภีร์ และการอธิษฐานทุกวนั จงหาเวลาท่ี
เหมาะสมกบัตารางเวลาประจ าวนัของท่าน บางคนชอบเวลาเชา้ แต่บางคนชอบเวลาอ่ืน ท่านจงเร่ิมตน้
ดว้ยการอธิษฐานสั้น ๆ แลว้ต่อดว้ยการศึกษาพระคมัภีร์ และจบลงดว้ยการอธิษฐานท่ียาวหน่อย ในการ
อธิษฐานนั้น จงระลึกถึงส่วนประกอบทั้งส่ีประการ คือ การสรรเสริญ การสารภาพ การขอบพระคุณ 
และการทูลขอ 
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ข. ทูลขอใหพ้ระเจา้ส าแดงใหท้่านรู้วา่ ท่านควรจะอธิษฐานเพื่อส่ิงใดบา้ง จงพร้อมท่ีจะใหพ้ระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ ทรงน าท่านเสมอ จงเขียนรายการประจ าวนั และจดวนัท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีท่านอธิษฐานทูล
ขอไวเ้ม่ือพระเจา้ทรงตอบค าทูลขออนัไหน ก็จงเขียนวนัท่ีก ากบัไวด้ว้ย ในการอธิษฐานประจ าวนัของ
ท่าน จงขอเพื่อการฟ้ืนฟูทางดา้นจิตวญิญาณทัว่โลกดว้ย เพื่อพระมหาบญัชาของพระเยซูจะส าเร็จ 

ค. จงตั้งใจใหพ้ร้อมท่ีจะอธิษฐานต่อพระเจา้ทุกเวลาไม่วา่ท่านจะอยูท่ี่ไหน หรือท าอะไร 
ง. จงใชส้ารบญัหรือบทสังเขปของหนงัสือเล่มน้ี เป็นอุปกรณ์ในการสอนความจริงอนัน้ีแก่คน

อ่ืน จงสอนใหค้นอ่ืนทราบหลาย ๆ คร้ังในสัปดาห์ เท่าท่ีท่านจะท าได ้จงหาหนงัสือ หลกัขอ้คิดฯ เล่มน้ี
ใหเ้ขา เพื่อเขาจะไดเ้รียนรู้อยา่งละเอียด และเพื่อเขาจะไดน้ าไปสอนใหค้นอ่ืนไดอี้กดว้ย 
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บทสังเขป 

ค าน า 

ก. ขณะท่ีท่านคุกเข่าลงอธิษฐาน ท่านมีอ านาจและสิทธิพิเศษจากพระเจา้ในการเปล่ียนชีวติของ
มนุษยไ์ด ้(เยเรมีย ์33:3) 

ข. ปัจจุบนัน้ี เหตุท่ีคริสเตียนไม่รับเอาอ านาจและสิทธิพิเศษอนัน้ี ก็เพราะวา่เขาขาดความเช่ือ 
ค. สาวกในศตวรรษแรกรู้จกัวธีิอธิษฐาน โดยความเช่ือ เขาจึงสามารถอา้งเอาฤทธ์ิเดชของพระ

เจา้ผูท้รงเดชานุภาพในการเปล่ียนประวติัศาสตร์ของโลก ในปัจจุบนัเราก็ปฏิบติัรับใชพ้ระเจา้องค์
เดียวกนัน้ี 

1. การอธิษฐานคืออะไร? 

ก. การอธิษฐานคือการติดต่อกบัพระเจา้ 
ข. การอธิษฐาน คือสายธารแห่งพระพรท่ีเรารับจากพระเจา้เพื่อสนองตอบความตอ้งการของเรา 

(ฮีบรู 4:14-16) 

2. ใครมีสิทธิอธิษฐาน? 

ก. ผูท่ี้เป็นของพระเยซูคริสต์ 
ข. ผูท่ี้เขา้เฝ้าพระเจา้โดยพึ่งฤทธ์ิอ านาจและพระนามของพระเยซู 
ค. ผูท่ี้เขา้เฝ้าพระเจา้ดว้ยจิตใจสะอาดบริสุทธ์ิ 
ง. ผูท่ี้อภยัโทษใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
จ. ผูท่ี้เขา้เฝ้าพระเจา้ดว้ยความเช่ือ 

3. ท าไมเราจึงต้องอธิษฐาน? 

ก. เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจา้ 
ข. เพราะวา่พระเจา้ทรงบญัชาเราไว ้
ค. เพื่อท่ีจะติดต่อสัมพนัธ์กบัพระเจา้ 
ง. เพื่อสมานสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ 
จ. เพราะวา่องคพ์ระเยซูคริสต ์ทรงเป็นแบบอยา่งในการอธิษฐาน 
ฉ. เพราะวา่อคัรสาวกและคริสเตียนอ่ืน ๆ เป็นตวัอยา่ง 
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ช. เพื่อรับค าตอบ ซ่ึงเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจา้ 
ซ. เพื่อท่ีใหชี้วติฝ่ายจิตวิญญาณของเราเจริญข้ึน 

4. เราต้องอธิษฐานถึงใคร? 

ก. เราตอ้งอธิษฐานถึงพระบิดา ในพระนามของพระเยซูคริสต ์ โดยการน าของพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ 

ข. เน่ืองจากเรามีพระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น ซ่ึงทรงพระชนมอ์ยูเ่ป็นสามพระภาค ฉะนั้นเราจึง
สามารถอธิษฐานถึงพระเยซูคริสต ์หรือพระวญิญาณบริสุทธ์ิก็ได ้

ค. เราอธิษฐานถึงพระองคผ์ูเ้ป็นมหากษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ ั้งหลาย และเป็นพระเจา้ผูสู้งสุด 
พระองคท์รงเป็นผูส้ร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก 

5. เราควรอธิษฐานเมื่อไร? 

ก. เราควรอธิษฐานอยา่งสม ่าเสมอ คือสนทนากบัพระเจา้ เก่ียวกบัสารพดัทุกส่ิงทุกอยา่งตลอด
วนั 

ข. เราควรตั้งเวลาไวเ้ฉพาะส าหรับการอธิษฐาน ประจ าวนั 
1. การอ่านและการศึกษาพระคมัภีร์ จะช่วยเตรียมจิตใจของเราไวส้ าหรับการอธิษฐาน 

เพราะฉะนั้น เราควรเปิดพระคมัภีร์ออกอ่านเม่ือเราอธิษฐาน 
2. จงสนทนากบัพระเจา้ และยอมใหพ้ระองคต์รัสกบัท่านโดยผา่นทางพระวจนะของพระองค ์
ค. การประชุมอธิษฐาน ก็เป็นส่ิงส าคญัในชีวติคริสเตียนเช่นเดียวกนั 
1. การประชุมอธิษฐาน บางคร้ังไม่มีรสชาติ ขาดชีวิตชีวา ก็เพราะวา่ ผูท่ี้มาประชุมขาดการ

อธิษฐานประจ าวนัเป็นส่วนตวั และขาดความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ 
2. ในการอธิษฐานแบบท่ีเป็นกนัเอง หรือแบบสนทนานั้น ผูร่้วมอธิษฐานแต่ละคนอธิษฐานสั้น 

ๆ เก่ียวกบัส่ิงเดียว เช่นเก่ียวกบัสรรเสริญหรือการทูลขอเป็นตน้ คนเดียวอาจจะอธิษฐานหลายคร้ังก็ได ้
เท่าท่ีพระวญิญาณทรงน า 

6. ส่วนประกอบของค าอธิษฐานมีอะไรบ้าง? 

ก. การสรรเสริญ ควรจะเป็นส่วนประกอบของค าอธิษฐานประการแรก เพื่อท่ีจะกระท าให้
จิตใจเคารพย  าเกรงพระเจา้ 

ข. การสารภาพ ควรจะเป็นส่วนท่ีสอง เพื่อจะช่วยใหจิ้ตใจมีความเหมาะสมในการเขา้หาพระ
เจา้ผูท้รงไวซ่ึ้งความยติุธรรม 
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ค. การขอบพระคุณ ควรจะเป็นส่วนหน่ึงของค าอธิษฐาน เพราะเป็นการแสดงออกถึงความเช่ือ 
และไวว้างใจในพระองคส์ าหรับทุกส่ิงในชีวติของเรา 

ง. การทูลขอ คือการออ้นวอนขอส่ิงท่ีเราตอ้งการโดยเฉพาะในชีวติของเรา 

7. เราอธิษฐานด้วยความมั่นใจว่าจะรับค าตอบได้อย่างไร? 

ก. การเขา้สนิทในพระเยซูคริสต ์ และในพระวจนะของพระองค ์ จะกระท าใหเ้รารู้จกัพระ
ประสงคข์องพระเจา้ 

ข. จงขอเพราะวา่พระเยซูทรงสัญญาวา่ “ส่ิงใดท่ีท่านขอในนามของเรา เราจะกระท าส่ิงนั้น” 
(ยอห์น 14:14) 

ค. จงเช่ือพระเจา้ “ส่ิงสารพดัซ่ึงท่านอธิษฐานขอดว้ยความเช่ือ ท่านจะได”้ (มทัธิว 21:22) 
ง. จงรับเอาค าตอบดว้ยความเช่ือ และดว้ยการขอบพระคุณ 
จ. ส่ิงใดก็ตามท่ีเราตั้งมโนภาพไวแ้ลว้อยา่งชดัแจง้ มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ เช่ืออยา่ง

จริงใจ และลงมือกระท าอยา่งกระตือรือร้น ส่ิงนั้นจะส าเร็จ เม่ือการกระท าของเราไม่ขดักบัหลกัค าสอน
ของพระคมัภีร์ 

1. จงตั้งมโนภาพดูซิวา่ จะมีอะไรเกิดข้ึน ถา้พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของท่าน 
2. ดว้ยความปรารถนาอนัแรงกลา้ ท่ีจะรับค าตอบท่านจงขอจากพระเจา้ 
3. จงเช่ืออยา่งแน่วแน่วา่ พระเจา้จะช่วยใหท้่านประสบความส าเร็จในทุกส่ิงท่ีพระองคท์รง

บญัชาท่านไว ้
4. จงลงมือปฏิบติัตามค าอธิษฐานดว้ยความกระตือรือร้น จงชกัชวนคนอ่ืนใหร่้วมงานกบัท่าน 

เพื่อท่ีจะใหพ้ระมหาบญัชาของพระเยซูส าเร็จ 
5. จงถือวา่ ภารกิจใด ๆ ท่ีพระเจา้ทรงมอบหมายใหท้่านกระท านั้นเป็นส่วนส าคญัในการท าให้

พระมหาบญัชาแห่งพระเยซูคริสตส์ าเร็จในยคุน้ี 
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องค์การเผยแพร่พระกติติคุณพระคริสต์แก่นักศึกษาและมวลชนทัว่โลก 

ตู้ ป.ณ. 4-6 กรุงเทพมหานคร 


