


 2 

 

ควร อธิษฐาน อย่างไร? 

โดย บาซิเลีย ชล๊ิงค ์

 

 
แผ่นดนิคะนาอนั 

ตู ้ป.ณ. กลาง 432 

กรุงเทพมหานคร, 5 

 

 
และจดัพิมพจ์  าหน่ายโดย 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 

28/2 ซอยประชาอุทศิ ถนนปฎพิทัธ์ 

กรุงเทพมหานคร, 4 



 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

พิมพท่ี์โรงพิมพ ์จรัลสนิทวงศ ์367/18-19 ถนนจรัลสนิทวงศ ์
สามแยกไฟฉาย กรุงเทพฯ นายเล็ก ไชยเทอดธรรม 

ผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณา 2519 โทร. 4673374 



 4 

สารบญั 

หนา้ 
1. เม่ือเผชิญปัญหาและความทุกขย์ากล าบาก ........................................................................................... 5 

2. เม่ืออยูใ่นภาวะโศกเศร้า ....................................................................................................................... 7 

3. เม่ือพระเจา้ไม่ทรงตอบค าอธิษฐาน ..................................................................................................... 8 

4. เม่ือจิตใจแหง้แลง้ .............................................................................................................................. 10 

5. เม่ือพบการทดลองอยา่งร้ายแรง ......................................................................................................... 11 

6. เม่ือต่อสู้กบัความผดิบาป ................................................................................................................... 13 

7. เม่ืออยูใ่นภาวะขาดแคลน .................................................................................................................. 16 

8. เม่ือรู้สึกกระวนกระวายใจ ................................................................................................................. 18 

9. เม่ือรู้สึกหมดหวงั ............................................................................................................................... 19 

10. เม่ือมีความหวาดกลวั ....................................................................................................................... 21 

11. เม่ืออธิษฐานเพื่อคนอ่ืน .................................................................................................................... 22 

12. เม่ือเขา้เฝ้าพระเจา้ประจ าวนั ............................................................................................................ 24 



 5 

1. เมือ่เผชิญปัญหาและความทุกข์ยากล าบาก 

ความทุกขย์ากล าบากต่าง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนแก่เรา และครอบครัวของเรา บ่อยคร้ังเป็นสัญญาณเตือน
จากพระเจา้ พระองคท์รงใหค้วามล าบากเหล่าน้ีเกิดข้ึนแก่เรา เพื่อจะฝึกฝนและตีสอนเรา พระองคมี์ 
พระประสงคท่ี์จะใหเ้ราเปล่ียนแปลงแกไ้ขชีวติของเราในบางดา้นหรือทัว่ไป ถา้เป็นเช่นนั้น เราไม่ควร
เพียงแต่อธิษฐานขอใหค้วามทุกขล์ าบากเหล่าน้ีสูญสลายไป แต่ควรถ่อมตวัลง ยอมรับการตีสอนของ
พระเจา้ 

พระเจา้ทรงใหข้า้พเจา้ไดรั้บความทุกขล์ าบากบ่อย ๆ เพื่อช่วยใหข้า้พเจา้มองเห็นส่ิงซ่ึงไม่เป็นท่ี
พอพระทยัพระองค ์ เม่ือเราอยูใ่นสภาพเช่นนั้น เราควรเร่ิมอธิษฐานดงัน้ี “พระบิดาเจา้ ขอทรงโปรดเปิด
ตาใจของขา้พระองค ์โดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิแห่งความจริง ขอทรงโปรดส าแดงใหข้า้พระองครู้์วา่ ส่ิง
ใดบา้งท่ีท าใหพ้ระองคไ์ม่พอพระทยั ขอทรงโปรดช้ีแจงใหข้า้พระองคเ์ขา้ใจวา่ ท าไมพระองคจึ์งทรง
อนุญาตใหปั้ญหาและความทุกขล์ าบากมากมายหลายอยา่งเกิดข้ึนแก่ขา้พระองค ์ และเหตุใดพระองคจึ์ง
ทรงตีสอนขา้พระองค”์ ถา้เราอธิษฐานดว้ยความจริงใจ พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงส าแดงใหเ้ราเห็นจุด
ด่างพร้อยของเราอยา่งชดัเจน แลว้เราตอ้งอาศยัฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูคริสตเจา้ในการต่อสู้กบัจุดด่าง
พร้อยเหล่านั้น โดยการอธิษฐานดว้ยใจร้อนรนพระเจา้ทรงมีพระประสงค ์ ท่ีจะให้เราบรรลุเป้าหมาย
บางประการพระองคท์รงประสงคท่ี์จะใหเ้รากลบัใจใหม่ ละทิ้งความบาปและขอ้บกพร่อง ซ่ึงพระองค์
ทรงโปรดส าแดงให้เห็นนั้น หากเรายอมท าตามพระประสงคข์องพระองค ์ ในเวลาไม่นานนกั ความ
ทุกขย์ากล าบากต่าง ๆ ก็จะหลุดหายไปเอง 

แต่ในขณะเดียวกนั เราควรอธิษฐานทูลขอพระเจา้ ใหท้รงส าแดงฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์ เพื่อ
ขจดัปัญหาและความทุกขย์ากล าบากต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือความทุกขล์ าบากเหล่านั้นเป็น
อุปสรรคต่อการรับใชพ้ระเจา้ เม่ือขา้พเจา้ตกอยูใ่นความทุกขล์ าบาก หลงัจากไดส้ารภาพผดิและกลบัใจ
ใหม่แลว้ พระเจา้ทรงส าแดงใหข้า้พเจา้รู้วา่ ขา้พเจา้ควรมีความไวว้างใจในพระองคส์รรเสริญพระองค ์
โดยกล่าวถึงความยิง่ใหญ่และฤทธานุภาพของพระองค ์ ไม่มีส่ิงใดท่ีเกินความสามารถพระองค ์ แม้
ปัญหาจะสูงเท่าภูเขา พระองคจ์ะทรงใหม้นัสลายไปดุจข้ีผึ้ง พระองคท์รงสามารถขจดัความทุกข์
ยากล าบากต่าง ๆ ดว้ยค าตรัสของพระองคเ์พียงค าเดียว 

พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของขา้พเจา้นบัคร้ังไม่ถว้น เม่ือขา้พเจา้วางใจในพระองค ์ โดยการ
สรรเสริญพระนามของพระองค ์ ความทุกขล์ าบากยิง่มีมากเท่าใด พระเจา้จะทรงพิสูจน์ความอศัจรรย์
ของพระองคม์ากเท่านั้น หากเราอธิษฐานดว้ยความอดทน และดว้ยความเช่ือ แลว้สรรเสริญความ
ยิง่ใหญ่ของพระองค ์



 6 

บทเรียนส าคญัยิง่อีกประการหน่ึง ท่ีพระเจา้ทรงมีพระประสงคใ์หเ้ราเรียน เม่ือเราไดรั้บความ
ทุกขย์ากล าบาก คือ เราไม่ควรหวงัหรือพึ่งในส่ิงท่ีเรามองเห็น แต่ใหเ้ราหวงัและพึ่งในพระเจา้แต่ผูเ้ดียว
โดยการอธิษฐาน เพราะพระองคท์รงประสงคท่ี์จะประทานพระพรพิเศษใหแ้ก่เรา ซ่ึงเป็นการตอบค า
อธิษฐานโดยความเช่ือ ขณะท่ีเราเผชิญความทุกขล์ าบาก พระองคท์รงใหเ้ราได้รับประสบการณ์จาก
พระองค ์ซ่ึงเราไม่สามารถรับไดใ้นสภาวะอ่ืน ๆ 

การอธิษฐานดว้ยความเช่ือ ในท่ามกลางความทุกขย์ากล าบาก ยงัเปิดโอกาสใหเ้ราถวายเกียรติ
แด่พระเจา้ไดดี้ท่ีสุดดว้ย เพราะเม่ือพระองคท์รงส าแดงจุดด่างพร้อยใหเ้ราเห็น ทรงช่วยใหเ้รากลบัใจ
ใหม่ ท าใหเ้ราเขา้ใจใกลชิ้ดพระองค ์ เราจะไดรั้บการเปล่ียนแปลงใหม่ แลว้เราจะสามารถเป็นพยานให้
คนอ่ืนเห็นถึงพระเมตตาและความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ ท าใหพ้วกเขามีใจร้อนรนรักพระเจา้และถวาย
เกียรติแด่พระองค ์
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2. เมือ่อยู่ในภาวะโศกเศร้า 

เราทุกคนเคยผา่นภาวะแห่งความโศกเศร้า และความทุกขท์รมาน บางทีคนท่ีเรารักสูญเสียชีวติ
ไป หรือเราไดรั้บความผดิหวงัอยา่งหนกั บางคร้ังจิตใจของเราและชีวติทางดา้นวิญญาณจิตของเรา
ไดรั้บความกระทบกระเทือน เน่ืองจากความเจบ็ไขไ้ดป่้วยหรือความวา้เหวใ่จ ประสบการณ์ในชีวิตคริส
เตียนของขา้พเจา้ตลอดเวลาหา้สิบกวา่ปีท่ีผา่นมาน้ี พระเจา้ทรงสอนขา้พเจา้วา่ไม่วา่ความทุกขโ์ศกเศร้า
ของเราจะมีมากเท่าใด เราไม่ควรใหค้วามโศกเศร้านั้น บีบคั้นหรือกดดนัเรา จนเราอ่อนระอาในการ
อธิษฐานในทางตรงกนัขา้ม เราควรเอาชนะความโศกเศร้าโดยการอธิษฐานและยดึการอธิษฐานเป็นท่ี
หลบภยัของเรา ภาวะเช่นน้ีเป็นเวลาท่ีดีท่ีสุดท่ีจะบอกพระเยซูคริสตเจา้วา่ ท่านวางใจในพระองคแ์ละ
เช่ือมัน่วา่พระองคท์รงสามารถช่วยท่านในยามโศกเศร้า 

เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีเราจะตอ้งเช่ือวา่ พระเยซูคริสตท์รงยิง่ใหญ่กวา่ความทุกขท์รมานของ
เรา พระองคท์รงมีอ านาจและวธีิจะขจดัความทุกขท์รมานของเราได ้ เราตอ้งเช่ือวา่พระองคท์รงรักเรา 
ทรงประสงคจ์ะช่วยเรา ทรงปรารถนาท่ีจะปลอบโยนจิตใจท่ีฟกช ้าและปวดร้าวของเรา และประทาน
สันติสุขใหแ้ก่เรา ถา้เราอธิษฐานดว้ยความเช่ือเช่นน้ี พระเจา้จะทรงตอบค าอธิษฐานของเรา เพราะเราจะ
ไดรั้บตามความเช่ือของเรา 

พระเยซูคริสตท์รงอยูใ่กลทุ้กคนท่ีมีความทุกขโ์ศกเศร้าพระองคจ์ะประทานสันติสุข และความ
ยนิดีของพระองคใ์หแ้ก่เราโดยพระองคทุ์กอยา่งจะไดรั้บการเปล่ียนแปลง จิตใจท่ีวา้เหวโ่ศกเศร้าของเรา
ก็จะเตม็ลน้ดว้ยความปิติยนิดี การประเลา้ประโลมของพระเยซูคริสตย์ิง่ใหญ่กวา่ความทุกขโ์ศกเศร้าใน
จิตใจของเราเสมอ ถา้เราอธิษฐานขอใหพ้ระองคท์รงช่วย และไวว้างใจในพระองคแ์ลว้ เราจะไดรั้บ
ประสบการณ์เช่นนั้น ฉะนั้นเม่ือท่านมีความโศกเศร้า ขอใหท้่านอธิษฐานดว้ยความเช่ือวา่ “ขา้พระองค์
ขอมอบทุกอยา่งให้แก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระองคจ์ะทรงจดัการทุกอยา่งใหแ้ก่ขา้พระองคอ์ยา่งถูกตอ้ง
เสมอ” 
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3. เมือ่พระเจ้าไม่ทรงตอบค าอธิษฐาน 

เม่ือพระเจา้ไม่ทรงตอบค าอธิษฐานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มกัถามตวัเองวา่ มีส่ิงใดเป็นอุปสรรค
ขดัขวางไม่ใหพ้ระเจา้ตอบค าอธิษฐานของขา้พเจา้หรือไม่ บ่อยคร้ัง พระเจา้ทรงส าแดงใหข้า้พเจา้เห็น
ความบาปซ่ึงขา้พเจา้มองไม่เห็นมาก่อน เช่น การตดัสินผูอ่ื้น หรือความขมข่ืนในใจ เป็นตน้ ความบาป
เหล่าน้ีเป็นอุปสรรคต่อการรับค าตอบในการอธิษฐานของขา้พเจา้ ศาสดาพยากรณ์ อิสยาห์กล่าววา่ “ดู
เถิด พระหตัถข์องพระเจา้มิไดส้ั้นลง ท่ีจะช่วยใหร้อดไม่ได ้หรือพระกรรณตึง ซ่ึงจะไม่ทรงไดย้นิ แต่วา่
ความบาปชัว่ของเจา้ทั้งหลายไดก้ระท าใหเ้กิดการแยกระหวา่งเจา้กบัพระเจา้ของเจา้ และบาปของเจา้
ทั้งหลายไดบ้งัพระพกัตร์ของพระองคเ์สียจากเจา้ พระองคจึ์งมิไดย้นิ (อิสยาห์ 59:1, 2) 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ช้ีแจงใหเ้ราเห็นวา่ ความบาปเป็นอุปสรรคต่อการอธิษฐานของเรา เช่น 
การไม่ยอมใหอ้ภยั (มทัธิว 6: 15) ความโกรธ และการทะเลาะววิาท (1 ทิโมธี 2: 8) การไม่ยอมคืนดีกนั 
(อิสยาห์ 1:15, มทัธิว 5:23) ราคะตณัหา (1 เปโตร 3:7, 4:8 ยากอบ 4:3) การถือโชคถือลาง (เฉลยธรรม
บญัญติั 18:10-13) ความไม่เช่ือฟัง (ยอห์น 9:31) การไม่ยอมสารภาพความบาปต่อกนัและกนั (ยากอบ 
5:16) และความโลภ เป็นตน้ 

เม่ืออธิษฐาน เราควรนึกถึงพระด ารัสของพระองค ์ ท่ีกล่าววา่ “พระเนตรของพระเจา้เห็นคน
ชอบธรรม และพระกรรณของพระองคส์ดบัค าออ้นวอนของเขา” (สดุดี 34:15 ดูยากอบ 5:16) เหตุท่ี 
พระเจา้ไม่ทรงตอบค าอธิษฐานของเรา เป็นเพราะเราไม่เป็นคน “ชอบธรรม” จ  าเพราะพระเนตร
พระองค ์ ผูท่ี้มีใจถ่อม สารภาพความผดิบาปของเขาต่อพระเจา้ ในชีวิตประจ าวนัและกลบัใหม่ จึงจะ
ไดรั้บการช าระจากพระเจา้ และเป็นผู ้ “ชอบธรรม” อยา่งแทจ้ริง เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ พระเจา้จะทรงตอบ
ค าอธิษฐานของเขา 

สาเหตุอีกประการหน่ึง ท่ีพระเจา้ไม่ทรงตอบค าอธิษฐานอาจเน่ืองจากความอวดดีของเรา 
เหมือนดงัคนใชท่ี้ไดรั้บเงินเพียงตะลนัตเ์ดียว แลว้กล่าววา่ นายของเขาเป็นคน “ใจแขง็” (มทัธิว 25:24) 
แลว้เขาก็ไดรั้บการตอบสนองตามค าพดูของเขา ผูท่ี้มีความวางใจในพระเจา้เหมือนเด็กเท่านั้น จึงจะเป็น
ท่ีพอพระทยัพระองค ์ เราควรจะเช่ือและวางใจในพระองคว์า่ พระองคเ์ป็นพระบิดาของเราและทรง
ประสงคจ์ะช่วยเรา เราควรจะเช่ือวา่ พระองคท์รงหวงัดีต่อเราเสมอ และไดเ้ตรียมหนทางท่ีจะช่วยเหลือ
เราแลว้ 

พระเจา้ทรงปฏิบติัต่อเราตามความคิดของเราท่ีมีต่อพระองค ์ ถา้เราคิดและกล่าววา่ “พระองค์
ทรงเป็นนายท่ีใจแขง็” เราก็จะประสบความเขม้งวดของพระองค ์ เหมือนดงัชนชาติอิสราเอลท่ีก าลงัเดิน
ทางผา่นถ่ินทุรกนัดารเขา้สู่แดนคะนาอนั พวกเขาไม่เช่ือวา่พระเจา้มีพระประสงคท่ี์ดีต่อพวกเขา กลบัคิด
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วา่พระเจา้จะทรงปล่อยใหพ้วกเขาพินาศในป่ากนัดาร เน่ืองจากชนรุ่นนั้นโกรธเคืองพระเจา้ พระเจา้จึง
ทรงใหพ้วกเขาทุกคนตายในป่ากนัดาร เหลือเพียง คาเล็บ และโยชูวาท่ีวางใจในพระเจา้เท่านั้น ท่ี
สามารถเขา้สู่คะนาอนั แผน่ดินแห่งพระสัญญา 

ถา้เราจะใหพ้ระเจา้ตอบค าอธิษฐานของเรา เราจ าเป็นตอ้งส ารวจดูจิตใจวา่ เรามีใจขมข่ืนต่อ
พระเจา้ และต่อเพื่อนมนุษยห์รือไม่ เราควรวางใจความหวงัดีของพระองค ์ เหมือนเด็กทารกท่ีวางใจใน
บิดามารดา 

สาเหตุประการสุดทา้ย ท่ีพระจา้ไม่ทรงตอบค าอธิษฐานของเรา อาจเน่ืองจากพระองคมี์พระ
ประสงคจ์ะฝึกสอนเราเม่ือค าอธิษฐานของเราไม่ไดรั้บค าตอบ เราควรมีความมุมานะท่ีจะอธิษฐานมาก
ยิง่ข้ึน พระเจา้ทรงรอคอยท่ีจะใหเ้ราทูลอธิษฐานและส าแดงความเช่ือมากกวา่เดิม การรอคอยค าตอบ
ของพระเจา้ดว้ยการอธิษฐานอยา่งไม่หยดุย ั้ง จะสอนใหเ้รามีความอดทนและมีความเช่ือท่ีมัน่คงแขง็แรง
ทั้งยงัจะช่วยใหเ้ราถ่อมตวั ท าใหเ้ราไดรั้บการช าระจากบาปมลทินทั้งหมดของเรา 

แต่ทุกคร้ังท่ีเราตั้งใจจะอธิษฐานอยา่งไม่ยอ่ทอ้ เราควรรู้ดว้ยวา่ ส่ิงท่ีเราทูลขอนั้นตรงตาม
พระทยัของพระเจา้หรือไม่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือเราอธิษฐานเผื่อผูอ่ื้น ถา้เราใชเ้วลาสงบใจแสวงหาน ้า
พระทยัพระเจา้ พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงส าแดงพระประสงคข์องพระเจา้ ใหเ้รารู้โดยทางพระคริสต
ธรรมคมัภีร์หรือโดยจิตส านึก หรือวธีิอ่ืน ๆ แลว้เราก็จะสามารถอธิษฐานดว้ยความเช่ือมัน่วา่จะไดรั้บ
ค าตอบ แมส่ิ้งท่ีเราก าลงัอธิษฐานเผื่อนั้นจะเกินก าลงั และความสามารถของมนุษยท่ี์จะช่วยไดก้็ตาม 

แทจ้ริง พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเราเสมอ ค าตอบของพระองคอ์าจจะเป็น “ได”้ หรือ 
“ไม่ได”้ หรือ “รอก่อน” เม่ือเราอธิษฐาน เราจึงควรวางตวัเช่นน้ี “ไม่ใช่ตามความปรารถนาของขา้
พระองค ์แต่ขอให้เป็นไปตามพระประสงคข์องพระองค”์ เราควรมอบสิทธิทุกอยา่งให้แก่พระเจา้ ขอให้
พระองคท์รงตอบค าอธิษฐานของเราตามวถีิทาง และเวลาท่ีพระองคท์รงเห็นควร เพราะพระองคผ์ูเ้ดียว
เท่านั้น ท่ีทรงรู้วา่ อะไรดีท่ีสุดส าหรับเรา และส าหรับอาณาจกัรของพระองค ์พระองคท์รงเป็นความรัก 
พระองคจ์ะทรงน าเราไปในทางท่ีดีท่ีสุด ถา้เราเขา้ใจเช่นน้ี เราจะไม่แปลกใจ เม่ือพระเจา้ทรงตอบค า
อธิษฐานของเรา ในวถีิทางท่ีแตกต่างจากท่ีเราคิด หรือในเวลาท่ีต่างจากท่ีเราไดค้าดหมายไว ้
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4. เมือ่จิตใจแห้งแล้ง 

ท่านคงเคยประสบวา่บางคร้ังท่านไม่มีใจอยากอธิษฐานเลย ดูราวกบัวา่ค าอธิษฐานของท่านไป
ไม่ถึงพระเจา้ มนัลอยข้ึนสู่เพดาน แลว้สะทอ้นกลบัมาหาท่านอีก ประสบการณ์เช่นน้ีอาจเกิดข้ึนแก่เรา
ไดบ้่อย ๆ ท าใหจิ้ตใจของเราแหง้แลง้เหมือนกบัวา่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดท้รงทอดทิ้งเราเสียแลว้ 

หากเราแน่ใจวา่ไม่มีอุปสรรคใด ๆ ขดัขวางการอธิษฐานของเรา ก็อาจเป็นไปไดท่ี้พระเจา้ก าลงั
ทรงน าใหเ้ราผา่นเขา้สู่วาระแห่งความแหง้แลง้ในชีวิต โดยพระองคมี์พระประสงคท่ี์ดีเลิศบางอยา่งอยู่
เบ้ืองหลงั ถา้เป็นเช่นนั้น เราควรรู้จกัหาผลประโยชน์จากความแหง้แลง้ในชีวติจิตใจดว้ย พระเจา้ทรง
สอนขา้พเจา้วา่ ความแหง้แลง้เช่นน้ี ไม่จ  าเป็นจะตอ้งน าผลเสียมาสู่ขา้พเจา้เสมอ แต่อาจเป็นช่วงเวลาท่ี
ขา้พเจา้จะไดรั้บพระพรอยา่งใหญ่หลวงจากพระเจา้ได ้

เม่ือขา้พเจา้รู้สึกวา่ จิตใจของขา้พเจา้แหง้แลง้ จนบางคร้ังอธิษฐานไดด้ว้ยความยากล าบาก 
ขา้พเจา้จะเอ่ยถึงชยัชนะแห่งพระนามของพระเยซูคริสตใ์นทุกส่ิงท่ีขา้พเจา้จะทูลนั้น หรือขา้พเจา้อาจจะ
อธิษฐานดว้ยการร้องเพลง ท่ีกล่าวถึงชยัชนะและฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูคริสต ์ การอธิษฐานเช่นน้ีจะ
เกิดผลอยา่งน่าอศัจรรย ์แมเ้ราจะคิดวา่พระเจา้ไม่ทรงฟังค าอธิษฐานของเราก็ตาม 

มีอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยใหก้ารอธิษฐานอนัแหง้แลง้ของเรามีชีวติชีวาข้ึน ส่ิงนั้นคือการ
ขอบพระคุณพระเจา้ ขา้พเจา้มีสมุด “ขอบพระคุณพระเจา้” เล่มหน่ึง ทุกคืนขา้พเจา้จะบนัทึกเหตุการณ์
ทุกอยา่งท่ีขา้พเจา้สามารถขอบพระคุณพระเจา้ไดใ้นสมุดเล่มนั้นแลว้ขา้พเจา้จะขอบพระคุณพระองค์
เก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ี ทีละอยา่งโดยการอธิษฐานหรือร้องเพลงขอบพระคุณ การขอบพระคุณพระเจา้เช่นน้ี 
จะช่วยเปิดจิตใจใหข้า้พเจา้สามารถอธิษฐานไดดี้ยิง่ข้ึนความแหง้แลง้ในจิตใจ ก็จะค่อย ๆ กลบักลายเป็น
ความชุ่มช่ืนและกระตือรือร้น 
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5. เมือ่พบการทดลองอย่างร้ายแรง 

บางคร้ังเราอาจเผชิญการทดลองอยา่งร้ายแรงเป็นเวลาหลายวนั หรือหลายสัปดาห์ จนกระทัง่
เราสูญเสียความมัน่ใจในพระเจา้ ความสงสัยเก่ียวกบัความเช่ือของเราเองอาจท าให้เรารู้สึกเป็นทุกขใ์จ
มาก เราเร่ิมสงสัยการน าของพระเจา้ในชีวติของเรา เราสงสัยวา่เราด าเนินตามน ้าพระทยัของพระเจา้
หรือไม่ เราไม่แน่ใจวา่พระเจา้ยงัทรงพระชนมอ์ยูอ่ยา่งแทจ้ริงหรือไม่ พระองคย์งัทรงรักเราหรือเปล่า 
เม่ือขา้พเจา้ตกอยูใ่นภาวะเช่นนั้น ขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์หลายขอ้ไดช่้วยหนุนใจขา้พเจา้ ใหมี้ความ
เช่ือหนกัแน่นยิง่ข้ึน เช่น “พระองคท์รงน าขา้พเจา้ไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของ
พระองค”์ (สดุดี 23:3) “จงทราบเถิดวา่ พระเจา้ทรงแยกธรรมิกชนไวส้ าหรับพระองค”์ (สดุดี 4:3) “พระ
บิดาเองก็ทรงรักท่าน...” (ยอห์น 16: 27) 

พระเจา้ทรงเป็นผูว้างแผนการไวทุ้กอยา่งส าหรับชีวติของเรา หากเราตดัสินใจด าเนินตามการ
น าของพระเจา้ทางใดทางหน่ึง หลงัจากท่ีเราไดทู้ลขอให้พระองคท์รงน าแลว้ เราควรจะด าเนินตามทาง
นั้นดว้ยความมัน่คง เม่ือความสงสัยและความลงัเลใจเกิดข้ึนภายหลงั เราควรกล่าวดว้ยความมัน่ใจวา่ 
“พระเจา้เป็นพระบิดาของขา้พระองค์” หากบุตรของพระองคท์ูลขอการทรงน าจากพระองค ์ พระองค์
ยอ่มไม่ทรงน าเขาใหไ้ปทางท่ีผดิพลาดบิดาท่ีเป็นมนุษยย์อ่มจะไม่ท าเช่นนั้น พระบิดาในสวรรคข์องเรา
ก็ยิง่จะไม่ท าเช่นนั้นเป็นแน่ โดยเหตุน้ี ขา้พเจา้จึงเช่ือวา่ ขา้พเจา้ด าเนินในทางท่ีถูกตอ้งอยา่งแน่นอน 

ถา้ขา้พเจา้คิดวา่ ขา้พเจา้เขา้ใจพระเจา้ผิด และการตดัสินใจท่ีผา่นมานั้นไม่ถูกตอ้ง ขา้พเจา้จะทูล
ขอการน าของพระเจา้ใหม่ แลว้พระองคก์็จะทรงตอบขา้พเจา้ โดยทรงใหค้วามมัน่ใจเกิดข้ึนในจิตใจ
ของขา้พเจา้ หรือทรงใชค้นท่ีขา้พเจา้ขอค าปรึกษาหรือแนะน า (หากขา้พเจา้ทูลขอพระองคใ์หต้รัสผา่น
คนเหล่านั้น) บางคร้ัง พระเจา้ตรัสผา่นขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์บางขอ้ ขา้พเจา้มกัจะขอความมัน่ใจจาก
พระเจา้หลายคร้ังโดยวธีิดงักล่าวมาน้ี จนกระทัง่ขา้พเจา้แน่ใจท่ีสุดวา่ ส่ิงท่ีขา้พเจา้กระท านั้นไม่ใช่เป็น
ความคิดของขา้พเจา้เอง แต่เป็นน ้าพระทยัของพระองค ์

อยา่งไรก็ตาม บ่อยคร้ังเราไดรั้บการทดลองใหส้งสัยการน าของพระเจา้ เพราะทางท่ีเราเลือกนั้น
ยากล าบากเกินไป เม่ือเรารู้สึกทุกขย์ากล าบาก พญามารซาตานก็จะฉวยโอกาสนั้น ชกัน าใหเ้ราออกจาก
ทางท่ีเราก าลงัด าเนินอยู ่ ประสบการณ์น้ีเกิดข้ึนแก่พระเยซูคริสต ์ เม่ือพระองคท์รงอดพระกระยาหารใน
ถ่ินทุรกนัดารเป็นเวลาส่ีสิบวนั ในเวลานั้น พญามารซาตานมองเห็นจุดหน่ึงท่ีมนัจะโจมตีได ้ จึงทดลอง
พระเยซูคริสตเจา้ในจุดนั้นมารมกัจะทดลองท่ีจุดอ่อนของเราเสมอ ท าให้เราคิดดว้ยความสงสัยวา่ 
“บางทีอาจจะไม่เป็นทางท่ีถูกส าหรับขา้พเจา้” ความคิดเหล่าน้ีจะทรมานจิตใจของเรามาก เรายิ่งมองดู
ความยากล าบากดว้ยความกลวัมากเท่าไร การทดลองก็จะรุนแรงมากยิง่ข้ึนเท่านั้น 
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เม่ือเราตกอยูใ่นการทดลองเช่นน้ี เราควรนึกถึงค าพดูของพระเยซูคริสตเจา้ ท่ีตรัสในสวน 
เกธเซมาเนวา่ “ขา้แต่พระบิดาของขา้พระองค ์ถา้ถว้ยน้ีเล่ือนพน้ไปจากขา้พระองคไ์ม่ไดแ้ละ 
ขา้พระองคจ์  าตอ้งด่ืมแลว้ ก็ใหเ้ป็นไปตามน ้ าพระทยัของพระองค์” (มทัธิว 26:42) การทดลองท่ีน่ากลวั
จะสูญสลายไปทนัที เม่ือขา้พเจา้ทูลพระเจา้ว่า ขอให้เป็นไปตามพระทยัของพระองค์ แต่ทั้งน้ีขา้พเจา้
ตอ้งยนิดีท าตามน ้าพระทยัพระเจา้อยา่งแทจ้ริงโดยไม่มีเง่ือนไข และเม่ือขา้พเจา้นึกถึงความรักของพระ
บิดาเจา้ ขา้พเจา้จะยอมให้เป็นไปตามพระทยัของพระองคไ์ดง่้ายยิ่งข้ึน เพราะพระองคจ์ะไม่ทรงน าให้
เราผา่นพน้ความทุกขย์ากล าบาก โดยไม่ประทานความชุ่มช่ืนในวิญญาณจิตแก่เราพระองคจ์ะไม่ทรงให้
เราไดรั้บการทดลองเกินก าลงัของเราและเม่ือเราผ่านพน้การทดลอง เราจะเห็นพระเมตตากรุณาอนั
ยิง่ใหญ่ของพระองค ์(ดู ยากอบ 5:11) 

ฉะนั้น การอธิษฐานในยามท่ีเราไดรั้บการทดลองจึงมีความหมายและมีคุณค่าเป็นพิเศษส าหรับ
เรา พระเจา้ทรงใหเ้รารับการทดลอง เพื่อเราจะยอมจ านนทุกอยา่งต่อพระองค ์ พระเจา้ทรงพอพระทยัท่ี
จะไดย้นิเรากล่าวกบัพระองคว์า่ “ขอใหเ้ป็นไปตามน ้าพระทยัของพระองค ์มากยิง่กวา่ค าอธิษฐานอ่ืน ๆ 
เพราะความส าเร็จในชีวิตคริสเตียนของเราน้ี ข้ึนอยูก่บัการยอมจ านนต่อพระเจา้ พระองคจ์ะทรงอ านวย
พระพรแก่คนท่ีอธิษฐานเช่นน้ีดว้ยความจริงใจ อยา่งใหญ่หลวง 
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6. เมือ่ต่อสู้กบัความผดิบาป 

ความบาปเป็นยาพิษท่ีท าลายไม่เพียงแต่ร่างกายของเราแต่ท าลายวญิญาณจิตของเราดว้ย มนัแผ่
ขยายตวัอยา่งรวดเร็วเหมือนโรคมะเร็ง โดยเหตุน้ี พระเยซูคริสตจึ์งกล่าวโจมตีความบาปอยา่งรุนแรง
ท่ีสุด ทรงสั่งใหเ้ราต่อสู้ศตัรูร้ายน้ีโดยยอมเสียสละทุกอยา่ง และใหเ้ราเกลียดชงัความบาป พระเยซู
คริสตท์รงสั่งให้เราเกลียดชงัความเห็นแก่ตวั หรือตณัหาของเรา พระองคต์รัสวา่ ถา้หู ตา ของเราท าให้
เราหลงผดิ จง “ควกัออกทิ้งเสีย” เพราะการสูญเสียอวยัวะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ยอ่มดีกวา่ท่ีจะตอ้ง
กลายเป็น “บุตรแห่งนรก” (มทัธิว 5:29) ความบาปเป็นยาพิษจากนรก ความบาปมาจากพญามารซาตาน 
ความบาปท าใหค้นเขา้สู่ความพินาศชัว่นิรันดร์ การอธิษฐานเพื่อเอาชนะความบาปจึงเป็นการสู้รบอยา่ง
แทจ้ริง และเป็นการท าศึกต่อสู้กบัศตัรูยิง่ใหญ่ท่ีสุด คือพญามารซาตาน เพราะมารเป็นผูท่ี้ยยุงใหเ้ราท า
บาป มนัผกูมดัคนให้ตกเป็นทาสแห่งความบาป และไม่ยอมปลดปล่อยคนท่ีมนัผกูมดัไวใ้หเ้ป็นอิสระ 

เล่ห์กลท่ีพญามารซาตานใชใ้นการต่อสู้เรา ก็คือท าให้ตาใจของเราบอด จนมองไม่เห็นความ
บาปของเราเอง อุปสรรคร้ายแรงท่ีสุดในการต่อสู้กบัความบาป คือการอวดอา้งวา่เราเป็น “ผูช้อบธรรม” 
ฉะนั้น กา้วแรกในการอธิษฐานต่อสู้กบัความบาปจึงเป็นการทูลขอพระเจา้ใหเ้ปิดตาใจของเราออก โดย
พระวญิญาณแห่งความจริงของพระองค ์ เพื่อเราจะมองเห็นความสกปรกและความชัว่ร้ายแห่งความบาป
ของเรา 

ถา้เราทูลออ้นวอนพระเจา้อยา่งไม่ลดละ “ขอทรงโปรดใชแ้สงสวา่งของพระองค ์ ส่องใหข้า้
พระองคม์องเห็นความบาปท่ีขา้พระองคม์องไม่เห็น ถา้เราร้องขอใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงช่วยให้
เรายอมถ่อมใจลง และกลบัใจใหม่ ใหเ้รายอมฟังค าตกัเตือนท่ีพระเจา้ตรัสโดยผา่นคนอ่ืน ๆ เราจะไดรั้บ
ประสบการณ์ท่ีน่าอศัจรรย ์ เป็นดุจม่านท่ีบงัตาถูกเปิดออก ท าใหเ้รามองเห็นความน่าเกลียดน่ากลวัแห่ง
ความผดิบาปของเรา 

การมองเห็นความบาปของเรา และการทูลขอใหพ้ระเยซูคริสตเจา้ ทรงช่วยใหเ้ป็นอิสระจาก
บ่วงแร้วแห่งความผิดบาปเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น ไม่เป็นการเพียงพอ เราจะตอ้งปล ้าสู้กบัความบาปอยา่ง
จริงจงัทุกวนัโดยการอธิษฐาน เอ่ยถึงชยัชนะของพระเยซูคริสตเ์หนืออ านาจของศตัรู และพึ่งในพระ
โลหิตอนัทรงฤทธ์ิของพระองค ์

ในการต่อสู้กบัความบาปดว้ยการอธิษฐานนั้น ขา้พเจา้ท าดงัน้ี เม่ือขา้พเจา้มองเห็นความบาป
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงก าลงับ่อนท าลายขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะสละเวลานอนของขา้พเจา้ยีสิ่บนาทีทุกวนั ซ่ึง
อาจเป็นเวลาเชา้ตรู่ หรือเวลากลางคืนอธิษฐานต่อสู้กบัความบาปนั้นโดยเฉพาะ ในเวลาอธิษฐานขา้พเจา้
มกัจะร้องเพลงสั้น ๆ ท่ีกล่าวถึงชยัชนะของพระเยซูคริสตเ์พื่อช่วยในการอธิษฐานของขา้พเจา้ดว้ย 
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ขา้พเจา้จะสรรเสริญพระเจา้บ่อย ๆ จะร้องเพลงขอบพระคุณพระเจา้คร้ังแลว้คร้ังเล่า ท่ีพระเยซู
คริสตไ์ดท้รงปราบปรามพญามารซาตาน และไดท้  าลายอ านาจบาปอยา่งยอ่ยยบัท่ีไมก้างเขนของ
พระองค ์ ในฐานะท่ีพระองคท์รงเป็นพระเจา้ท่ีผูท้รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาจากความตาย พระองคท์รงมี
ชยัชนะต่อความตายและนรก ขา้พเจา้สรรเสริญฤทธ์ิอ านาจแห่งพระโลหิตของพระคริสต ์ ท่ีไดไ้ถ่
ขา้พเจา้ไว ้และไดช้ าระขา้พเจา้ใหพ้น้จากความบาปทั้งปวง 

แต่ขา้พเจา้เรียนรู้อีกอยา่งหน่ึงวา่ ศตัรูของเราด้ือมากมนัไม่ยอมจากเราไปง่าย ๆ เพราะเราไดสื้บ
เช้ือสายแห่งความบาปมาหลายชัว่อายคุนแลว้ อ านาจแห่งความบาปไดแ้ทรกซึมเขา้ไปทุกซอกทุกมุม
ของร่างกายของเรา เช่นความโมโหร้าย ความขมข่ืนใจ ความเกลียดชงั การไม่ยอมให้อภยั เป็นตน้ความ
บาปเหล่าน้ี เป็นดุจป้อมปราการท่ีแขง็แกร่งในจิตใจของเรา ซ่ึงเราจะพงัทลายไดไ้ม่ง่ายนกั อ านาจแห่ง
ความบาปชกัน าใหเ้ราท าส่ิงท่ีเราไม่ปรารถนาจะท า ท าใหเ้ราเป็นทาสแห่งความบาป แมพ้ระเจา้จะทรง
ช่วยเราใหไ้ดช้ยัชนะต่อความบาปบางประการทนัทีแต่มีความผดิบาปบางชนิด ท่ีเราจะตอ้งต่อสู้กบัมนั
เป็นเวลาหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือน หรือเป็นเวลานาน ดว้ยการอธิษฐานและความเช่ือเท่านั้น เราจึง
จะสามารถเอาชนะได ้

บางคร้ัง พระเจา้ทรงใหค้วามทุกขท์รมานเกิดข้ึนแก่เราเพื่อเตือนให้เราต่อสู้กบัความบาป
บางอยา่งท่ีท าลายเราอยู ่ เราจะตอ้งอธิษฐานถวายตวัใหแ้ก่พระเจา้ ยอมรับความทุกขล์ าบากอนัเน่ืองจาก
ความบาปของเรานั้น ฉะนั้นการต่อสู้กบัความบาปจึงไม่เพียงแต่อาศยัการอธิษฐานดว้ยความเช่ือ หากยงั
อาศยัการอธิษฐานถวายตวัใหแ้ก่พระเจา้อีกดว้ย โดยยอมมอบตวัใหพ้ระเจา้เฆ่ียนตีสั่งสอน จนกวา่
พระองคจ์ะช าระนิสัยบาปของเรา ให้เราเป็นคนใหม่อยา่งแทจ้ริง ผูท่ี้มีใจหยิง่ยโสจะไดรั้บประสบการณ์
ท่ีจะท าใหต้อ้งถ่อมตวัลง ผูท่ี้มีจิตใจขมข่ืนและไม่ยอมอภยัใหค้นอ่ืน จะไดรั้บการตีสอนอยา่งเจบ็ปวด
จากพระเจา้ จนเขาตอ้งยอมแพต่้อพระองคทุ์กอยา่ง 

ผูท่ี้ไดรั้บการตีสอนจากพระเจา้เน่ืองจากความบาปของเขานั้น จะตอ้งยอมอ่อนนอ้มถ่อมตนรับ
การตีสอนของพระองคเ์พราะการตีสอนนั้น จะช่วยใหเ้ขารอดพน้จากการเป็นทาสของความบาป พระ
คริสตธรรมคมัภีร์กล่าวถึงยาโคบท่ีรับการตีสอนจากพระเจา้ โดยตอ้งรับใชล้าบานเจด็ปีแต่การตีสอน
เจด็ปีนั้นไม่เพียงพอส าหรับยาโคบ พระเจา้จึงทรงใหย้าโคบรับความผดิหวงั และรับใชล้าบานอีกเจด็ปี 
นอกจากนั้น ก่อนท่ียาโคบจะสามารถกลบัไปรับมรดกท่ีดินแดนของเขา พระเจา้ยงัทรงท าใหเ้ขาฟกช ้า 
เพื่อเขาจะละทิ้งนิสัยคดโกงและหลอกลวงของเขาอยา่งส้ินเชิง พระเจา้ทรงตีสอนพวกพี่ชายของโยเซฟ
เช่นกนั พวกเขาท าให้โยเซฟหวาดกลวั และไดรั้บความทุกขล์ าบากต่อมาพระเจา้ทรงตีสอนพวกเขา ท า
ใหพ้วกเขาตอ้งหวาดกลวัและไดรั้บความทุกขท์รมาน ส่วนโยเซฟ พระเจา้ทรงใหเ้ขาไดรั้บความทุกข์
ล าบากเพราะความอวดตวัของเขา โดยให้เป็นทาสและนกัโทษ เพื่อเขาจะมีใจถ่อม 
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เม่ือเราไดรั้บความทุกขเ์จบ็ปวดอยา่งแสนสาหสัเน่ืองจากความบาปของเรา เราจึงควรมี
ความคิดเหมือนดงัโจรผูร้้ายคนหน่ึงท่ีถูกตรึงพร้อมกบัพระเยซูคริสตว์า่ “เราก็สมกบัโทษนั้นจริงเพราะ
เราไดรั้บสมกบัท่ีเราไดก้ระท า” (ลูกา 23:41) เราจะตอ้งถ่อมตวัลงภายใตพ้ระหตัถอ์นัทรงฤทธ์ิของพระ
เจา้ แลว้พระองคจ์ะทรงฟังค าอธิษฐานดว้ยความเช่ือของเรา และช่วยเราให้รอดพน้จากการเป็นทาสแห่ง
ความผดิบาป 
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7. เมือ่อยู่ในภาวะขาดแคลน 

เราทุกคนเคยประสบภาวะซ่ึงเราไม่สามารถจดัหาทุกอยา่งท่ีเราตอ้งการ บางคร้ังเราอาจขาด
แคลนเงินซ้ือส่ิงท่ีเราหรือครอบครัวตอ้งการ บางทีเราอาจไม่มีเงินพอส าหรับเล้ียงดูบุตรของเราหรือเสีย
ค่าเล่าเรียนให้แก่พวกเขา หรือบางคร้ังคนในครอบครัวของเราป่วย และตอ้งการความช่วยเหลือจากเรา
มาก แต่เราไม่มีทางท่ีจะช่วยเขาได ้

เราอาจขาดแคลนในดา้นอ่ืน ๆ ในชีวติประจ าวนั เช่นเราอาจขาดแคลนก าลงัท่ีจะท ามาหากิน 
หรือขาดเพื่อนร่วมงานบางทีเราอาจขาดแคลนเวลา ท่ีจะท างานบางอยา่งใหเ้สร็จตามนดัหมาย 

ในภาวะแห่งความขาดแคลนเช่นน้ี เราควรจะอธิษฐานอยา่งไร? 
ในขั้นแรก เราจะตอ้งแน่ใจวา่ เราขาดแคลนขดัสนอยา่งแทจ้ริง เราจะตอ้งไม่หลบหนีจากภาวะ

ความเป็นอยูซ่ึ่งพระเจา้ทรงก าหนดใหเ้รา พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ “ถา้เรามีอาหารและเส้ือผา้ ก็ให้
เราพอใจดว้ยของเหล่านั้นเถิด” (1 ทิโมธี 6:8) ถา้เราอยากไดส่ิ้งท่ีเกินฐานะการเป็นอยูข่องเราอยากบงัคบั
พระเจา้ใหย้กระดบัการครองชีพของเรา การอธิษฐานของเราจะไม่เกิดผล ฉะนั้น ในขั้นแรกเราจะตอ้ง
อธิษฐานทูลขอพระเจา้ทรงส าแดงใหเ้รารู้วา่ ส่ิงท่ีเราก าลงัจะทูลขอนั้น จ  าเป็นส าหรับเราอยา่งแทจ้ริง
หรือไม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในส่ิงท่ีเราคิดวา่ จ  าเป็นและเร่งด่วนท่ีสุดส าหรับพระราชกิจของพระเจา้ 

ภาวะขาดแคลนสามารถน าพระพรอยา่งใหญ่หลวงมาสู่เราเพราะท าใหเ้ราพึ่งพระเจา้มากยิง่ข้ึน 
และท าใหเ้รารู้จกัพระองคเ์ยีย่งบิดาท่ีแทจ้ริงของเรา ในภาวะเช่นนั้น เราจะเขา้ใจค าสอนท่ีวา่ พระเจา้
ทรงรู้ความตอ้งการทุกอยา่งของเรา พระองคท์รงค านึงถึงส่ิงเล็กนอ้ยท่ีสุดในชีวติของเรา แมเ้ส้นผมเพียง
เส้นเดียวจะไม่ตกจากศีรษะของเราโดยท่ีพระองคมิ์ไดอ้นุญาต พระองคท์รงปล้ืมปิติยนิดีท่ีจะประทาน
ส่ิงท่ีดีแก่เรา และทรงใหก้ารเล้ียงดูอยา่งดีเลิศแก่บุตรของพระองคทุ์กคน พระองคท์รงเตม็ลน้ดว้ยความ
ยนิดี เม่ือทรงเห็นบุตรของพระองคมี์ความสุข และขอบพระคุณพระองค์ 

ฉะนั้น หากเราขาดแคลนอยา่งแทจ้ริง ใหเ้รามายงัพระบิดาเยีย่งบุตรของพระองค ์บอกพระองค์
วา่ “พระบิดาของขา้พระองค ์ พระองคท์รงมีทุกอยา่ง และพระองคพ์อพระทยัท่ีจะใหข้า้พระองคทุ์ก
อยา่ง พระองคจ์ะไม่ทรงให้ขา้พระองคท์ั้งหลายตอ้งขาดแคลนอีกต่อไป ขอทรงโปรดรับเกียรติยศใน
ท่ามกลางความขาดแคลนของขา้พระองคเ์ด๋ียวน้ีเถิด โดยการประทานส่ิงจ าเป็นทุกอยา่งตามพระ
กรุณาธิคุณของพระองค”์ 

เป็นเวลาหลายปีแลว้ท่ีเราไดรั้บใชพ้ระเจา้ โดยไม่ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษยโ์ดยตรง 
เราพึ่งพระบิดาเจา้ผูเ้ดียวเท่านั้น เราประสบความขาดแคลนหลายคร้ัง แต่เม่ือเราทูลขอจากพระบิดาเจา้
เหมือนเดก็ขอจากบิดา พระองคไ์ม่เคยทรงท าให้เราผิดหวงั แต่ประทานให้แก่เรามากยิง่กวา่ท่ีเราทูลขอ
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หรือนึกคิดเสียอีก ทั้งน้ี มีเง่ือนไขอยูอ่ยา่งหน่ึง คือ เราตอ้งด าเนินชีวิตตามพระด ารัสของพระองค ์ โดย
แสวงหาแผน่ดินของพระองคแ์ละความชอบธรรมของพระองคก่์อน นัน่หมายความวา่ ทุกอยา่งท่ีพระ
เจา้ประทานให้แก่เรานั้น เราจะใชใ้นการปฏิบติัพระราชกิจของพระองค ์ เรายนิดีช่วยพี่นอ้งในพระ
คริสตข์องเรา เม่ือเขาขอความช่วยเหลือ แมเ้ราเองจะมีไม่มากนกั และเราจะยนิดีทุ่มเททุกอยา่งเพื่อท าให้
พระประสงคข์องพระเจา้ส าเร็จ 
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8. เมือ่รู้สึกกระวนกระวายใจ 

ในชีวติแต่ละวนัของเรา เราเผชิญปัญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีท าใหเ้ราเป็นทุกขก์งัวลใจเสมอ 
ปัญหาเหล่าน้ีอาจจะเก่ียวขอ้งกบัคนในครอบครัวของเรา หรือคนภายนอก บางคร้ังอาจเป็นปัญหา
เก่ียวกบัประเทศชาติของเรา ความห่วงกงัวลเก่ียวกบัอนาคต อาชีพ และอ่ืน ๆ ปัญหาเหล่าน้ี บางคร้ังทบั
ถมเราจนดูเหมือนวา่เราถูกฝังทั้งเป็น ท าใหเ้รามองไม่เห็นทางออก และไม่อยากจะมีชีวิตอยูอี่กต่อไป 

แมปั้ญหาของเรา อาจสูงเทียบภูเขา แต่ค าอธิษฐานสามารถเคล่ือน “ภูเขา” แห่งปัญหาน้ีออกไป
ได ้ เม่ือขา้พเจา้เป็นทุกขก์งัวลใจ ขา้พเจา้มกัอธิษฐานสั้น ๆ แต่กอปรดว้ยอ านาจดงัน้ี “พระบิดาท่ีรักของ
ขา้พระองค ์ ขา้พระองคไ์ม่รู้วา่พระองคจ์ะทรงช่วยขา้พระองคอ์ยา่งไร แต่ขา้พระองครู้์แน่ชดัอยา่งหน่ึง
คือพระองคจ์ะทรงช่วยขา้พระองคอ์ยา่งแน่นอน” หรือ “ปัญหาของขา้พระองคไ์ม่ยิง่ใหญ่เกินกวา่ท่ีพระ
ผูช่้วยของขา้พระองคจ์ะสามารถแกไ้ขได ้ พระองคท์รงมีหนทางเสมอ ขา้พระองคข์อบพระคุณพระองค ์
ท่ีรู้วา่ พระองคจ์ะทรงแกปั้ญหาน้ี โอ พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พระองค ์ขอบพระคุณพระองค ์ ท่ีขา้พระองค์
สามารถวางใจวา่พระองคจ์ะส าแดงความอศัจรรยเ์พื่อช่วยขา้พระองค ์ ปัญหาท่ีสูงเทียบภูเขาจะถูกหลอม
ละลายดุจข้ีผึ้งจ  าเพาะพระเนตรพระองคใ์นเม่ือพระองคเ์พียงแต่ตรัสสั่ง และปัญหาทั้งหมดของขา้
พระองคก์็จะหายไปส้ิน” 

ทุกคร้ังท่ีขา้พเจา้อธิษฐานขอบพระคุณพระเจา้ ส าหรับความช่วยเหลือของพระองค ์และส าหรับ
ทุกอยา่งท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท าเพื่อเรา วิญญาณชัว่ท่ีท าใหข้า้พเจา้เป็นทุกขก์งัวลใจก็ถูกขบัไล่ออกโดย
ฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ วิญญาณชัว่เหล่าน้ีไดรั้บฤทธ์ิอ านาจจากพญามารซาตาน มนัอยากจะบีบคั้น
จิตใจของเรา ท าใหเ้ราทอ้แทห้มดก าลงัใจ และไม่มีความสุข แต่พระเจา้ทรงรักบุตรของพระองค ์ ทรง
ประสงคท่ี์จะใหบุ้ตรของพระองคมี์ความสุข ความยนิดี 

จากประสบการณ์ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้เรียนรู้วา่ ความกงัวลใจจะไม่สามารถเอาชนะขา้พเจา้ได ้
หากขา้พเจา้ไม่ใหโ้อกาสแก่มนัเขา้มาครอบง าความคิดของขา้พเจา้ เม่ือขา้พเจา้เร่ิมรู้สึกกงัวลใจ ขา้พเจา้
จะสลดัความรู้สึกนั้นทิ้ง แลว้คิดถึงพระเจา้ขา้พเจา้ตรึกตรอง อธิษฐาน และร้องเพลงเก่ียวกบัความรัก
ของพระเจา้ และพระเมตตากรุณาของพระองค ์ขา้พเจา้จะมอบภาระหนกัใจทุกอยา่งให้แก่พระองค ์(ดู 1 
เปโตร 5: 7) 

ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีเราควรจ าไวเ้สมอ คือ เม่ือเรารู้สึกวา่ เรามีปัญหาท่ีน่าหนกัใจมาก 
และมองไม่เห็นทางแกไ้ข จงเร่ิมอธิษฐานขอบพระคุณพระเจา้ ส าหรับกรณียุง่ยากต่าง ๆ ท่ีผา่นมา ท่ี
พระองคไ์ดท้รงโปรดช่วยเหลือ เม่ือเรานึกถึงการช่วยเหลือของพระเจา้ในอดีต ความเช่ือของเราก็จะ
เขม้แขง็ข้ึนแลว้ความกระวนกระวายใจของเราก็จะค่อย ๆ หมดไป 
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9. เมือ่รู้สึกหมดหวงั 

เราทุกคนเคยมีความรู้สึก “หมดหวงั” มาก่อน บางคร้ังเราคิดวา่ เราอยูใ่นภาวะท่ี “หมดทาง” 
ความเพียรพยายามของเราทุกอยา่งไร้ผล ปัญหาท่ีทบัถมเรามีแต่จะหนกัอ้ึงยิง่ข้ึน บางคร้ังความกลา้ของ
เราสูญหายไปหมด เน่ืองจากเรามีร่างกายท่ีอ่อนแอ หรือป่วยเป็นโรค หรือบางคร้ังเรารู้สึกทอ้ใจมาก 
เน่ืองจากเราไม่มีพรสวรรคท่ี์จะท างานซ่ึงเราคิดวา่พระเจา้ทรงมีพระประสงคใ์หเ้ราท า หรืองานซ่ึงคน
อ่ืนเสนอให้ 

ความรู้สึกหมดหวงัของเราอาจเกิดข้ึนได ้ เม่ือเราไม่พบความกา้วหนา้ ในหนา้ท่ีรับผิดชอบของ
เรา เม่ือบุตรของเราไม่ยอมเช่ือฟัง เม่ือเราไม่สามารถชกัจูงใหค้นอ่ืนคลอ้ยตามความคิดของเรา จนใน
ท่ีสุดเราสรุปวา่ “ฉนัท าไม่ได.้....ไม่มีประโยชน์ทั้งนั้น...ฉนัไม่มีความสามารถ ไม่มีก าลงั” 

เหตุการณ์ขั้นต่อมาท่ีจะเกิดข้ึนแก่เรา โดยท่ีเราไม่รู้ตวัขณะท่ีเราอยูใ่นภาวะท่ีหมดหวงั คือเราจะ
บ่นต่อวา่พระเจา้ เราจะกล่าวหาพระองคว์า่ เป็นผูป้ระทานบุคลิกลกัษณะท่ีไม่ดีใหแ้ก่เรา น าเราเขา้ไปสู่
สถานการณ์ท่ีเลวร้าย ไม่ประทานพรสวรรคท่ี์เราตอ้งการ เป็นตน้ 

ความรู้สึกหมดหวงั ไม่เพียงแต่ท าใหเ้ราไม่มีความสุขยงัชกัน าใหเ้ราท าบาปดว้ย โดยเหตุน้ี เรา
จึงตอ้งอธิษฐานทูลขอพระเจา้ใหท้รงช่วยเราใหพ้น้จากความรู้สึกหมดหวงั 

ส่ิงแรก เราจะตอ้งอธิษฐานมอบตวัของเราใหแ้ก่พระเจา้ยอมรับวา่เราเป็นคนบาป ยอมรับใน
ความยากจน ความโง่ และความอ่อนแอของเรา เราตอ้งยอมรับวา่ทุกอยา่งท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่เรา 
หรือทรงใหเ้รานั้น เช่น ความอ่อนแอทางร่างกายและความยากจน ฯลฯ ลว้นแต่เป็นประโยชน์ส าหรับ
เรา พระองคท์รงใชส่ิ้งเหล่าน้ี ท าลายนิสัยเก่าของเรา และเสริมสร้างเราใหเ้ป็นคนใหม่อยา่งแทจ้ริง 

อาจารยเ์ปาโลก็มีประสบการณ์เช่นน้ี พระเจา้มิไดท้รงเอา “เส้ียนหนามในเน้ือ” ซ่ึงอาจเป็นโรค
ตาชนิดหน่ึง ออกจากกายของท่าน ทั้ง ๆ ท่ีท่านตอ้งการตาท่ีดีเพื่อรับใชพ้ระเจา้ ทั้งน้ีเพราะพระองคท์รง
มีพระประสงคใ์หท้่านยอมมอบทุกอยา่งใหแ้ก่พระองค ์ พระองคท์รงเห็นวา่การยอมรับ “เส้ียนหนามใน
เน้ือ” จะเป็นประโยชน์แก่อาจารยเ์ปาโล ในการรับใชพ้ระองค ์มากยิง่กวา่การมีสุขภาพท่ีดี 

พระเจา้ทรงตอบสนอง การยอมถวายตวัของเราเสมอพระคริสตธรรมคมัภีร์บอกวา่ ผูใ้ดก็ตามท่ี
ยอมมอบทุกอยา่งใหแ้ก่พระเจา้ จะไดรั้บการตอบแทนจากพระองคร้์อยเท่า จนพระพรของพระเจา้เตม็
และลน้ในชีวติของเขา เราจะไดป้ระสบคร้ังแลว้คร้ังเล่าวา่ เม่ือเรายอมรับความยากจน การไร้
ความสามารถความอ่อนแอของเราดว้ยใจถ่อม ทูลพระองคว์า่ ขอใหเ้ป็นไปตามน ้าพระทยัของพระองค ์
เราก็จะไดรั้บพระพรพิเศษซ่ึงพระเจา้ทรงเตรียมไวใ้หแ้ก่เรา 
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พระเจา้ทรงสัญญาแก่อาจารยเ์ปาโลวา่ ฤทธ์ิอ านาจของพระองคจ์ะปรากฏเด่นชดัยิง่ข้ึนในความ
อ่อนแอของท่าน พระองคท์รงสัญญากบัเราในท านองเดียวกนั เม่ือเรารู้สึกหมดหวงั นอกจากเราควร
อธิษฐานมอบตวัของเราใหแ้ก่พระเจา้แลว้ เราควรอธิษฐาน ดงัน้ีวา่ 

“ขอบพระคุณพระองค ์ ท่ีขา้พระองคร์อคอยการช่วยเหลือของพระองคไ์ด ้ เพราะพระองคท์รง
ใชค้วามอ่อนแอ การไร้ความสามารถ การขาดสติปัญญาของขา้พระองค ์เพื่อท าใหข้า้พระองคถ่์อมตวัลง 
วางใจในพระองคม์ากยิง่ข้ึนและเน่ืองดว้ยความอ่อนแอของขา้พระองคน้ี์ พระองคก์็จะทรงสามารถช่วย
ขา้พระองคใ์หป้ระสบความส าเร็จ ไดม้ากยิง่กวา่ท่ีขา้พระองคใ์ชค้วามสามารถของตวัเอง เพื่อคน
ทั้งหลายจะเห็นวา่ ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นมาจากพระองค ์ โดยอ านาจของพระองค ์ และจะถวาย
เกียรติยศทุกอยา่งแด่พระองค”์ 

เราควรจะมีความปีติยนิดีเช่นเดียวกบัอาจารยเ์ปาโล ท่ีกล่าววา่ “ขา้พเจา้จะอวดในความอ่อนแอ
ของขา้พเจา้” เราควรจะปีติยนิดีในความอ่อนแอ การไร้ความสามารถ ความยากจน และขอ้เสียเปรียบ
อ่ืน ๆ ของเรา แลว้เร่ิมตน้ขอบพระคุณพระเจา้ เพราะเราจะไดรั้บฤทธานุภาพและเห็นพระเกียรติและ
สง่าราศีของพระเจา้ ในความอ่อนแอของเราน้ี เม่ือเราท าเช่นน้ีความรู้สึกหมดหวงัของเราจะจางหายไป 
เราจะเร่ิมเขา้ใจวา่พระเจา้มิไดป้ระทานของบางส่ิงบางอยา่งใหแ้ก่เรา ตามท่ีเราทูลขอนั้นเพราะพระองค์
ทรงมีพระประสงคท่ี์จะประทานส่ิงท่ีดียิง่กวา่นั้นใหแ้ก่เรา แลว้เราจะมีความยนิดีมากยิง่กวา่คนอ่ืน ๆ ซ่ึง
มีความสามารถ และความเขม้แขง็ตามธรรมชาติ 

มารดาท่ีขาดความสามารถในการอบรมสั่งสอนบุตร ควรอธิษฐานทูลขอสติปัญญาจากพระเจา้ 
ขอพระองคป์ระทานวธีิเล้ียงบุตร และค าพดูท่ีเหมาะสมใหแ้ก่เธอ แลว้เธอจะพบวา่เธอมีความคิดและ
ค าพดูในการสั่งสอนบุตร ดียิ่งกวา่มารดาซ่ึงมีพรสวรรคใ์นการอบรมสั่งสอนเด็กตามธรรมชาติ 

ฉะนั้น เม่ือท่านรู้สึกหมดหวงั ท่านควรใชเ้วลามากในการอธิษฐานทูลขอต่อพระเจา้ มอบความ
อ่อนแอทุกอยา่งของท่านแด่พระองค ์ และสรรเสริญพระนามของพระองค ์ เพื่อท่านจะเห็นพระเกียรติ
และสง่าราศีของพระเจา้ 
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10. เมือ่มคีวามหวาดกลวั 

ความกลวัน าความทุกขท์รมาน มาสู่คนจ านวนมากในปัจจุบนัน้ี ค  าพยากรณ์ของพระเยซูคริสต
เจา้เก่ียวกบัยคุสุดทา้ยของโลกก าลงัเป็นความจริงมากยิง่ข้ึนตามล าดบั พระองคต์รัสวา่ “มนุษย์จะสลบ
ไสลไปเพราะความกลวั และเพราะสังหรณ์ถึงเหตกุารณ์ซ่ึงจะบงัเกิดในโลก” (ลกูา 21: 26) คน
ปัจจุบนัเร่ิมประสบความกลวัชนิดน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คนท่ีเขา้ใจถึงเหตุการณ์ทางดา้นต่าง ๆ 
ของโลกในปัจจุบนั 

การอธิษฐานสามารถขจดัความกลวัออกจากจิตใจของเราได ้ ขา้พเจา้เป็นคนหน่ึงท่ีมีนิสัยชอบ
กลวัมากท่ีสุด ในระหวา่งสงครามขา้พเจา้กลวัวา่เคร่ืองบินจะมาทิ้งระเบิด เม่ือเหตุการณ์รอบดา้นไม่
ปกติ ขา้พเจา้กลวัคนร้าย กลวัการปลน้สะดมภ ์การแยง่ทรัพย ์ขา้พเจา้กลวัสงครามท่ีจะใชร้ะเบิดปรมาณู 
อยา่งไรก็ตาม ขา้พเจา้ประสบมาแลว้วา่ พระเยซูคริสตท์รงยิง่ใหญ่กวา่ความกลวัของขา้พเจา้ โดยอาศยั
การอธิษฐาน ขา้พเจา้สามารถเอาชนะความกลวัได ้แทนท่ีจะใหค้วามกลวัเอาชนะจิตใจเสมอ 

พระเยซูคริสตท์รงเขา้ใจปัญหาแห่งความกลวัของเรา พระองคต์รัสวา่ “ในโลกน้ี ท่านจะ
ประสบความทุกขย์าก” (ยอห์น 16:33) นัน่รวมถึงความกลวัของเราดว้ย แต่พระองคต์รัสต่อไปวา่ “แต่
จงช่ืนใจเถิด เพราะวา่เราไดช้นะโลกแลว้” พระองคท์รงไดช้ยัชนะความกลวัทุกอยา่งในโลกน้ี 
นอกจากนั้น พระองคย์งัทรงสัญญาจะประทานสันติสุขใหแ้ก่เรา (ดูยอห์น 14 : 27) เราจะไดรั้บสันติสุข
ของพระองคทุ์กขณะ หากเราเช่ือในพระสัญญาของพระองค ์

ขณะน้ี ท่านอาจไม่มีความกลวัอยา่งรุนแรงในจิตใจของท่าน แต่เคล็ดลบัแห่งการชนะความกลวั 
อยูท่ี่การฝึกฝนเอาชนะความกลวัเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ในชีวิตประจ าวนั เช่น ความห่วงกงัวลความกระวน
กระวายใจในปัญหาเล็กนอ้ย เป็นตน้ เราตอ้งอธิษฐานทูลขอต่อพระเยซูคริสตเจา้เสมอ ขอใหพ้ระองค์
ประทานความสงบสุขใหแ้ก่เราทุกวนั เม่ือจิตใจของเราเต็มลน้ไปดว้ยสันติสุขของพระเจา้ ความกลวัก็
จะไม่สามารถเขา้มาในจิตใจของเรา และหากเราสามารถเอาชนะความกลวัต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัของ
เราได ้เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดความกลวัอยา่งรุนแรง เช่น สงคราม การข่มเหงรังแกคริสเตียน เราก็จะ
สามารถเอาชนะความกลวัเหล่านั้นไดด้ว้ย 

ฉะนั้น เราจะตอ้งฝึกฝนเอาชนะความกลวัตั้งแต่เด๋ียวน้ีเม่ือมีความกลวัเกิดข้ึน ขอใหเ้ราอธิษฐาน
อา้งถึงชยัชนะของพระเยซูคริสตท่ี์วา่ “เราไดช้นะโลกแลว้” และโดยเหตุท่ีพระเยซูคริสตท์รงสถิตอยูก่บั
เรา ทรงเป็นผูพ้ิทกัษรั์กษาเรา เป็นผูช่้วยเหลือค ้าจุนเราในยามยากล าบาก ทรงเขา้ใจเรา หากเราวางใจใน
พระองคเ์ด๋ียวน้ี เราก็จะไม่ตอ้งกลวัอีกต่อไป เพราะพระองคท์รงเป็นหลกัชยัของเรา 
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11. เมือ่อธิษฐานเพือ่คนอืน่ 

เม่ือท่านอธิษฐานเผือ่ตวัเอง ท่านก็คงอธิษฐานเผื่อคนอ่ืนอยา่งแน่นอน ท่านอาจอธิษฐานเผือ่คน
เหล่านั้นทุกวนั ขอใหพ้ระเจา้ทรงช่วยเขาใหก้ลบัใจใหม่ หรือทรงน าวถีิชีวติของเขาหรือทรงช่วยเขาให้
ชนะความผดิบาปในชีวิตของเขา หรือทรงอวยพระพรเขา 

การอธิษฐานเผือ่คนอ่ืนเป็นประจ าดงักล่าวมาแลว้น้ี เป็นส่ิงท่ีดีเยีย่ม และจ าเป็นท่ีสุด แต่จาก
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาพระเจา้ทรงสอนบทเรียนท่ีส าคญับางประการแก่ขา้พเจา้ เก่ียวกบัการอธิษฐาน
เผือ่คนอ่ืน กล่าวคือ เม่ือเราอธิษฐานเผื่อความรอดหรือการกลบัใจใหม่ของผูอ่ื้น เราไม่ควรมองขา้ม
อ านาจของพญามารซาตานท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัคนเหล่านั้น พญามารซาตานไดผ้กูมดัดวงวิญญาณของคน
เหล่านั้น มนัขดัขวางทุกวถีิทาง ไม่ใหพ้วกเขาเช่ือในพระเยซูคริสต ์ มนัไม่ตอ้งการใหพ้วกเขาเป็นอิสระ
จากความบาป และมีความสุข หากเราเพียงแต่อธิษฐานขอใหพ้ระเยซูคริสตส์ถิตอยูก่บัเขา ช่วยใหเ้ขา
เป็นอิสระพน้จากความบาปและใหเ้ขาไดรั้บการบงัเกิดใหม่ คนท่ีเราอธิษฐานเผื่อก็ยงัคงตกอยูใ่นก ามือ
ของซาตานนัน่เอง ค าอธิษฐานของเราจึงผิดเป้าหมายและไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

คนจ านวนมากในปัจจุบนั และแมแ้ต่คริสเตียน ไดก้ลายเป็นทาสของพญามาร เราจะช่วยพวก
เขาใหเ้ป็นอิสระไดก้็โดยค าอธิษฐานท่ีถูกเป้าหมายเท่านั้น เราตอ้งทูลขอพระองคส์ั่งใหพ้ญามารซาตาน
ปลดปล่อยเหยือ่ของมนัใหเ้ป็นอิสระ โดยฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูคริสตเจา้ และดว้ยอาวธุฝ่ายวญิญาณ
จิตของพระองค ์คือ 

ประการแรก เราตอ้งพึ่งในพระโลหิตของพระเยซู โดยขอใหพ้ระองคท์รงช าระความผดิบาป
ทุกอยา่งของเราเสียก่อน เพื่อพญามารซาตานจะไม่มีช่องทาง แมเ้พียงเล็กนอ้ย ท่ีจะโจมตีเราไดท้  าใหค้  า
อธิษฐานมีอ านาจเด็ดขาดเหนือพญามาร เราตอ้งอธิษฐานขอใหพ้ระโลหิตของพระคริสตส์ าแดงฤทธ์ิใน
ตวัของผูท่ี้ถูกมารผกูมดัดว้ย และร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ ถึงพระโลหิตอนัทรงฤทธ์ิของพระคริสต ์
เช่น 

“พระโลหิตวเิศษของลูกแกะนั้น อศัจรรยฤ์ทธ์ิอนนัต.์..” 
พญามารไม่สามารถทนต่อการอธิษฐาน หรือเสียงเพลงท่ีกล่าวถึงฤทธ์ิอ านาจแห่งพระโลหิต

ของพระเยซูคริสต ์เพราะพระเยซูคริสตไ์ดท้รงซ้ือเรา ดว้ยพระโลหิตอนัประเสริฐของพระองค ์พญามาร
จะตอ้งปลดปล่อยดวงวญิญาณเหล่านั้น เพราะฤทธ์ิแห่งพระโลหิตของพระคริสต ์

ประการต่อมา เราตอ้งอาศยัพระนามของพระเยซูคริสตพ์ระนามของพระเยซูคริสต์ 
ประกอบดว้ยฤทธ์ิอ านาจอนัยิง่ใหญ่เม่ือเราเอ่ยถึงพระนามของพระองค ์ศตัรูก็จะกลวัจนตวัสั่น และตอ้ง
ปลดปล่อยดวงวญิญาณท่ีมนัผกูมดัใหเ้ป็นอิสระ ในเวลาอธิษฐานเราควรอา้งขอ้พระธรรมท่ีกล่าวถึงชยั
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ชนะ หรือพระนามของพระคริสต ์ เช่น เอเฟซสั 1: 22; 1 ยอห์น 4:4 เป็นตน้ ถา้เราร้องเพลงกล่าวถึงชยั
ชนะของพระเยซูคริสตด์ว้ย ก็จะยิง่ดีเช่นเพลง 

“พระเยซูชนะ พระเยซูชนะ พระเยซูชนะ พญามาร...” 
ท่านออกสัติน นกัศาสนศาตร์ท่ีมีช่ือเสียงมากคนหน่ึงในอดีตกล่าววา่ “การร้องเพลงฝ่าย

วญิญาณจิตคร้ังเดียวก็มีฤทธ์ิเท่ากบัการอธิษฐานถึงสามคร้ัง” 
ประการท่ีสาม เราควรร่วมใจอธิษฐานเผือ่คนอ่ืนค าอธิษฐานของเราจะเกิดผลมากยิง่ข้ึน หาก

หลาย ๆ คนร่วมใจกนัอธิษฐานเผือ่คนใดคนหน่ึง หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะ 
ประการสุดท้าย เราควรใชเ้วลาใหม้ากพอในการอธิษฐานเผือ่คนอ่ืน โดยถือวา่ การอธิษฐานนั้น

เป็นการท าศึกกบัศตัรูเพื่อยื้อแยง่ดวงวญิญาณท่ีมนัผกูมดัไว ้ เราจะยอมทุ่มเทก าลงัและเวลาอธิษฐานเผือ่
พวกเขาจนกวา่เราจะไดรั้บชยัชนะ พระเยซูคริสตเจา้เท่านั้นท่ีทรงรู้วา่ เราจะตอ้งใชเ้วลาต่อสู้ในการ
อธิษฐานนานเท่าใด แต่ถา้เราอดทน และอธิษฐานอยา่งไม่ยอ่ทอ้พระองคก์็จะทรงน าเราไปสู่ชยัชนะ 
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12. เมือ่เข้าเฝ้าพระเจ้าประจ าวนั 

ในการอธิษฐานของเราแต่ละวนั เราควรอธิษฐานอยา่งไร และเพื่ออะไรบา้ง? แน่นอนเรา
จะตอ้งอธิษฐานดว้ยความเขม้แขง็เพื่อตอ้งต่อสู้กบัความผิดบาป และอธิษฐานเผื่อคนอ่ืนเน้ือหาแห่งการ
อธิษฐานของเราแต่ละคนอาจไม่เหมือนกนัทุกประการ ทั้งน้ีแลว้แต่สภาพทางดา้นวิญญาณจิต และ
ความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงของแต่ละคน 

แต่ความหมายแห่งการอธิษฐานในชีวติประจ าวนัของเรา มิใช่อยูท่ี่เน้ือหาแห่งค าอธิษฐาน
เท่านั้น หากแต่อยูท่ี่ความสัมพนัธ์ส่วนตวัของเรากบัพระบิดาเจา้ดว้ย การอธิษฐานเป็นการเขา้ใกลชิ้ด
พระองค ์ ผูเ้ป็นพระบิดาของเรา ดว้ยกาย วาจา ใจ จิตวิญญาณ และทุกอยา่งในชีวติ ดว้ยความเช่ือวา่  
พระเจา้ทรงสถิตอยูใ่กลเ้รา และเราก าลงัอยูใ่กลชิ้ดกบัพระองค ์ แลว้เราเร่ิมสนทนากบัพระองค ์ การ
อธิษฐานจึงมีองคป์ระกอบส าคญัสองประการ คือ การสนทนากบัพระเจา้ และการเขา้ใกลชิ้ดพระองค ์

การสนทนากบัพระเจ้า การอธิษฐานคือการสนทนากบัพระบิดาเจา้ เหมือนดงัเด็กสนทนากบั
บิดาของเขา ฉะนั้นคริสเตียนทุกคนจึงควรสามารถอธิษฐานหรือสนทนากบัพระเจา้ไดเ้ม่ือเราอธิษฐาน
ทูลขอต่อพระเจา้นั้น เราเขา้หาพระบิดาเหมือนเด็กเขา้หาบิดาของเขา แลว้บอกพระองคทุ์กอยา่งท่ีเรามี
อยูใ่นใจผูเ้ขียนพระธรรมสดุดีกล่าววา่ “จงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์” (สดุดี 62:8) เราจึง
ควรบอกพระบิดาของเราเก่ียวกบัทุกส่ิงอยา่งท่ีกระทบกระเทือนกายและใจของเรา ไม่วา่จะเป็นความ
เจบ็ไขไ้ดป่้วย ปัญหาต่าง ๆ ความผดิหวงั การทดลอง และความทุกขย์ากทุกอยา่ง พระองคท์รงพอ
พระทยัอยา่งยิง่เม่ือเราระบายความใจทุกอยา่งแด่พระองค ์ แลว้พระองคจ์ะทรงตอบเรา หรือสั่งสอนเรา 
หรือปลอบโยนเรา บางคร้ังพระองคจ์ะทรงน าความคิดของเรา ใหเ้รามองเห็นทางท่ีจะรับความ
ช่วยเหลือได ้

การเข้าใกล้พระเจ้า การอธิษฐานหรือการเขา้ใกลพ้ระเจา้ดว้ยกายและใจของเราประจ าวนั จะ
ช่วยชีวติฝ่ายวญิญาณจิตไดม้ากมาย พระเจา้ทรงเป็นความรัก พระองคท์รงอยากให้บุตรของพระองค์
แสดงความรักต่อพระองค ์ โดยการเขา้ใกลชิ้ดพระองคใ์นการอธิษฐาน พระคริสตธรรมคมัภีร์สั่งไวว้า่ 
“ท่านทั้งหลายจงเขา้ใกลพ้ระเจา้ และพระองคจ์ะทรงเสด็จมาใกลท้่าน” (ยากอบ 4:8) เม่ือเราเขา้ใกลพ้ระ
เจา้ เราควรนมสัการพระองคแ์ละสรรเสริญพระองคด์ว้ยค าพดูหรือดว้ยเสียงเพลง กล่าวถึงความรัก พระ
กรุณาธิคุณ ความสัตยซ่ื์อ ความอดกลั้นพระทยัของพระองค ์ผูท้รงเป็นพระบิดาเจา้ของเรา 

พระเยซูคริสตเจา้ทรงรอคอยใหเ้ราใกลพ้ระองคเ์สมอพระองคท์รงเปรียบพระองคเ์องเหมือน
เจา้บ่าวท่ีรอคอยการมอบตวัของเจา้สาว เราเขา้ใกลพ้ระองคด์ว้ยการนมสัการพระองค ์ และสรรเสริญยก
ยอ่งพระนามของพระองค ์
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การสนทนากบัพระเจา้ทุกวนั จะท าใหเ้รามีความสัมพนัธ์กบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิดว้ย เรา
ตอ้งการการน าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสมอ เม่ือเราทูลขอการน าจากพระเจา้ พระองคจ์ะทรงส าแดง
น ้าพระทยัของพระองคใ์หเ้รารู้โดยทางพระวญิญาณบริสุทธ์ิเราจึงเขา้ใกลชิ้ดพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เม่ือ
เราเขา้ใกลชิ้ดพระบิดาและพระบุตร คือองคพ์ระเยซูคริสตเจา้ 

ฉะนั้น ในการอธิษฐานเขา้เฝ้าพระเจา้ของเราทุกวนันั้นเราตอ้งเสนอความตอ้งการของเรา และ
ของคนอ่ืนใหแ้ก่พระเจา้เราตอ้งต่อสู้กบัความบาปในชีวติจิตใจของเราโดยความเช่ือ แต่การอธิษฐานเผื่อ
ความตอ้งการของเราเอง และเผือ่คนอ่ืนเท่านั้นยงัไม่มีเพียงพอ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คือการอธิษฐานของเรา
แต่ละวนัจะตอ้งท าใหเ้ราเขา้ใกลชิ้ดพระเจา้ รักพระองค ์และมีความประสงคท่ี์จะถวายตวัใหแ้ก่พระองค์
มากยิง่ข้ึน การอธิษฐานเช่นน้ีจะท าใหจิ้ตใจของเราร้อนรนดว้ยไฟแห่งความรักของพระเจา้ แลว้ไฟแห่ง
ความรักของพระเจา้นั้น จะแผล่ามจากเราไปสู่คนอ่ืน ๆ ท าใหชี้วติของเราเกิดผลฝ่ายวญิญาณจิต ถวาย
เกียรติยศแด่พระเจา้อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
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วนัที่ เร่ิมอธิษฐานเพือ่ วนัทีไ่ด้รับค าตอบ 
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