


 2 

คู่มอื 
 

การอธิษฐาน 
(ฉบับแก้ไขใหม่) 

 
 

โดย 

นางโดโรธี ซี . แฮสกิน้ 
 
 
 
 
 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 

28/2 ซอยประชาอุทศิ 

ถนนปฎพิทัธ์ กรุงเทพฯ 4 



 3 
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เหตุทีเ่ขียนหนังสือเล่มนี ้
“ท่านท้ังหลายจงอธิษฐานตามอย่างนีว่้า....” (มทัธิว 6: 8) 
ขา้พเจา้ควรอธิษฐานเงียบ ๆ หรือออกเสียง? ขา้พเจา้ควรคุกเข่าเวลาอธิษฐาน หรือควร

แสดงอาการอยา่งไร? เป็นการแสดงความเคารพต่อพระเจา้หรือเปล่า ถา้ขา้พเจา้จะใชเ้วลาเพียงเล็กนอ้ย
ในการอธิษฐานทูลขอต่อพระองคป์ระจ าวนั? ขา้พเจา้จะตั้งตน้อธิษฐานวา่อยา่งไร? 

ค าถามเช่นน้ีและค าถามอ่ืน ๆ อีกร้อยแปดพนัประการประดงักนัเขา้มาในสมองของ
ขา้พเจา้ เวลานั้นขา้พเจา้อายไุดย้ีสิ่บเจด็ปี และไดต้อ้นรับองคพ์ระเยซูเป็นผูไ้ถ่บาปของขา้พเจา้และ
ขา้พเจา้เร่ิมอธิษฐานจริง ๆ 

ความจริง ขา้พเจา้เคยท่องค าอธิษฐานเหมือนเด็ก ๆ และในเวลาขา้พเจา้มีความทุกข์
เดือดร้อน ขา้พเจา้ทูลขอต่อพระเจา้วา่ “โอพระองคเ์จา้ขา้ ถา้โลกน้ีมีพระเจา้สักองคห์น่ึงแลว้ ขอ
พระองคท์รงส าแดงฤทธ์ิของพระองค ์โดยช่วยใหข้า้พเจา้พน้จากความยุง่ยากคร้ังน้ีดว้ย” 

การอธิษฐานอยา่งน้ีก็เป็นการอธิษฐานเหมือนกนั เหมือนกบัการดูดนมจากขวดซ่ึงเป็น
การรับประทานของทารก แต่การอธิษฐานเช่นน้ี ไม่ท าใหค้นท่ีร้อนรน อยากรู้จกัพระเจา้ เกิดความอ่ิม
หน าส าราญใจ 

ขา้พเจา้อ่านหนงัสือดี ๆ ชนิดท่ีจะดลจิตใจของขา้พเจา้ให้เกิดความเช่ือมัน่ เคร่งครัด และ
ศรัทธาในพระเจา้มากยิง่ข้ึน แต่ส่ิงเหล่านั้นไม่ไดต้อบค าถามชนิดง่าย ๆ เก่ียวกบัการอธิษฐานของ
ขา้พเจา้เลย 

แต่ขา้พเจา้ไดท้ราบภายหลงัวา่ การท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการอธิฐานเช่นนั้น มิใช่มีแต่
ขา้พเจา้คนเดียว เพราะในเวลาเดียวกนัขา้พเจา้ก็สอนรววีารศึกษาและพยายามชกัจูงคนอ่ืน ๆ มาเช่ือองค์
พระเยซูคริสต ์ มีคนรุมกนัถามขา้พเจา้ค าถามชนิดเดียวกบัท่ีขา้พเจา้เคยถาม บางค าถามก็เป็นค าถามง่าย 
ๆ ยิง่กวา่ค าถามของขา้พเจา้เสียอีก ขา้พเจา้จึงเล่าเร่ืองต่าง ๆ ของขา้พเจา้เองเท่าท่ีไดผ้า่นมา หรือไดพ้บ
ในชีวติคริสเตียนให้เขาฟัง แต่ขา้พเจา้อยากไดห้นงัสือเล็ก ๆ สักเล่มหน่ึง อธิบายเร่ืองเก่ียวกบัการ
อธิษฐานชนิดง่าย ๆ ใหค้นเหล่านั้นอ่าน 

ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไดเ้ขียนหนงัสือเล่มน้ีข้ึน เพื่อใหค้ริสเตียนทุกท่าน ทุกวยั ไดท้ราบ
เก่ียวกบัการอธิษฐานวา่ควรอธิษฐานอยา่งไร เม่ือไร ท่ีไหน และเพื่ออะไรบา้ง 

โดโรธี ซี. แฮสกิน้ 
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บทที ่1 การอธิษฐานในทีป่ระชุม 

“ท่ีนั่นมีหลายคนได้ประชุมอธิษฐานกันอยู่” 
พระธรรมกิจการ 12 : 12 

“ง่ายส าหรับเขา แต่ยากส าหรับฉนั” น่ีเป็นความคิดท่ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ เม่ือเราไดย้นิคนอ่ืน
อธิษฐานในท่ีประชุม แน่นอนมนัไม่ใช่ของง่ายนกัส าหรับทุกคนท่ีจะอธิษฐาน ในท่ีประชุมโดยเฉพาะ
เม่ือเป็นคร้ังแรก 

ขา้พเจา้ยงัจ  าเหตุการณ์ คร้ังท่ีไปร่วมประชุมอธิษฐานเป็นคร้ังแรกได ้ เวลานั้น ขา้พเจา้
ก าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนพระคริสตธรรมลอสแอนแจลลิส คริสเตียนกลุ่มหน่ึงไดจ้ดัประชุมอธิษฐาน
ข้ึนในเวลาเท่ียง เพื่อหนุนใจใหน้กัศึกษาอธิษฐานเผื่อคนงานของพระเจา้ท่ีออกไปท างานในสถานท่ีต่าง 
ๆ ขา้พเจา้รู้สึกชอบสตรีท่ีรับผดิชอบการประชุมอธิษฐานคร้ังนั้น เม่ือสตรีคนนั้นมาชวนขา้พเจา้ให้ร่วม
อธิษฐานดว้ย ขา้พเจา้รีบตอบรับทนัที ทั้งน้ี เพียงเพื่อเอาใจสตรีผูน้ั้นเท่านั้นเอง 

ขา้พเจา้ไม่เคยอธิษฐานต่อหนา้คนอ่ืนมาก่อนเลย เม่ือขา้พเจา้คุกเข่าลงพร้อมกบัพวก
ผูห้ญิงหลายคน ขา้พเจา้รู้สึกปวดทอ้งมาก ผูน้ าการประชุมวนันั้นไดย้ืน่รายช่ือของคนท่ีออกไปประกาศ
ข่าวประเสริฐ และเขียนขอ้ความใตร้ายช่ือของแต่ละคนวา่ ตอ้งการอธิษฐานเผื่อส่ิงไรบา้ง แลว้อธิษฐาน
ผลดัเปล่ียนกนัทีละคน คร้ันแลว้ก็มาถึงเวรของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะถอยหนีออกไปก็ไม่ได ้

ขา้พเจา้ลืมตาดูรายช่ือของผูป้ระกาศพระกิตติคุณและรายการในบตัรท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ แลว้
ก็อธิษฐานพึมพมัอยูส่ักประเด๋ียวหน่ึง แลว้ก็ลืมตา ลอบมองดูรายช่ือคนท่ีสองและสามต่อไปจนคน
สุดทา้ย ช่างโล่งอกอะไรอยา่งนั้นเม่ืออธิษฐานจบ 

ผูห้ญิงเหล่าน้ีไดม้าพบกนัสัปดาห์ละคร้ัง ตอนแรก ๆ ค าอธิษฐานของขา้พเจา้อาจไม่
เป็นไปตาม “การน าของพระวญิญาณ” แต่ต่อมาขา้พเจา้ก็สามารถบงัคบัเส้นประสาทมิใหต่ื้นเตน้ และ
อธิษฐานต่อหนา้คนอ่ืนโดยไม่เอาใจใส่ต่อความคิดเห็นของคนอ่ืนท่ีอยูท่ี่นั้นเลย เน่ืองดว้ยการอธิษฐาน
เป็นการปฎิบติัในดา้นฝ่ายจิตวญิญาณคนจ านวนมากไม่ทราบถึงความหมายท่ีแทจ้ริงของการอธิษฐาน 
ฉะนั้นบางคนนึกวา่ การอธิษฐานเป็นการกระท าคลา้ยการเล่นกล บางคนคิดวา่เป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งทูลขอ
พระเจา้ ใหป้ระทานส่ิงนั้นแก่พวกเขาดว้ย นอกจากนั้นยงัมีบางคนคิดวา่ การอธิษฐานเป็นเพียงแต่การ
ขอส่ิงต่าง ๆ จากพระเจา้ฉะนั้นการอธิษฐานก็คงไม่มีอะไรนอกจากการขอเท่านั้น 

อยา่งไรก็ตาม เร่ืองของจิตวิญญาณจะตอ้งเดินตามกฎของจิตวิญญาณ เหมือนร่างกายตอ้ง
เดินตามกฎของร่างกาย และอนัท่ีจริงการอธิษฐานซ่ึงเป็นเร่ืองของจิตวิญญาณ ก็ตอ้งมีการฝึกฝน
เหมือนกนัจึงจะเจริญ อคัรสาวกก็เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีผูส้อนใหรู้้จกัอธิษฐาน พวกเขาจึงทูลพระ
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เยซูวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ขอสอนพวกขา้พเจา้ให้อธิษฐาน” (ลูกา 11:1) ฉะนั้นจงใหเ้ราตั้งตน้คิดถึงเร่ืองการ
อธิษฐาน โดยเขา้ใจวา่การอธิษฐานตอ้งอาศยัการฝึกฝน 

คริสเตียนทัว่ ๆ ไป จะมีโอกาสฝึกหดัไดโ้ดยการร่วมใจอธิษฐาน ในการประชุมเยาวชนค
ริสเตียน หรือการประชุมอธิษฐานกลางสัปดาห์ในคริสตจกัร 

แต่มีบ่อยคร้ัง คนท่ีเป็นคริสเตียนใหม่ ๆ ท่ีร่วมประชุมอธิษฐาน หรือประชุมเยาวชน มี
ความประสงคท่ี์จะร่วมในการอธิษฐาน หลงัจากผูท่ี้อธิษฐานเป็น ไดอ้ธิษฐานเสร็จแลว้แต่น่าเสียดาย 
พอเขาเร่ิมจะอา้ปากอธิษฐานอีก ผูน้ าการประชุมอธิษฐานในวนันั้นก็บอกวา่ถึงเวลาเลิกประชุมเสียแลว้ 

ทางท่ีดีท่ีสุด และง่ายท่ีสุด ท่ีท่านจะหมดความรู้สึกตะขิดตะขวงใจในการอธิษฐานในหมู่
คณะ ก็คือเวลาท่านอธิษฐานตามล าพงักบัพระเจา้ให้อธิษฐานออกเสียง คร้ันเวลาท่านอธิษฐานในท่ี
ประชุม ท่านจะไม่ตกใจเม่ือไดย้นิเสียงของตวัเอง ท่านจะรู้สึกเป็นปกติ และการท่ีคนอ่ืนอยูด่ว้ย ก็จะไม่
ท าใหท้่านตะขิดตะขวงใจเลย 

มีคริสเตียนเป็นจ านวนไม่นอ้ยท่ีเขา้ใจผดิ คิดวา่ เม่ือเขาอธิษฐานตามล าพงั เขาไม่ควร
อธิษฐานออกเสียง ความจริงมิไดเ้ป็นเช่นนั้น เม่ือพระเยซูทรงอธิษฐานตามล าพงั พระองคท์รงอธิษฐาน
ออกเสียงเหมือนกนั มิฉะนั้น ยอห์นคงไม่มีทางท่ีจะบนัทึกค าอธิษฐานของพระเยซู ในพระธรรม     
ยอห์นบทท่ี 17 และเม่ือคร้ังพระเยซูอธิษฐานท่ีสวนเกสเสมนีพระองค ์“ทรงซบพระพกัตร์ลงอธิษฐานวา่
...” (มทัธิว 26: 39) 

ถา้สาวกไม่ไดย้นิค าอธิษฐานของพระเยซู เขาก็จะบนัทึกขอ้ความเหล่านั้นไดอ้ยา่งไร? ถา้
พระเยซูทรงอธิษฐานออกเสียงยามท่ีระทมทุกขเ์ช่นนั้น เราจะไม่เจริญรอยตามแบบอยา่งของพระเยซู 
และอธิษฐานออกเสียง เม่ือเราอยูก่บัพระเจา้ตามล าพงัดว้ยหรือ? 

มีขอ้แนะน าอีกเล็กนอ้ย ท่ีจะช่วยท่านบา้ง เม่ือท่านเขา้เฝ้าพระเจา้ตามล าพงั ก่อนท่ีท่าน
จะเร่ิมลงมือการอธิษฐาน คือ ท่านควรอ่านพระธรรมสดุดีสักหน่ึงบท หรือพระคมัภีร์เล่มหน่ึงเล่มใดใน
บทท่ีท่านชอบและอ่านออกเสียง คร้ันแลว้ท่านจะคุน้เคยและง่ายเขา้ ท่ีจะอธิษฐานออกเสียง 

หลงัจากท่านเคยชินกบัเสียงของตวัเองแลว้ ท่านก็คงหมดความกงัวล และชนะความรู้สึก
ในการท่ีมีคนอ่ืนฟังค าอธิษฐานของท่าน และสามารถชนะใจตนเองไดโ้ดยปักใจมุ่งเขา้เฝ้าพระเจา้ และ
คิดนึกถึงพระเจา้เท่านั้น 

มีเร่ืองเล่าวา่ ชายคนหน่ึงไดรั้บการขอร้องให้อธิษฐานในท่ีประชุม แต่ชายคนนั้นตอบวา่ 
“ขอโทษครับ ผมอธิษฐานต่อหนา้คนอ่ืนไม่ได”้ 

“คุณครับ คุณจะตอ้งทูลพระเจา้ มิใช่พดูกบัมนุษย”์ คนหน่ึงกล่าวข้ึน “พระเจา้ไม่ทรง
เขม้งวดอะไรนกั และไม่ทรงต าหนิติเตียนเหมือนมนุษย”์ 
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มีอีกอยา่งหน่ึงซ่ึงท าใหบ้างคนรู้สึกกระอกักระอ่วน คือเขาเช่ือวา่ เม่ือไดรั้บเชิญให้
อธิษฐาน เขาจะตอ้งพดูออกมาโดยไม่เตรียมตวั ถึงแมว้า่ไดรั้บเชิญล่วงหนา้มาก่อนแลว้ก็ตาม ก็ไม่ควร
เขียนค าอธิษฐานหรือท่องจ าเสียก่อน ขอ้น้ีไม่จริงเลย ความจริงเราจะตอ้งพิจารณาไตร่ตรองล่วงหนา้วา่
เราควรจะทูลเร่ืองอะไรบา้ง 

ถา้หากวา่ท่านไดรั้บการขอร้อง ใหก้ราบทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในท่ี
ประชุมแห่งหน่ึงแห่งใด ท่านก็ตอ้งเตรียมค าพดูไวก่้อนมิใช่หรือวา่ ท่านจะกราบทูลเร่ืองอะไร แลว้เม่ือ
ท่านจะกราบองคพ์ระมหากษตัริย ์ เหนือกษตัริยท์ ัว่สากลโลกคือ องคพ์ระผูเ้นรมิตฟ้าสวรรคแ์ละ
แผน่ดินโลก ซ่ึงเป็นพระเจา้เท่ียงแทผู้ท้รงพระชนมอ์ยูเ่พียงพระองคเ์ดียว ไฉนท่านจะไม่เตรียมค าพดูไว ้
กราบทูลเลยหรือ? 

มีบ่อยคร้ัง ผูท่ี้ฟังค าอธิษฐานของคนท่ีอธิษฐานออกมาดว้ยใจจริง ไดรั้บพระพรจากค า
อธิษฐานนั้น ๆ ดว้ย และค าอธิษฐานของท่านเองจะกลายเป็นพระพร หากค าอธิษฐานของท่านมิใช่
เพียงแต่การควานหาค าพดูเท่านั้น แต่ออกมาจากใจจริงของท่าน 

ใหเ้ราพิจารณาดูส่วนประกอบต่าง ๆ ของการอธิษฐานในท่ีประชุม เช่น เราควรข้ึนตน้
กราบทูลอยา่งไร ขา้พเจา้ชอบฟังและช่ืนชมยนิดีกบัค าน าท่ีคนอ่ืน ๆ ใชใ้นการกราบทูลขอต่อพระเจา้ 

ไม่จ  าเป็นท่ีเราจะตอ้งข้ึนตน้ดว้ย ค าวา่ “โอ พระบิดา” เสมอไป เหตุไรเราไม่คิดถึง
ต าแหน่งของพระเจา้ดว้ยใชด้ว้ยใชค้  าอ่ืน ๆ บา้ง? มีหลายค าท่ีเราอาจใชข้ึ้นตน้ไดเ้ช่น “องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของขา้พระองค”์  “พระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่”  “พระบิดาเจา้ผูท้รงพระคุณและทรงพระเมตตาเป็นนิจนิรันดร์” 

คร้ังหน่ึง ขา้พเจา้ไดย้นิกลาสีเรือคนหน่ึงอธิษฐานโดยข้ึนตน้ดงัน้ี “พระเจา้ผูท้รงเป็นท่ีรัก 
ขอรับกระผม” ค  าวา่ “ขอรับกระผม” เป็นค าติดปากของกลาสีเรือ ในเวลาท่ีพดูกบัคนท่ีอาวโุสกวา่หรือผู ้
ท่ีมีต  าแหน่งสูงกวา่ เขาตอ้งแสดงคาราวะ โดยใชค้  าวา่ “ขอรับกระผม” เสมอ 

ท่านก็ควรใชค้  าข้ึนตน้ ซ่ึงแสดงถึงความรู้สึกของท่านต่อพระเจา้ ยงัมีอีกหลายค าท่ีท่าน
จะเลือกใชข้ึ้นตน้อธิษฐานได ้ เช่น “พระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพ”  “องคพ์ระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลาย” 
ความคิดสองอยา่งน้ีรวมกนัมีความหมายวา่ พระเจา้ผูท้รงครอบครองฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก ทรง
เป็นพระบิดาของเราดว้ย 

พระเยซูคริสตเ์จา้ทรงสอนใหส้าวกของพระองคอ์ธิษฐานข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ “โอพระบิดา
แห่งขา้พระองคท์ั้งหลาย” เพราะวา่ “ท่านท้ังหลายได้รับนิสัยอย่างบุตรซ่ึงให้เราท้ังหลายร้องเรียกพระ
เจ้าว่า “อับบา” คือ พระบิดา” (โรม 8:15) 

อีกวธีิหน่ึงซ่ึงเราอาจใชใ้นท่ีประชุมคือเร่ิมตน้ค าอธิษฐานดว้ยค าเพลงสดุดี เช่นเราอาจ
เลือกพระธรรมสดุดีบทท่ี 8 ซ่ึงตั้งตน้วา่ดงัน้ี “ขา้แต่พระเยโฮวา องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพวกขา้พระองค ์
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พระนามของพระองคป์ระเสริฐยิง่ทัว่โลกสักเท่าใด” หรืออาจใชบ้างขอ้จากพระธรรมสดุดี บทท่ี 103 ก็
ได ้

ทุกคร้ังก่อนท่ีท่านจะทูลขอเร่ืองใด จงกล่าวค าขอบพระคุณ หรือสรรเสริญพระเจา้
เสียก่อน บางทีวธีิดีท่ีสุดท่ีจะตั้งตน้อธิษฐานก็คือ โดยแสดงความขอบพระคุณพระเยซูคริสต ์ ท่ีไดย้อม
พลีพระชนมข์องพระองคบ์นไมก้างเขนเพื่อไถ่โทษบาปของเรา “โดยพระองค์เราจึง.........มีโอกาสเข้า
เฝ้าพระบิดาได้ โดยพระวิญญาณองค์เดียว” (เอเฟซสั 2:18) 

จงลองท าอยา่งน้ีดู คือหากระดาษสักแผน่หน่ึง เขียนขอ้ความท่ีท่านประสงคท์ูลขอต่อ
พระเจา้บนแผน่กระดาษนั้น โปรดอยา่เขา้ใจผดิคิดวา่ ขา้พเจา้แนะน าใหท้่านเขียนค าอธิษฐานทั้งหมดลง
ในกระดาษ เหมือนบางคนเคยท า เพราะถา้ท าเช่นนั้น จะท าใหค้  าอธิษฐานกลายเป็นการอ่าน แทนท่ีจะ
อธิษฐานออกจากจิตใจจริง ๆ ขา้พเจา้หมายเพียงใหท้่านจดรายการ ท่ีท่านตอ้งการอธิษฐานเผื่อ เพื่อช่วย
ใหท้่านจ าไดเ้ท่านั้น เม่ือหดันาน ๆ เขา้ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งจดลงต่อไป แต่เพียงคิดล่วงหนา้เล็กนอ้ยเท่านั้น 

ตามธรรมดา คริสเตียนมีความประสงคจ์ะใหพ้ระเจา้พอพระทยั ฉะนั้นจึงไม่จ  าเป็นเลยท่ี
จะเขียนค าอธิษฐานของเราลง ถา้ลืมรายการท่ีเราคิดท่ีจะอธิษฐานเผือ่บา้งก็ไม่เป็นไร 

บางคร้ัง ท่านอาจไม่สามารถจดขอ้ความเหล่านั้น เพราะมีคนเชิญใหท้่านอธิษฐานในท่ี
ประชุม โดยไม่ไดบ้อกใหท้่านทราบล่วงหนา้เลย ถา้เป็นเช่นนั้นใหท้่านอาจอธิษฐานโดยสรรเสริญพระ
เจา้ใหม้าก ๆ ก็ได ้ เพราะพระองคท์รงอวยพระพรให้เรามากมาย “สมควรท่ีคนท้ังหลายจะได้สรรเสริญ
พระเยโฮวา เพราะพระกรุณาธิคุณของพระองค์และกิจการอัศจรรย์ ซ่ึงพระองค์ทรงกระท าแก่มนุษย์
ชาติ” (สดุดี 107:31) จงสรรเสริญพระเจา้เพราะพระกรุณาคุณและพระเมตตาของพระองค ์ ในการท่ี
พระองคป์ระทานส่ิงจ าเป็นส าหรับเรา ทรงใหเ้รามีอิสรภาพ ในการนมสัการพระองค ์ และมีโอกาส
อธิษฐานทูลขอต่อพระองคไ์ดโ้ดยสะดวก และยงัมีอีกหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีเราควรขอบพระคุณพระองค์
ดว้ยใจกตญัญู 

หลงัจากสรรเสริญพระองคแ์ลว้ เราควรขอพระเจา้ให้อวยพระพรการประชุมและการ
เทศนาสั่งสอน ผูม้าประชุม และผูท่ี้ไม่สามารถมาร่วม เช่น คนเจบ็ป่วย ฯลฯ แลว้ทูลขอตามท่ีมีผูอ่ื้นได้
ขอใหอ้ธิษฐานเผือ่ แลว้ก็จบค าอธิษฐาน 

อยา่ลืมตอ้งจบค าอธิษฐานดว้ยค าวา่ “ในพระนามของพระเยซูคริสต”์ เราไม่มีบุญบารมี
พอท่ีพระเจา้จะทรงสนพระทยัตอบค าอธิษฐานของเรา แต่พระเจา้ทรงสัญญาวา่ จะตอบค าท่ีทูลขอใน
พระนามของพระเยซูคริสต ์“ส่ิงใดท่ีท่านท้ังหลายจะขอในนามของเราส่ิงนั้นเราจะกระท า เพ่ือพระบิดา
จะมีเกียรติยศในพระบุตร” (ยอห์น 14:13) 
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ค าวา่ “อาเมน” หมายความวา่ “ขอใหเ้ป็นอยา่งนั้น” เราใชค้  าวา่ “อาเมน” เม่ือเราจบค า
อธิษฐาน นัน่หมายความวา่ เรายอมรับค าตอบของพระเจา้ ไม่วา่ค  าตอบของพระองคคื์อ “ได”้ หรือ 
“ไม่ได”้ การอธิษฐานเปิดประชุม มีจุดประสงคอ์ยา่งเดียว คือขอพระเจา้ใหท้รงอวยพระพรท่ีประชุม 
และท่านไม่ควรอธิษฐานยาวเกินสมควร 

เราไม่จ  าเป็นจะตอ้งเลียนแบบ หรือเอาอยา่งใครในการอธิษฐานสั้นหรือยาว การ
อธิษฐานยาว ๆ บางทีมีถอ้ยค ามากมายแต่ไม่มีสาระหรือความหมายส าหรับจิตใจมากนกั พระเจา้ของเรา
ทรงตอบค าอธิษฐานสั้น ๆ มาแลว้ เช่นหญิงคนหน่ึงอธิษฐานวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอทรงโปรดช่วยขา้
พระองค”์พระเยซูทรงช่วยทนัที เม่ือเปโตรเดินบนน ้าไปหาพระเยซูและเกิดตกใจกลวั แลว้ร้องออกมา
วา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอทรงช่วยขา้พระองคเ์ถิด” แลว้พระเยซูก็ทรงช่วยเปโตรในทนัใดนั้นเอง 

ผูท่ี้ชอบอธิษฐานยดืยาว อาจเกิดความหยิง่ข้ึนในจิตวิญญาณ โดยนึกทะนงตนวา่ สามารถ
อธิษฐานไดเ้ป็นเวลานานเราควรส านึกตวัวา่ ไม่ควรท าเช่นนั้น เม่ือเราก าลงัอธิษฐานต่อหนา้คนซ่ึงไม่
เป็นคริสเตียน การอธิษฐานยืดยาวมกัท าใหค้นท่ีไม่เป็นคริสเตียนเกิดความเบ่ือหน่าย และในการประชุม
ใหญ่ มกัมีคนไม่เป็นคริสเตียนมาร่วมดว้ย เราตอ้งเห็นใจหรือเขา้ใจคนเหล่าน้ีบา้ง เพราะอาจารยเ์ปาโล
ไดส้อนวา่ดงัน้ี “ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิด เพราะเห็นแก่คนท้ังหลาย เพ่ือจะช่วยเขาให้รอดได้บ้าง” (1 
โครินธ์ 9:22) เราควรใชห้ลกัการท่ีวา่ เราจะหาโอกาสน าคนซ่ึงยงัมิไดเ้ป็นคริสเตียนใหรู้้จกัพระเยซู
คริสต ์

มีคนเล่าเร่ืองเก่ียวกบัอาจารยม์ูด้ีดงัน้ี มีชายคนหน่ึงไดรั้บการเชิญให้อธิษฐานเปิดการ
ประชุม เขาอธิษฐานเสียยดืยาวมูด้ีจึงลุกข้ึนบอกท่ีประชุมวา่ ใหเ้ราถวายเพลงนมสัการ ขณะท่ีญาติของ
เราคนน้ีก าลงัจะจบค าอธิษฐานของเขา 

เราควรเขา้ใจวา่ คนท่ีไม่มีความเขม้แขง็ทางจิตวญิญาณเขายอ่มไม่มีความสามารถ
อธิษฐานยาว ๆ และค าอธิษฐานยดืยาวของเรา มกัจะท าให้เขากระดากและไม่กลา้ท่ีจะอธิษฐานสั้น ๆ 

ในชีวติคริสเตียนยอ่มมีวาระก าหนด ท่ีเราจะอธิษฐานยดืยาวได ้ เราควรอธิษฐานเช่นน้ี 
เม่ืออยูต่ามล าพงักบัพระเจา้หรืออธิษฐานกบัคนท่ีสามารถร่วมใจกนัได ้ ขอ้น้ีเป็นความจริงไม่เฉพาะแต่
ในการอธิษฐานในท่ีประชุมสาธารณะเท่านั้น แต่การประชุมอธิษฐานในหมู่คณะเล็ก ๆ ก็ตอ้งสังวรณ์ใน
ขอ้น้ีดว้ย ถา้สมาชิกท่ีมาร่วมประชุมอธิษฐานสั้น ๆ จะมีคนอ่ืนอีกหลายคนสนใจ อยากจะมีส่วนร่วมใน
การอธิษฐานมากข้ึน 

บางทีท่านอาจเคยอยูใ่นท่ีประชุมอธิษฐาน และบุคคลแรกไดอ้ธิษฐานเผือ่ทุกขอ้ ท่ีได้
เสนอให้อธิษฐานเผื่อ เม่ือเป็นเช่นนั้น คนอ่ืน ๆ ท่ีมาร่วมใจอธิษฐานก็รู้สึกทอ้ใจ ไม่รู้วา่จะอธิษฐานเพื่อ
อะไรอีกต่อไป ถึงแมว้า่เขาจะอยากอธิษฐาน ขา้พเจา้ไม่รู้จกัทางแกไ้ขเร่ืองน้ี เพราะทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะ
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อธิษฐาน แต่เม่ือคนหน่ึงอธิษฐานทูลขอจนหมดเร่ืองราวท่ีจะขอเสียแลว้ ทางท่ีดีท่ีสุดท่ีท่านควร
อธิษฐานดงัน้ีคือ “พระบิดาเจา้ท่ีรักของพวกขา้พระองค ์ พระองคท์รงสดบัฟังค าทูลของพวกขา้พระองค์
แลว้ขา้พระองคข์อร่วมใจทูลขอส่ิงเหล่าน้ีดว้ย” 

บางทีทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะหนุนใจใหค้นอ่ืนมีส่วนร่วมในการอธิษฐานในท่ีประชุมก็คือ ผูน้ า
ประชุมขอร้องใหทุ้กคนอธิษฐานคนละขอ้ โดยใหแ้ต่ละคนเลือกเร่ืองท่ีตนจะอธิษฐานเผือ่ แลว้ใหเ้ขา
อธิษฐานเผื่อเร่ืองนั้นทีละคน 

ท่านเคยรู้สึกวุน่วายใจบา้งไหมวา่ ท่านควรจะท าอะไรขณะท่ีคนอ่ืนก าลงัอธิษฐานอยู?่ 
ขอ้น้ีเคยรบกวนใจของขา้พเจา้ขา้พเจา้เคยรู้สึกวา่ เป็นการไม่สุภาพเลยท่ีจะปล่อยใหค้นอ่ืนทูลพระเจา้
เท่านั้น แต่ถา้ขา้พเจา้ไม่ฟังตามไปดว้ย จิตใจของขา้พเจา้ก็ฟุ้งซ่านเตม็ทน ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าประการ
ใดดี จนวนัหน่ึงเม่ือขา้พเจา้เป็นท่ีปรึกษาคณะเยาวชน ขา้พเจา้รับหนา้ท่ีไปร่วมประชุมอธิษฐานกบั
คณะกรรมการท่ีปรึกษา สตรีผูรั้บผดิชอบการประชุมคณะเยาวชนเป็นผูท่ี้อาวุโสทางจิตวญิญาณ และ
เป็นผูท่ี้น่าเคารพ ขา้พเจา้รู้แน่วา่หญิงคนนั้นจะตอ้งฟังค าอธิษฐานของพวกเยาวชนเหล่านั้นเสมอ เพราะ
หญิงคนนั้นพดูวา่ “อาเมน” ขณะท่ีคนอ่ืนก าลงัอธิษฐาน และเม่ือเธอเห็นพอ้งดว้ยวา่ ควรเป็นเช่นนั้น 
ขา้พเจา้คิดวา่การท าเช่นนั้นเป็นการถูกตอ้ง 

ตั้งแต่วนันั้นเป็นตน้มา ขา้พเจา้จึงฟังคนอ่ืนอธิษฐานและขา้พเจา้ก็พลอยพดู “อาเมน” 
ออกเสียงหรือในใจ ตามท่ีคนอ่ืน ๆ ในท่ีประชุมซ่ึงนิยมท ากนั เม่ือขา้พเจา้เห็นชอบดว้ยค าอธิษฐานของ
เขา และเม่ือขา้พเจา้รู้สึกเช่นน้ีท าใหข้า้พเจา้มีความสัมพนัธ์กบัพวกเขาแน่นแฟ้นมากข้ึนเวลาอธิษฐาน 

บางคนชอบอธิษฐานเสียงเบา จนไม่มีใครทราบวา่เขาก าลงัอธิษฐานเผือ่เร่ืองอะไร 
ขา้พเจา้ก็รู้สึกเหมือนกบัขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีวา่ “ถ้าแตรเด่ียวนั้นเปล่งเสียงไม่ชัดเจนใครเล่าจะ
เตรียมตัวเข้าประจัญบานข้าศึก?” (โครินธ์ 14:8) แต่เวลาอธิษฐานเป็นเวลาประเสริฐเหลือเกิน อยา่ปล่อย
ใหเ้วลาเสียไปเปล่า ๆ หากท่านไม่สามารถไดย้นิคนอ่ืนอธิษฐาน ท่านควรจะอธิษฐานในใจของท่าน
ตามท่ีเห็นวา่เหมาะสม 

บางคร้ังอาจไม่มีใครอธิษฐานออกเสียงเลย ฉะนั้นอยา่ใหค้วามเงียบนั้นรบกวนท่าน 
ความเงียบรบกวนจิตใจหลายคนมาแลว้และเคยรบกวนขา้พเจา้ดว้ย จนกระทัง่มีนกัเทศน์คนหน่ึงอธิบาย
ใหข้า้พเจา้ฟังวา่ ความเงียบเป็นส่วนหน่ึงของการอธิษฐานบางทีมีหลาย ๆ คนร่วมในอธิษฐานอยา่งเงียบ 
ๆ แทนอธิษฐานออกเสียง ท่านจงใชเ้วลาเงียบ ๆ นั้น ทูลขอต่อพระเจา้เป็นพิเศษ ส าหรับเร่ืองส่วนตวั
ของท่านก็ได ้
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อีกอยา่งหน่ึง ท่านจะสังเกตเห็นความแตกต่างบางประการในหมู่คริสเตียนบางคณะ 
เก่ียวกบักิริยาท่าทางในขณะท่ีอธิษฐาน บางคณะนิยมคุกเข่าลง บางคณะนิยมนัง่เฉย ๆ และบางคณะก็
ชอบยนือธิษฐานกนัทุก ๆ คน และอธิษฐานพร้อม ๆ กนั 

ดว้ยประการฉะน้ีจึงมีคริสตจกัรต่าง ๆ ตั้งธรรมเนียมของตนเองข้ึน และธรรมเนียมต่าง 
ๆ เหล่าน้ีมีกล่าวไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ เช่นมาระโก 11 : 25 “เม่ือท่านยืนอธิษฐานอยู่” พระธรรม
สดุดี 95:6 กล่าววา่ “ให้เราท้ังหลายอ่อนน้อมกายลงนมสัการ ให้คุกเข่าลงตรงพระเยโฮวาผู้ทรงสร้าง
พวกเรา” ในพระธรรมพงศาวดารฉบบัตน้ เราอ่านพบวา่เอลียานัง่อธิษฐาน เม่ือเป็นเช่นน้ีเราจึงไม่มีกฏ
ตายตวัวา่ จะตอ้งแสดงกิริยาท่าทางอยา่งไรเม่ือเราอธิษฐาน 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ยงัสอนอีกวา่ “ข้าพเจ้าปรารถนาให้ชายท้ังหลายอธิษฐานในท่ี
ประชุม ทุกแห่งด้วยยกมืออันบริสุทธ์ิ...” (1 ทิโมธี 2:8) แต่มีคริสตจกัรนอ้ยแห่ง ท่ีนิยมการยกมือข้ึน
เวลาอธิษฐาน 

ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ อยา่ใหอ้ากปักิริยาของเรา ท าใหเ้ราตอ้งกงัวลเก่ียวกบัร่างกายของเรา 
ขณะท่ีก าลงัอธิษฐาน การยนืนาน ๆ บางคร้ังท าใหเ้ม่ือยส าหรับคนไม่เคย การนัง่คูท้  าใหอ้วยัวะส าหรับ
พดูอยูใ่นลกัษณะอึดอดั การคุกเข่าเป็นลกัษณะท่ีหลายคนเลือกใชเ้วลาอธิษฐาน เพราะเป็นการแสดง
คารวะต่อองคพ์ระเจา้ ผูมี้อ  านาจสูงสุด 

คนโดยมากหลบัตาเวลาอธิษฐาน การท่ีตอ้งหลบัตาเช่นนั้นก็เพื่อเลิกคิดถึงส่ิงของ
เก่ียวกบัโลก เป็นการช่วยใหปั้กใจมุ่งแน่วแน่ตรงไปยงัพระเจา้ ไดดี้กวา่ลืมตา แต่อาจไม่จ  าเป็นตอ้ง
หลบัตาก็ได ้ เม่ือเขาอยูล่  าพงัคนเดียว อาจมีบางวนัท่ีท่านยนือยูใ่ตร่้มไมห้รือบนเนินเขาโดดเด่ียว ท่าน
อาจแหงนมองดูทอ้งฟ้าเบ้ืองบน และปล่อยใหล้มพดัผา่นใบหนา้ของท่าน ในยามนั้นท่านอาจลืมตา
สนทนากบัพระเจา้ และพระเจา้อาจปรากฏในใจของท่านอยา่งเด่นชดัโดยท่านไม่ตอ้งหลบัตาเลยก็ได ้
ท่านอาจซาบซ้ึงต่อความรักของพระองคแ์ละอาจรู้สึกวา่ พระองคป์ระทบัอยูใ่กล ้ๆ ตวัท่านก็ได ้

เม่ือพดูถึงวธีิอธิษฐานต่าง ๆ ขา้พเจา้ก็อยากจะเตือนใหท้่านทราบถึง ความเคยชินท่ีไม่ดี
บางอยา่งของคริสเตียนทัว่ ๆ ไป คือการกล่าวพระนามของพระเจา้ซ ้ า ๆ ซาก ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงไม่สมควรนกั
มีบางคนชอบออกพระนามพระเจา้คัน่กลางทุก ๆ ประโยคท่ีทูลขอพระองค ์คลา้ย ๆ จะท าเพื่อพกัหายใจ 
เม่ือเราสนทนากบัใคร เราคงไม่ออกช่ือของคู่สนทนากนับ่อย ๆ ระหวา่งสนทนากนัเป็นแน่ บางทีผูท่ี้
ร่วมใจกนัอธิษฐานกบัเราอาจไดย้นิเราออกพระนามพระเจา้บ่อยเกินไป จนท าให้เรารู้สึกอยากอธิษฐาน
เลือนหายไป อยา่งไม่รู้ตวั การออกเสียงหรือกล่าวถอ้ยค าใด ๆ ซ ้ า ๆ ซาก ๆ เช่น อือ... อา ... เป็นนิสัยติด
ตวั ซ่ึงสามารถแกไ้ขได ้หากเราใชค้วามคิด หรือความพยายามดดัแปลงแกไ้ขสักเล็กนอ้ย เพื่อท าใหก้าร
ร่วมใจอธิษฐานเป็นเร่ืองท่ีน่านิยมส าหรับคนท่ีมาร่วมประชุม 
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คนงานของพระเจา้บางคน เม่ือสอนพระวจนะของพระเจา้จบลงแลว้ก็อธิษฐาน แต่อธิ
ฐานเพียงสองสามประโยคเท่านั้น ก็เลยสอนย  ้าใหพ้ระเจา้และคนท่ีมาประชุมฟังอีกคร้ังหน่ึงท่านคงจะ
รู้สึกวา่ เขาไม่ไดอ้ธิษฐานกบัพระเจา้จริง ๆ แต่อธิษฐานเป็นการเทศน์ใหท่ี้ประชุมฟังเท่านั้น หากท่าน
รู้สึกเช่นนั้น คนอ่ืนคงรู้สึกเช่นเดียวกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนท่ีไม่เป็นคริสเตียนเม่ือเป็นเช่นนั้นการ
ประชุมอธิษฐานก็จะหมดรสจริง ๆ 

บางคนชอบอธิษฐานใหค้นฟัง แทนท่ีจะอธิษฐานใหพ้ระเจา้ฟัง คือเขาใชค้  าอธิษฐานเป็น
การบอกกล่าวใหค้นอ่ืนทราบถึงการงานของเขา หรือบอกใหท้ราบถึงความตอ้งการของเขา บางคร้ังก็
พดูถึงเร่ืองคนอ่ืนในค าอธิษฐาน หรือ “อธิษฐาน” กระทบเสียดสีคนท่ีร่วมประชุมอธิษฐานดว้ยกนั ซ่ึง
ตามปกติผูอ้ธิษฐานมกัไม่กลา้พดูกบัผูน้ั้นโดยตรง 

ยิง่กวา่นั้นยงัมีบางคนชอบสรรหาค าพดูในการ “อธิษฐาน” เพื่อจะโออ้วดใหค้นอ่ืนฟัง 
หรืออยา่งนอ้ยก็เพื่อหวงัจะใหค้นอ่ืนพลอยซาบซ้ึงตรึงใจไปกบัเขาดว้ย เม่ือเป็นเช่นน้ีเราควรอธิษฐาน
ทูลขอพระเจา้ให้อภยัโทษแก่เขา ในการเหยยีดหยามและดูถูกการอธิษฐานเช่นนั้น ให้เราส ารวจดูตวัของ
เราเองวา่ เราก าลงัท าอยา่งเดียวกนันั้นดว้ยหรือเปล่า เราไม่ควรอธิษฐานขอส่ิงใดในท่ีประชุม ถา้การทูล
ขอส่ิงนั้น ๆ มิไดเ้ป็นการอธิษฐานทูลขอต่อพระเจา้ ดว้ยใจจริงของเรา 

เราจะอธิษฐานจากใจจริงในท่ีประชุมได ้ก็ต่อเม่ือเราอธิษฐานดว้ยใจจริงเป็นประจ าทุก ๆ 
วนัอยา่งสม ่าเสมอ และท าดว้ยอาการชนิดเดียวกนัท่ีเรานมสัการพระเจา้จริง ๆ ถา้เช่นนั้นเม่ือเราจะ
อธิษฐานในท่ีประชุมเราก็ยอ่มท าไดง่้าย เพราะเคยท าอยูแ่ลว้เป็นประจ า จึงสามารถน าพระพรมาสู่คน
อ่ืนได ้
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บทที ่2 กุญแจไขการอธิษฐาน 

“แต่เราท้ังหลายจะอุตส่าห์อธิษฐาน และส่ังสอนพระโอวาทเสมอไป” 
พระธรรมกิจการ 6 : 4 

เราคงสังเกตเห็นแลว้วา่ การอธิษฐานในท่ีประชุมนั้นเก่ียวขอ้งกบัการอธิษฐานประจ าวนั
เฉพาะตวั เราจงพิจารณาเร่ืองน้ีอยา่งถ่ีถว้น เราท าอยา่งไรเม่ือเราเขา้เฝ้าพระเจา้ตามล าพงัคริสเตียน
ส่วนมากใชเ้วลาเงียบ ๆ ในการเขา้เฝ้าพระเจา้ทุก ๆ วนัเป็นประจ าหรือเปล่า ? 

คงไม่มีใครทราบวา่ คริสเตียนแต่ละคนตอ้งสู้รบกบัตวัเอง ในการท่ีจะจดัเวลาเขา้เฝ้าพระ
เจา้เป็นประจ า นาน ๆ สักคร้ังจะมีคนพดูถึงเร่ืองน้ี เป็นการง่ายนิดเดียวท่ีจะเลิกอธิษฐานและอ่านพระ
คริสตธรรมคมัภีร์เป็นประจ า และเราอาจคิดวา่ “ไม่เป็นไร ใครจะรู้วา่เราอธิษฐาน และอ่านพระคมัภีร์
หรือเปล่า” 

ความจริงคนอ่ืนท่ีอธิษฐานประจ าเขาก็จะรู้ เพราะคนท่ีอธิษฐานเสมอ ๆ เขาจะทูลปัญหา
ของเขาไดค้ล่องแต่คนท่ีละเลยหรือไม่ค่อยอธิษฐานประจ าวนั เขามกัถามเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัวา่ “ท าไม
เหตุการณ์น้ีจึงเกิดข้ึนกบัฉนั” ถา้คริสเตียนท่ีเขา้สนิทอยูก่บัพระเจา้ จะสนทนากบัคริสเตียนอีกคนหน่ึง
เป็นเวลาเพียงคร่ึงชัว่โมงเท่านั้น เขาจะทราบภาวะจิตวญิญาณของคน ๆ นั้นวา่เป็นอยา่งไร “ด้วยว่าใจ
เตม็บริบูรณ์ด้วยอะไรปากกพ็ูดอย่างนั้น” 

บางคนมีชีวติคริสเตียนอยา่งครบบริบูรณ์ และเขาก็ “ร ่ ารวย” ทางดา้นจิตวญิญาณ ใน
ขณะเดียวกนัมีบางคนท่ีเรียกตวัเองวา่ คริสเตียน แต่ก็เป็นคน “ยากจน” ฝ่ายจิตวญิญาณ 

การท่ีแต่ละคนจะใชเ้วลาอยูเ่งียบ ๆ ในการเขา้เฝ้าพระเจา้เป็นประจ านั้น เขาตอ้งพยายาม
ต่อสู้เหมือนกบัท าศึกสงครามเพราะพญามารมาโจมตีคริสเตียนอยูเ่นือง ๆ ในเร่ืองน้ี จงใหเ้ราพิจารณาดู
เหตุผลตรงน้ีวา่ ส าคญัอยา่งไร? 

สมมุติวา่ เราไม่รักษาเวลาหรือละเลยในการเขา้เฝ้าพระเจา้ตามล าพงั จะมีอะไรเกิดข้ึนกบั
ตวัเราไหม มีคริสเตียนเช่นน้ีหลายคน พระเจา้มิไดท้รงฆ่าใหเ้ขาตาย แต่เขาอาจมีชีวิตอยูต่ามรอยเก่า ๆ 
ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าก็ได ้ เพราะเขาเดินตามรอยเก่า ๆ ท่ีเคยกระท านัน่เองจึงกลายเป็นคริสเตียน “เก่าเก็บ” 
กลายเป็นสินคา้ชนิดท่ี 2-3 หรือท่ี 10 ถูกแลว้ เขาเป็นคริสเตียน แต่เป็นคริสเตียนท่ีปราศจากค าพยาน 
ยนืยนัความเช่ือของตนเอง และคริสเตียนชนิดน้ีแหละท่ีท าใหค้นท่ียงัไม่เช่ือพดูวา่ “ถา้เขาเป็นคริสเตียน 
ฉนัคิดวา่ ไม่เป็นคริสเตียนก็ดีกวา่” ท่านอยากเป็นคริสเตียน ท่ีมีค  าพยานดีกวา่น้ีไม่ใช่หรือ 

ยคุน้ีเป็นยคุท่ีมนุษยพ์บความผดิหวงั และมีปมดอ้ยมากมายและน่าเสียใดจริง ๆ ท่ีมีคริส
เตียนเป็นจ านวนไม่นอ้ยประสบผดิหวงั และพลอยมีขอ้ยุง่ยากเหมือนกบัชาวโลก คริสเตียนเหล่าน้ีคือค
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ริสเตียนท่ีไม่ไดใ้ชเ้วลาอยูเ่งียบ ๆ กบัพระเจา้ ถา้เขาเขา้เฝ้าพระเจา้เป็นประจ าวนั พระองคจ์ะ
พระราชทานชีวิตท่ีสมบูรณ์ใหแ้ก่เขาเป็นแน่ไม่ใช่ใหส่ิ้งของหรือวตัถุในโลกน้ี แต่พระราชทานพระองค์
เองใหแ้ก่เขา “ถ้าผู้ใดกระหายให้ผู้นั้นมาหาเรา และด่ืม ผู้ ท่ีวางใจในเรา แม่น า้ประกอบด้วยชีวิตจะไหล
ออกจากภายในผู้นั้น” (ยอห์น 7:37, 38) พระเจา้จะทรงส าแดงใหเ้รารู้วา่ ความรักของพระเจา้เท่านั้นท่ี
สามารถช่วยใหเ้ราพน้จากความยุง่ยาก และใหห้มดความนอ้ยเน้ือต ่าใจทุกชนิด “ข้าพเจ้ากระท าทุกส่ิง
ได้โดยพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงชูก าลังข้าพเจ้า” (ฟิลิปปี 4:13) 

นอกจากนั้น คริสเตียนท่ีละเลยการเขา้เฝ้าพระเจา้เงียบ ๆ จะไม่พร้อมท่ีจะเผชิญกบัความ
ยุง่ยากในชีวติ ความเดือดร้อนหรือความทุกข ์ ยอ่มเกิดข้ึนแก่มนุษยทุ์กคน และเป็นการยากมากท่ีจะ
ทนทานได ้ คริสเตียนท่ีขาดการเขา้เฝ้าพระเจา้ไม่เพียงแต่ทนทุกขเ์ท่านั้น แต่เขาจะวุน่วายใจสับสนและ
งงงวยดว้ย 

สุขภาพของร่างกาย กบัสุขภาพทางจิตวญิญาณ มีลกัษณะเหมือนกนัอยูห่ลายประการ ถา้
ร่างกายของเราแขง็แรงเราก็มีก าลงัตา้นทานเช้ือโรคไดดี้ ท านองเดียวกนัถา้จิตวิญญาณของเราเขม้แขง็ดี 
เราก็สามารถชนะการทดลองได ้ วธีิท่ีจะท าใหจิ้ตวิญญาณเขม้แขง็ก็คือ จะตอ้งใชเ้วลาอยูก่บัพระเจา้เป็น
ประจ าวนัโดยการอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์และอธิษฐานตามล าพงั 

ไม่ใช่ของง่ายนกั ท่ีคริสเตียนคนหน่ึงคนใดจะด าเนินชีวิตใหพ้อพระทยัพระเจา้
ตลอดเวลา เราจะตอ้งมองดูองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นมาตราฐานของเราเสมอ เพื่อความปรารถนาของเราจะ
อยูใ่นมาตรฐานสูงสุด มีบ่อยคร้ังท่ีความอยากไดข้องเน้ือหนงัรุนแรงมาก ขณะนั้นดูเหมือนกบัถวายสิบ
ลดจะเป็นเร่ืองใหญ่โตและจิตใจขบถต่อสู้กบัการถ่อมตวั การอ่านพระวจนะของพระองคเ์ป็นประจ าวนั
เท่านั้น จะท าให้เราสามารถอุทิศถวายตวัอยา่งจริงจงัเป็นประดุจเหล็กกลา้ 

เป็นการส าคญัอยา่งยิง่ ท่ีเราจะตอ้งรักษาเวลาอยูต่ามล าพงักบัพระเจา้ พระเจา้ทรงมีพระ
ประสงคใ์หเ้ราเป็นผูน้ า พระองคท์รงมีงานมากมายเฉพาะผูรั้บใชพ้ระองค ์ ไม่ใช่เพียงเทศนาบน
ธรรมาสน์ หรือประกาศเผยแพร่ต่างประเทศเท่านั้น แต่มีงานใหท้ าในละแวกบา้นของเราดว้ย เราอยูท่ี่
ไหนก็ตาม พระเจา้ทรงตั้งเราไวท่ี้นัน่ และเราตอ้งรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีในสถานท่ีนั้นซ่ึงเป็น “ทุ่งนาของ
พระเจา้” 

สักวนัหน่ึงเราจะไดรั้บสิทธิพิเศษในการถวายมงกุฎของเราไวท่ี้พระบาทของพระเยซู 
เป็นส่ิงน่าอศัจรรยอ์ยา่งยิง่ท่ีเราจะไดรั้บมงกุฎจากพระเจา้ ซ่ึงเราจะถวายใหพ้ระเยซูได ้ แต่เราจะรับ
มงกุฎไดอ้ยา่งไร เม่ือเราไม่ใชเ้วลาอยูต่ามล าพงักบัพระเจา้และยงัไม่ทราบวา่ พระเจา้ทรงมีพระประสงค์
ใหเ้ราท าอะไร และพระองคท์รงใชเ้ราอยา่งไร เราจึงสมควรจะไดรั้บมงกุฎนั้น 
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การท่ีละเลย ไม่ใชเ้วลาอยูต่ามล าพงักบัพระเจา้นั้นท าไดง่้ายนิดเดียว และท าไดส้ะดวก
อยา่งไม่น่าเช่ือ เช่น นอนดึก ๆ เสียหน่อยเดียว หรือใชเ้วลารีดเส้ือผา้ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งสวม หรือเท่ียวคุย
กบัใครโดยไม่จ  าเป็น ก็หมดเวลาเสียแลว้ พระเจา้ไม่ทรงฝืนใจผูใ้ดใหเ้จริญทางดา้นจิตวญิญาณ เด็กบาง
คนตอ้งรับการสอนให้รู้จกัวิธีรับประทานอาหาร คริสเตียนบางคน ก็มีสภาพเหมือนทารกทางดา้นจิต
วญิญาณ ฉะนั้นตอ้งสอนให้รู้จกัรับประทานอาหารฝ่ายจิตวญิญาณ “ค าโอวาทของพระองค์ ข้าพเจ้าได้
พบแล้ว และข้าพเจ้าได้กินค านั้น และค าโอวาทของพระองค์ เป็นท่ีให้ความอภิรมย์ยินดีในใจข้าพเจ้า 
เพราะข้าพเจ้าเรียกช่ือด้วยพระนามของพระองค์” (เยเรมีย ์15:16) 

เม่ือท่านเห็นชดัเจนแลว้วา่ การใชเ้วลาเขา้เฝ้าพระเจา้ตามล าพงั เป็นเร่ืองความเป็นความ
ตายส าหรับจิตวญิญาณของท่านแลว้ ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือการจดัเวลา ท่านจ าเป็นตอ้งจดัหาเวลาในการเขา้
เฝ้าพระองค ์มีคนพดูวา่ “ถา้ท่านมีธุระมากจนไม่มีเวลาอธิษฐาน ท่านก็ยุง่เกินไปเสียแลว้” 

ท่านเองและขา้พเจา้ก็อาจคิดวา่ เรามีธุระยุง่ดว้ยกนัทั้งนั้น แต่ใหเ้ราพิจารณาดูคนท่ียุง่จริง 
ๆ นั้น และดูวา่เขามีเวลาเขา้เฝ้าพระเจา้ ตามล าพงัหรือเปล่า 

ยอห์น เวสเลย ์ เทศนาตลอดชีวติของท่าน และท่านมีขอ้เทศนาถึง 44,000 เร่ือง ท่านตอ้ง
ข่ีมา้หรือขบัรถมา้เป็นระยะเวลาถึง 290,000 ไมล ์ ท่านไดเ้ขียนพจนานุกรมภาษาองักฤษ แต่งหนงัสือ
ไวยากรณ์ภาษาฮีบรู ลาติน กรีก ฝร่ังเศล และองักฤษ และเขียนต าราศาสนศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 
ปรัชญา และต าราแพทย ์และประพนัธ์หนงัสือชุดหน่ึงซ่ึงมีหา้สิบเล่ม แต่ท่านก็ยงัมีเวลาศึกษาพระคริสต
ธรรมคมัภีร์เป็นประจ าวนั 

ตลอดเวลาสองปีท่ีนายพล เซอร์ วลิเลียม โดบี เป็นผูว้า่ราชการเกาะมอลตา้ ซ่ึงถูกโจมตี
ทางเคร่ืองบินตลอดเวลา โดยขา้ศึกท่ีมีลูกระเบิดจ านวนนบัไม่ถว้น แมว้า่ท่านจะตอ้งมีหนา้ท่ีช่วย
บรรเทาทุกขค์นเจบ็ป่วยท่ีถูกลูกระเบิด แต่กระนั้นก็ยงัมีเวลาพอ ท่ีจะรวบรวมนายทหารและคนท่ีอยูใ่ต้
บงัคบับญัชา ใหม้าศึกษาพระวจนะของพระเจา้ทุก ๆ คืน 

แน่นอน คงไม่มีใครมีธุระยุง่ เท่านายพลแมค็อาเธอร์ ขณะท่ีท่านเป็นผูบ้ญัชาการใน
กองทพั ท่ีแนวรบในประเทศญ่ีปุ่น ท่านบอกวา่ “แมว้า่ผมจะเหน่ือยแสนเหน่ือย ผมก็จะไม่ยอมเขา้นอน 
ก่อนอ่านพระคมัภีร์เป็นประจ าวนั” 

มาร์ตินลูเธอร์ไดใ้ชเ้วลาสามชัว่โมงในวนัหน่ึง ๆ ส าหรับอธิษฐาน ยิง่มีธุระมากข้ึนเท่าใด 
ก็ยิง่ท  าใหรู้้สึกวา่ ตอ้งใชเ้วลาเขา้เฝ้าพระเจา้มากยิง่ข้ึนเท่านั้น 

เรามกัคิดวา่ งานของเราส าคญั ถา้เราคิดวา่การท่ีท าใหค้นอ่ืนมองดูตวัเราวา่เป็นคน
สวยงามนั้น เป็นส่ิงส าคญัมาก เราก็ตอ้งเสียเวลาแต่งตวั หาเคร่ืองประดบัท่ีมีค่าและสวยหรู มาประดบั
ตวั ในท านองเดียวกนั ถา้เราเห็นวา่การเขา้เฝ้าพระเจา้ตามล าพงั มีความส าคญัมากเราก็ตอ้งใชเ้วลา
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เหมือนกนั พระเยซูตรัสวา่ “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน” ถา้เราจะเช่ือฟังพระเยซูจริง ๆ เราจะ
จดัหาเวลาเฝ้าพระเจา้ก่อนส่ิงอ่ืนใดทั้งหมด 

คนท่ีไม่เป็นคริสเตียน จะท างานอาชีพของเขาส าเร็จผลก็เพราะเขารู้วา่ เขาควรจะท า
อะไรก่อนอะไรหลงั มีคนหน่ึงถามนกัดนตรีหญิงท่ีมีช่ือเสียงในวงดนตรีแห่งหน่ึงวา่ อะไรท าใหเ้ขาเป็น
นกัไวโอลินชั้นเยีย่มเช่นน้ี 

หญิงคนนั้นอธิบายวา่ดงัน้ี “งานอ่ืน ๆ ตอ้งทิ้งหมด มีงานหลายอยา่งท่ีจ  าเป็น ท่ีเรียกร้อง
ใหดิ้ฉนัท า เช่นหลงัจากรับประทานอาหารเชา้แลว้ ดิฉนัตอ้งจดัการปูเตียงนอนใหเ้รียบร้อย จดัส่ิงของ
ในบา้นท่ีรกรุงรังให้เป็นระเบียบ เช็ดถูปัดกวาด ท าความสะอาด ดิฉนัท าเท่าท่ีเห็นวา่จ าเป็นเสร็จ แลว้
ดิฉนัจึงลงมือหดัไวโอลิน เม่ือดิฉนัจดัระเบียบประจ าวนัของดิฉนัเช่นนั้น ดิฉนัเลยไม่มีเวลาฝึกหดั
ไวโอลินเท่าท่ีควร ดิฉนัจึงเป็นนกัไวโอลิน งู ๆ ปลา ๆ ต่อมาดิฉนัตั้งใจจะเป็นนกัไวโอลินดีจริง ๆ จึง
ยกเลิกรายการประจ าวนัท่ีก าหนดไวท้ั้งส้ิน ดิฉนัทิ้งทุกส่ิงทุกอยา่งหมด แลว้ลงมือหดัไวโอลินจนพอแก่
เวลา แลว้ดิฉนัจึงท างานอ่ืนภายหลงั น่ีแหละเป็นเคล็ดลบัของการฝึกหดัไวโอลินของดิฉนั” 

เวลาท่ีดีท่ีสุดส าหรับเขา้เฝ้าพระเจา้ส าหรับขา้พเจา้ ความจริงเป็นเวลาเดียวเท่านั้น คือ
เวลาเชา้ ท่านใชเ้วลาท่ีท่านสดช่ืนท่ีสุด เวลาท่ีใจสบายท่ีสุด และกระปร้ีกระเปร่าท่ีสุดในเวลาเชา้ ๆ เพื่อ
ถวายแก่พระเจา้ไม่ดีหรือ? เราทั้งหลายควรพดูเช่นเดียวกบันกัแต่งเพลงสดุดีวา่ “ข้าแต่พระเยโฮวา ใน
เวลาเช้าพระองค์คงจะได้ยินเสียงของข้าพระองค์ในเวลาเช้าข้าพระองค์จะถวายค าอธิษฐาน และจะ
เฝ้าคอยพระองค์” (สดุดี 5:3) 

โดยมากเรามกัคุน้เคยกบัการอธิษฐานในเวลาค ่า ๆ ก่อนเขา้นอน ขา้พเจา้รู้จกัชาวโลกบาง
คน ท่ีท่องค าอธิษฐานตามแบบของพระเยซู หรือท่องค าอธิษฐานท่ีเคยท่องเม่ือเป็นเด็ก ๆ ก่อนเขา้นอน 

ขา้พเจา้ขอเล่าเร่ืองของโคฮิลล่า พยาบาลสาวชาวฮินดูคนหน่ึง ซ่ึงท างานอยูใ่นสถานเล้ียง
เด็กก าพร้าเธอกล่าววา่ “จงระวงัในการพดูวา่ “ฉนัไม่มีเวลาอ่านพระคมัภีร์และอธิษฐาน” แต่ควรจะพดู
วา่ “ฉนัมิไดบ้งัคบัตวัเองให้รู้จกัการใชเ้วลา” ”พยาบาลคนน้ีเขียนขอ้ความติดไวเ้หนืออ่างลา้งขวดนมให้
เด็ก ๆ เธอตอ้งต่ืนแต่เชา้มืดหา้โมงคร่ึงเพื่ออธิษฐานและอ่านพระคมัภีร์ ถา้นางพยาบาลผูต้อ้งท างาน
หนกัตลอดวนั ยงัมีเวลาอธิษฐาน อ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ แลว้เหตุไฉนเราจะหาเวลาบา้งไม่ได ้

ฮดัสัน เทเลอร์ ผูริ้เร่ิมคณะแพร่ข่าวประเสริฐในประเทศจีน คือคณะ โอ. เอม็. เอฟ. 
มิชชัน่ ไดแ้นะน าสตรีคนแรก ท่ีเป็นผูเ้ผยแพร่ข่าวประเสริฐในประเทศจีนวา่ “ใหเ้วลาท่ีดีท่ีสุดของเธอ
เป็นเวลาเขา้เฝ้าพระเจา้ประจ าวนั” ในภตัตาคารจีน (โรงแรมสมยัเก่า) ท่ีฮดัสัน เทเลอร์ พกัอยูน่ั้น ยาม
เชา้มืดขณะท่ียงัไม่มีใครต่ืนนอน ท่านไดต่ื้นข้ึนและอธิษฐานอยูต่ามล าพงั 
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บุคคลท่ีพระเจา้ทรงใชม้กัจะหาโอกาสแรกติดต่อกบัพระเจา้เป็นประจ าวนั เวลารุ่งอรุณ
ก่อนดวงอาทิตยข้ึ์นสู่ขอบฟ้า เดวดิ ลิฟวิง่สโตน คุกเข่าลงนมสัการพระเจา้เสมอ ๆ แมก้ระทัง่วนัท่ีส้ินลม
หายใจในทวปีอาฟริกาก็ปรากฏวา่เดวดิ ลิฟวิง่สโตนตาย ขณะท่ีก าลงัคุกเข่าอธิษฐานอยู ่

ช่างท านาฬิกามกัออกความคิดเห็นวา่ เวลาท่ีดีท่ีสุดส าหรับไขลานนาฬิกานั้นคือเวลาเชา้ 
และแน่นอนเป็นเวลาท่ีดีท่ีสุดส าหรับ “ไข” ชีวติของเราโดยการอธิษฐาน การท าอยา่งน้ีจะท าใหเ้ราขอ
พระพรจากพระเจา้ได ้ ล่วงหนา้ก่อนเราลงมือท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด แทนท่ีจะขอภายหลงั แลว้เราจะสามารถ
เผชิญปัญหาส าหรับวนันั้นไดโ้ดยใจสงบเรียบ หากท่านงวัเงียลุกจากท่ีนอนตอนเชา้ ๆ คุกเข่าลง
อธิษฐานและมกัหลบัไปอีก ท่านก็ควรยนือธิษฐานจนท่านรู้สึกแน่ใจวา่ทา่นต่ืนแลว้ 

หรือท่านอาจทดลองระบบของยอร์ช มลัเลอร์ มลัเลอร์ ชอบแต่งกายใหเ้รียบร้อย ก่อน
เขา้เฝ้าพระเจา้เงียบ ๆ ตามล าพงั ท่านคงจ าไดว้า่ยอร์ช มลัเลอร์ เป็นชาวองักฤษ ท่ีไดเ้ล้ียงเด็กก าพร้าเป็น
จ านวนร้อย ๆ คน และไดอุ้ปการะผูป้ระกาศข่าวประเสริฐหลายคน 

แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ เม่ือท่านตดัสินใจวา่ เวลาไหนเป็นเวลาท่ีดีท่ีสุดส าหรับท่านแลว้ 
จงใชเ้วลาเวลานั้นส าหรับเขา้เฝ้าพระเจา้เป็นประจ าโดยไม่เวน้ 

การเขา้เฝ้าพระเจา้ตามล าพงันั้น อาจกินเวลามากหรือนอ้ย แลว้แต่ความเหมาะสมกบัตวั
เราเอง บางคร้ังเราตอ้งการเพียงหา้นาที หรือบางคร้ังคร่ึงชัว่โมง บางคร้ังตอ้งการสองชัว่โมง แต่อยา่ลืม
กฎของชีวติ คนท่ีอยากมีร่างกายแขง็แรงจะตอ้งรับประทานอาหารดี ๆ และใชก้นัเวลาพอสมควร บาง
คนประทงัชีวติอยูไ่ดแ้ต่ผอมโซหรือออดแอดเพราะขาดอาหาร เหมือนกบัคริสเตียนหลายคน ท่ีมีชีวติ
ทางดา้นจิตวญิญาณแคระแกร็น เพราะไดรั้บอาหารฝ่ายจิตวญิญาณเพียงเล็กนอ้ย หรือไดรั้บแต่ “กาก
อาหาร” ซ่ึงท าใหจิ้ตใจของเขาตอ้งผอมโซ อาหารดีและพอสมควร ท าให้ร่างกายแข็งแรงฉนัใด การ
ติดต่อกบัพระเจา้มากก็ท าใหว้ญิญาณจิตของเราเขม้แขง็มากข้ึนฉนันั้น ลองวาดภาพดูอยา่งน้ี ถา้ท่านใช้
เวลารับประทานอาหารเท่ากบัท่านใชเ้วลาอ่านพระวจนะของพระเจา้ ร่างกายของท่านจะแขง็แรง
เพียงใด? 

บ่อยคร้ังเม่ือเราเขา้เฝ้าพระเจา้เงียบ ๆ ตามล าพงั เรามกันึกโดยไม่รู้สึกตวัวา่ “โอ พระบิดา
เจา้ขา้ ขา้พระองคมี์เวลาเพียงหา้นาทีเท่านั้น ถา้พระองคมี์อะไรตรัสแก่ขา้พระองค ์ ขอพระองคต์รัส
โดยเร็วเถิดพระเจา้ขา้” ทั้งน้ีเพราะเรามกัคิดวา่เรามีงานยุง่จริง ๆ 

พระเจา้ทรงทราบคุณค่าแห่งเวลาของท่าน พระองคท์รงทราบวา่ ท่านควรท าอะไรหรือ
จะท าอะไร และทราบดว้ยวา่งานนั้น ๆ ส าคญัอยา่งไร เรายิง่มีธุระมากข้ึนเท่าไร เวลาท่ีเราเขา้เฝ้า
พระองค ์ก็ยิง่มีคุณค่ามากข้ึนส าหรับเราเท่านั้น 
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“การใชเ้วลาสงบเงียบกบัพระเจา้ เพียงหน่ึงชัว่โมงก็มีราคามากกวา่การใชเ้วลาตลอดชีวติ
กบัมนุษย”์ น่ีเป็นถอ้ยค าของนกัเทศน์ชาวสก๊อตผูห้น่ึง ท่ีพระเจา้ทรงใชใ้หท้  าการอนัใหญ่หลวง แมว้า่
ท่านไดต้ายเม่ือมีอายเุพียง 29 ปี ท่านก็เป็นผูน้ าทางจิตวิญญาณท่ีส าคญัคนหน่ึงในสมยัของท่าน ทุกวนัน้ี
ยงัมีผูอ่้านค าเทศนาและสมุดบนัทึกค าสอนของท่าน เพื่อเร้าใจใหด้ าเนินชีวิตใกลชิ้ดกบัพระเจา้มากข้ึน 

ถา้ท่านอยากรู้จกัพระเจา้มากข้ึน ท่านก็จะตอ้งใชเ้วลาสนทนากบัพระองคม์ากข้ึน น่ี
แหละเป็นกุญแจดอกส าคญัท่ีเปิดประตูใหใ้นการเฝ้าพระเจา้ตามล าพงั และท่านเองจะตอ้งรู้สึกวา่ อยาก
รักษาเวลานั้นประจ าทุกวนั 
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บทที ่3 การใช้พระวจนะของพระเจ้า เมือ่อธิษฐานตามล าพงั 

“พระองค์ทรงกระท าให้พระด ารัสของพระองค์ เป็นใหญ่เหนือพระนามท้ังส้ินของพระองค์” 
พระธรรมสดุดี  138 : 2 

เม่ือเราตกลงใจวา่ เราจะจดัเวลาเขา้เฝ้าพระเจา้ตามล าพงัแลว้ และจะรักษาเวลานั้นจริง ๆ 
เราจะท าอะไรบา้งในเวลานั้น? 

การอุทิศเวลาเขา้เฝ้าพระเจา้ ควรประกอบดว้ยการอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์และการ
อธิษฐาน การอ่านพระวจนะของพระเจา้นั้นส าคญัท่ีสุด เพราะวา่นัน่เป็นพระด ารัสของพระเจา้ท่ีตรัสแก่
เราโดยตรง 

น่าประหลาดเหลือเกิน ท่ีหลายคนท าตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีควรท า ในการส ารวจหนุ่มสาว
ท่ีท าผดิกฏหมายจากศาลยวุชนอเมริกนั ปรากฏวา่มีเด็กหนุ่ม 46 เปอร์เซ็นต ์ รู้จกัอธิษฐาน แต่มีเพียง 7 
เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้นท่ีอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ ความจริงไม่ควรเป็นเช่นนั้น เพราะการอธิษฐานเป็นการ
สนทนากบัพระเจา้ แต่การอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้นเป็นการเปิดโอกาสใหพ้ระเจา้ตรัสแก่เรา การท่ี
พระเจา้ตรัสแก่เราส าคญัมากกวา่ท่ีเราจะพดูกบัพระองค ์

การอ่านพระด ารัสของพระเจา้ มีประโยชน์แก่เรามากมายหลายอยา่ง แต่น่าเสียดายท่ีเรา
เกิดเบ่ือหน่ายเพราะจ าเจต่อส่ิงท่ีตนเคยท า ขอ้น้ีไม่ไดเ้ป็นความจริงเสมอไปทัว่โลก ใหข้า้พเจา้อา้งค า
พยานยนืยนัสักเร่ืองหน่ึง เร่ืองน้ีมาจากจดหมายของผูป้ระกาศข่าวประเสริฐ ซ่ึงส่งมาจากเผา่โนสู ใน
ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน ท่านจะไดท้ราบวา่ พระคริสตสธรรมคมัภีร์น้ีมีความหมายแก่ชีวติของ
พวกน้ีอยา่งไรบา้ง 

“เม่ือวนัเสาร์ท่ีแลว้มาน้ี มีมคันายกคนหน่ึงลงมาจากหมู่บา้นของเขาเพื่อมาหาเรา 
หมู่บา้นของเขาตั้งอยูห่่างจากท่ีตั้งของคณะเราถึงแปดสิบกิโลเมตร และเขาไดซ้ื้อพระคริสตธรรมใหม่
เล่มหน่ึงไป เขาไม่ไดก้ลบัไปบา้นในคืนวนันั้น เขานัง่อยูท่ี่ประตูบา้นของเรา นัง่อ่านจนเกิดความซาบซ้ึง
และน ้าตาไหล เม่ือขา้พเจา้ต่ืนนอนตอนเชา้มืด จะออกไปท างาน ณ หมู่บา้นอีกแห่งหน่ึง เขาก็ยงันัง่อ่าน
พระคริสตธรรมคมัภีร์ใหม่เล่มนั้นอยู ่ เม่ือขา้พเจา้กลบัมาจากการประชุมนมสัการพระเจา้ เขาก็ยงันัง่
อ่าน ณ ท่ีเดิมสรรเสริญพระเจา้ท่ีเรามีพระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีสามารถจบัใจเราไดเ้ช่นนั้น” 

“มีอีกพวกหน่ึงท่ีอยูไ่กลออกไปสักหน่อย พวกน้ีมาคอยดกัลูกหาบของเราท่ีกลางทาง 
และคอยฉวยเอาพระคริสตธรรมใหม่จากเราทั้งหมด และพวกนั้นร้องวา่ “น่ีแหละเป็นหนงัสือท่ีเราอยาก
อ่านมาหลายปีแลว้” เขาบอกแก่เราวา่ ศิษยาภิบาลของเขาจะรวบรวมเงินค่าหนงัสือ ส่งใหภ้ายในสอง
สัปดาห์จนครบจ านวน ทั้งผูใ้หญ่และเด็กดีใจจนน ้าตาไหลท่ีเขามีโอกาสไดอ่้านพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ 
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ตั้งแต่ท างานของพระเจา้มาหลายปีแลว้ ไม่มีอะไรท่ีท าใหข้า้พเจา้ต่ืนเตน้ยนิดีเท่ากบัท่ีเห็นชาวโนสูลาพา
กนัศรัทธาเล่ือมใส ในพระวจนะของพระเจา้อยา่งจริงจงั ทั้งน้ีเพราะเขาไดรั้บพระด ารัสของพระเจา้ ซ่ึง
แปลออกเป็นภาษาพื้นเมืองของเขาเอง” 

ขณะท่ีอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ ควรท าเคร่ืองหมายไวก้ารท าเคร่ืองหมายในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ในเวลาท่ีเราอ่านนั้นมีประโยชน์สองสถาน กล่าวคือ หน่ึงท าให้เกิดความส ารวมใจในขณะ
อ่าน และอีกอยา่งหน่ึง ช่วยใหห้าขอ้ความท่ีตอ้งการใชไ้ดง่้ายยิง่ข้ึน 

ถา้ใชดิ้นสอแดงท าเคร่ืองหมาย หรือใชดิ้นสอสีต่าง ๆ ขีดเส้นใตก้็จะดี เช่นอาจใหสี้แดง
หมายถึงความรอดเพราะเล็งถึงพระโลหิตของพระคริสต ์ สีเหลืองอาจเล็งถึงพระวญิญาณบริสุทธ์ิสีน ้า
เงินอาจเล็งถึงสวรรค ์ สีเขียวอาจเล็งถึงพระสัญญาเก่ียวกบัชีวติในโลกน้ี ฯลฯ ท่านอาจใชก้ระดาษแขง็
ช้ินเล็ก ๆ คัน่พระคริสตธรรมคมัภีร์ไว ้ และอาจใชต่้างไมบ้รรทดัเวลาขีดเส้นก็ได ้ ซ่ึงจะช่วยใหเ้ส้น
ดินสอท่ีขีดเส้นใตต้รง และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

การอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งลวก ๆ ก็ยงัดีกวา่ไม่อ่านเสียเลย แต่ถา้ท่านประสงค์
จะคุน้เคยกบัความจริงในพระวจนะของพระเจา้แลว้ ท่านควรเลือกเอาบทหน่ึงหรือตอนหน่ึง แลว้อ่าน
ขอ้ความนั้นซ ้ าไปซ ้ ามาทุก ๆ วนั ประมาณหน่ึงสัปดาห์ มีนกัเทศน์คนหน่ึงอ่านพระธรรมซ่ึงเขียนโดย
ศาสดาพยากรณ์ซ ้ าไปซ ้ ามากวา่ส่ีสิบคร้ัง ก่อนท่ีเขาจะเทศนาเร่ืองต่าง ๆ จากพระธรรมเหล่านั้น 

ใหเ้ราหยดุคิดสักครู่หน่ึง การอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ชนิดสักแต่วา่อ่านเพร่ือไป ยอ่ม
เป็นการไม่เพียงพอส าหรับชีวติคริสเตียน พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนไวว้า่ “จงอุตส่าห์ส าแดงตนให้
เป็นท่ีพอพระทัยพระเจ้า เป็นคนงานท่ีไม่ต้องอาย เพราะเป็นคนท่ีซ่ือตรงในการใช้ค าแห่งความจริงนั้น” 

(2 ทิโมธี 2:15) ขอ้น้ีไม่หมายเพียงแต่วา่เราควรอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์เฉย ๆ เท่านั้น แต่ตอ้งอ่านจน
เห็นทะลุปรุโปร่งวา่ ตอนนั้น ๆ หมายความวา่อยา่งไร 

ในการศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ วธีิท่ีดีท่ีสุดคือการใชส้มุดบนัทึกเวลาเขา้เฝ้าพระเจา้
ตามล าพงั สมุดเล่มนั้นจะกลายเป็นคู่มืออธิบายความหมายของพระธรรมส่วนตวัท่าน ถา้ท่านจะอ่าน
พระคริสตธรรมคมัภีร์ชา้ ๆ พิจารณาทีละขอ้ ๆ กวา่จะจบ คงจะกินเวลาประมาณสามปี แต่ถา้ท่านท า
เช่นนั้น เม่ือท่านอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์จบเท่ียวหน่ึง ๆ ท่านก็จะมีความรู้ในหลกัพระคริสตธรรม
คมัภีร์อยา่งแน่นแฟ้น 

ต่อไปน้ีเป็นเพียงขอ้แนะน าเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เก่ียวกบัการบนัทึกขอ้ความในสมุดบนัทึก
ประจ าวนัของท่าน 

ท่านอาจแยกขอ้พระธรรมเป็นขอ้ ๆ และเป็นตอน ๆ ดงัน้ีเช่น 
ยอห์น 1 : 1-14 ค าน า 
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ยอห์น 1 : 15-34 กิจวตัรของยอห์นบพัติศมา 
ยอห์น 1 : 35-41 พระเยซูทรงเรียกสาวกหา้คน 
เขียนรายช่ือของคนทั้งหา้ลงไป 
หรือท่านอาจเขียนขอ้ความยอ่ ๆ จากบทท่ีท่านอ่านจบแลว้ การเขียนขอ้ความจากขอ้พระ

ธรรมท่ีอ่านมาแลว้นั้น เป็นการท าให้เรารู้สึกซาบซ้ึงในพระวจนะของพระเจา้และช่วยใหเ้ราเขา้ใจ
ชดัเจนและแจ่มแจง้มากข้ึน เพราะเราสรุปขอ้ความโดยใชถ้อ้ยค าของเราเอง 

ความจริงเม่ือท่านยอ่ความ ท่ีท่านอ่านมาแลว้ บางคร้ังท่านจ าเป็นจะตอ้งคดัขอ้พระธรรม
ลงดว้ย เช่นการอา้งค าพดูหรือค าสนทนาของบุคคลหน่ึงบุคคลใดในพระคริสตธรรมคมัภีร์ การคดั
ขอ้ความลงไป ท าใหเ้ราสนใจกบัถอ้ยค านั้นอยา่งใกลชิ้ดวา่ขอ้พระธรรมนั้น ๆ กล่าวถึงอะไรบา้ง และมี
ความหมายวา่งอยา่งไรซ่ึงเป็นการส าแดงความจริงใหป้ระจกัษ ์

ตวัอยา่งเช่น ขา้พเจา้เกิดปัญหาเม่ือขา้พเจา้อ่านพระกิตติคุณยอห์นวา่ มีนางมาเรียชาว
เมืองมกัดาลาเพียงคนเดียว ไปท่ีปากอุโมงคฝั์งพระศพของพระเยซู ในวนัท่ีพระองคท์รงฟ้ืนคืนพระ
ชนม ์ ขา้พเจา้สงสัยในเร่ืองน้ีและความสงสัยนั้นหายไปเม่ือขา้พเจา้ไดส้ังเกตดูพระธรรมยอห์น 20 : 2 
ซ่ึงขา้พเจา้สังเกตเห็นวา่ นางมาเรียใชส้รรพนามวา่ “เรา” นัน่หมายความวา่มีหญิงอ่ืน ๆ รวมอยูด่ว้ย ซ่ึง
ตรงกบัพระกิตติคุณเล่มอ่ืน 

ท่านอาจสนใจในพระธรรมของศาสดาพยากรณ์ และคงสนใจท่ีจะจดรายช่ือพระธรรม
ในพระคมัภีร์เดิมทั้งหมด ซ่ึงพระกิตติคุณมทัธิวไดอ้า้งถึง และจดวา่ค าท านายนั้นเกิดข้ึนสมจริงตามค า
พยากรณ์ แลว้ท่านก็อาจกลบัไปพลิกอ่านในพระคมัภีร์เดิมอีกคร้ังหน่ึง วธีิน้ีจะช่วยใหท้่านเห็นวา่พระ
เจา้ทรงกระท าพระราชกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ทั้งในพระคมัภีร์เดิมและพระคริสตธรรมใหม่ เป็นการแสดง
วา่ พระธรรมทุกเล่มทุกตอนเก่ียวโยงสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงแสดงถึงองคพ์ระเยซูคริสต ์ เราเขา้ใจ
ถึงแกนของพระคริสตธรรมใหม่ได ้โดยใชพ้ระคมัภีร์เดิมเป็นแสงน าทางเท่านั้น 

การท่ีเราจะเขา้ใจซาบซ้ึง และคุน้เคยกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งแทจ้ริง เราควรมีแผน
ท่ีของสถานท่ีต่าง ๆ ซ่ึงปรากฏในพระคริสตธรรมภีร์ ท่านควรรู้เร่ืองเงินตราท่ีเขาใชก้นัในสมยันั้น และ
เหตุผลท่ีพระเยซูเดินทางผา่นมณฑลสะมาเรีย ซ่ึงอยูน่อกสายการเดินทางของชาวยดูาดว้ย 

เม่ือท่านอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ ท่านคงสังเกตเห็นวา่มีขอ้พระธรรมท่ีกล่าวซ ้ า ๆ กนั
หลายตอนหลายแห่ง และท่านคงอยากศึกษาเร่ืองเหล่านั้น วา่มีหวัขอ้อะไรบา้ง ในสมุดบนัทึกท่านควร
เขียนช่ือเร่ืองส าคญั ๆ ท่ีท่านสนใจไวบ้า้ง และภายใตช่ื้อเร่ือง ควรเขียนขอ้พระธรรมไวข้า้งล่างวา่ เร่ือง
นั้น ๆ ปรากฏในพระธรรมเล่มใด บทท่ีเท่าไร และเขียนค าอธิบายของท่านไวเ้ป็นบทสรุปดว้ย 
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ตวัอยา่งเช่น เร่ือง “พญามาร” สมยัน้ีมีหลายคนไม่สนใจ และไม่เอาใจใส่วา่มารยงัมี
ตวัตน และมีชีวติอยู ่ และท่านคงประหลาดใจมาก ท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ พญามารมีฤทธ์ิ
อ านาจมากมาย 

อีกเร่ืองหน่ึงท่ีส าคญัคือเร่ืองพระบญัญติัของพระคริสต ์พระเยซูตรัสวา่ “ถ้าท่านท้ังหลาย
ประพฤติตามบัญญติัของเราท่านจะตั้งมัน่อยู่ในความรักของเรา” พระบญัญติัของพระเยซูมีอะไรบา้ง 
ท่านอาจเขียนช่ือเร่ืองไวบ้นหวักระดาษวา่ “พระบญัญติัของพระคริสต์” เม่ือพบพระบญัญติัของพระ
คริสตใ์นพระธรรมเล่มใด บท และขอ้ท่ีเท่าไร ก็จงบนัทึกไว ้

หรือท่านอาจท าบนัทึกเก่ียวกบัการอธิษฐาน ตามท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดส้อนไว ้หรือ
เขียนเร่ืองพระวญิญาณบริสุทธ์ิหรือเร่ืองนรกและเร่ืองสวรรค ์

เม่ือท่านศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ หากท่านระลึกไวเ้สมอวา่ พระคริสตธรรมคมัภีร์
แตกต่างจากหนงัสืออ่ืน ๆ จะเป็นการช่วยตวัท่านไดม้าก ประการแรก พระคมัภีร์มีประวติัศาสตร์อิงอยู่
ดว้ย เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นเร่ืองจริง ประการท่ีสอง ขอ้พระคริสต
ธรรมคมัภีร์โดยมากกล่าวอา้ง หรือช้ีถึงองคพ์ระเยซูคริสต ์ บางทีช้ีโดยค าพยากรณ์ หรือบางทีก็ช้ีเป็น
แบบเล็งถึงองคพ์ระเยซู “บรรดาค าท่ีเขียนไว้ในบัญญัติของโมเสส และในคัมภีร์ของเหล่าศาสดา
พยากรณ์ และในบทเพลงสดุดีกล่าวเลง็ถึงเรานั้น จ าเป็นจะต้องส าเร็จ” (ลูกา 24 : 44) ประการสุดทา้ย 
พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีใชเ้ป็นบทเรียนท่ีเหมาะสมส าหรับทุกคนเป็นส่วนตวั ตลอดทุกยคุ
ทุกสมยั พระเจา้ยงัทรงยนืยนัพระประสงคเ์ดิมของพระองคอ์ยูแ่ละพระประสงคน์ั้นก็คือ ใหท้่านเช่ือฟัง
พระองค ์

จงวางหลกัน้ีไว ้ เป็นกฏในการศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ คืออยา่รีบร้อน ถา้จ าเป็นจง
อ่านหรือศึกษาอยา่งลึกซ้ึงแต่เพียงขอ้เดียวก็พอ หรือตรวจดูขอ้พระธรรมท่ีอา้งถึงอีกขอ้หน่ึงอยา่งถ่ีถว้น 
ก็น่าจะเพียงพอส าหรับวนันั้น ถา้เราเขา้ใจขอ้ความอยา่งแจ่มแจง้เพียงตอนเดียวจริง ๆ ก็ดีกวา่รีบอ่านต
ลุยตลอดเล่มโดยจบัใจความอะไรไม่ไดเ้ลย 

หลงัจากไดอ่้านขอ้พระธรรมจนจุใจแลว้ จงถามตวัเองดงัน้ี “มีอะไรเป็นตวัอยา่งส าหรับ
ชีวติของขา้พเจา้ เพื่อขา้พเจา้จะไดเ้ดินตามแบบอยา่งนั้น ๆ โดยอาศยัการช่วยเหลือจากพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ” 

“มีพระบญัญติัขอ้ใดบา้งท่ีขา้พเจา้ควรเช่ือฟัง” 
“มีส่ิงใดท่ีเป็นบาป ท่ีขา้พเจา้ควรละทิ้งหรือเวน้เสีย” 
“มีพระสัญญาอะไรบา้ง ท่ีขา้พเจา้ควรยึดถือเป็นสมบติัของตวัเอง” “พระสัญญานั้นมี

เง่ือนไขอยา่งไร” “พระธรรมตอนน้ี สอนใหข้า้พเจา้ซาบซ้ึงถึงองคพ์ระเยซูคริสตอ์ยา่งไรบา้ง” “สอน
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เร่ืองพระเจา้วา่อยา่งไร” “สอนขา้พเจา้วา่อยา่งไร” “น ้าพระทยัของพระเจา้ส าหรับชีวติของขา้พเจา้นั้น มี
อะไรบา้ง” 

“มีอะไรบา้งในขอ้พระธรรมน้ี ท่ีขา้พเจา้ควรจะใชใ้นการอธิษฐานวนัน้ี” 
เม่ืออ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์และพบปัญหา จงแสดงความกลา้หาญ โดยจดปัญหานั้น

ลงไปในสมุด แลว้อธิษฐานจนไดรั้บค าตอบ ค าตอบหลายขอ้จะพบในขอ้พระธรรมบทอ่ืน หรือตอนอ่ืน 
ๆ 

การศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ จ  าเป็นตอ้งมีการท่องจ าขอ้พระธรรมดว้ย เรามกัข้ีเกียจ
ไม่ชอบท่องจ าไม่วา่เป็นการหนกัหรือเบา แต่ถา้เราตั้งใจท่องจ าเพียงสัปดาห์ละขอ้เดียว ในปีเดียวเราจะ
จ าไดถึ้งหา้สิบสองขอ้ 

มีส่ิงหน่ึงท่ีท าใหห้ลายคนท่องพระธรรมไม่ส าเร็จ คือ เขาไม่อ่านทบทวน การท่องจ ามี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งทบทวนแลว้ทบทวนอีกจึงจะจ าได ้ สัปดาห์ท่ีหน่ึงควรท่องจ าหน่ึงขอ้ สัปดาห์ท่ี
สองทบทวนขอ้เดิม และท่องจ าขอ้ใหม่ต่อไป จงจดไวว้า่ท่องขอ้พระธรรมขอ้ใดบา้งแลว้ แลว้ท่อง
ทบทวนทุก ๆ เวลาเชา้ เม่ือเขา้เฝ้าพระเจา้ ไม่เป็นการเสียเวลาเลย ถา้หากเราใชเ้วลาสงดัเงียบกบัพระเจา้
ในการท่องจ าขอ้พระธรรม การท่ีพระเจา้ทรงใชห้ลายคนในการเป็นพยานไม่ได ้ ก็เพราะคนเหล่านั้นไม่
สามารถอา้งพระด ารัสของพระองคไ์ดถู้กตอ้ง การอา้งขอ้พระธรรมไดถู้กตอ้ง ท าใหก้ารโตแ้ยง้หรือการ
ถกเถียงยติุลงได ้ ส่ิงท่ีท่านพดูก็เป็นเพียงความคิดเห็นของท่านเอง และคนอ่ืน ๆ ก็มีสิทธ์ิแสดงความ
คิดเห็นเหมือนกนั 

การเขา้เฝ้าพระเจา้ในเวลาสงดัเงียบ เป็นเวลาศกัด์ิสิทธ์ิเราไม่ควรท าให้เป็นส่ิงจ าเจ 
บางคร้ังแทนท่ีจะเดินตามระเบียบเก่า ๆ ท่ีเคยท าทุกวนั ๆ ท่านอาจเปล่ียนเป็นการภาวนาพระวจนะของ
พระเจา้ เปาโลไดเ้ขียนจดหมายเตือนทิโมธีวา่ “ท่านจงพินิจพิจารณา และภาวนาดูส่ิงเหล่านี”้ 

มีอีกแบบหน่ึงท่ีขา้พเจา้อยากจะแนะน าท่าน ในการภาวนา คือเลือกเพลงสดุดีหน่ึงบท
หรือพระธรรมบทหน่ึงบทใดก็ได ้แลว้อ่านเป็นประจ าทุก ๆ วนัเป็นเวลาหน่ึงเดือน อ่านออกเสียงเบา ๆ 
เพื่อท่านจะไดนึ้กภาวนาตามไปดว้ย ถา้ท่านท าเช่นนั้นในขณะท่ีอ่านขอ้ความเหล่านั้น วญิญาณจิตของ
ท่านจะไดรั้บพระพรจากพระด ารัสของพระเจา้ ถา้ท่านจะลองดูพระธรรมสดุดีบทท่ี 103 จะเห็นผล หรือ
ท่านอาจทดลองโดยอ่านพระธรรมสดุดีบทท่ี 90 หรือ บทท่ี 84 ก็ได ้

ถา้ท่านอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ ติดต่อกนัเสมอ ๆ พระเจา้ก็มกัจะประทานพระวจนะ 
ของพระองคบ์างตอนใหเ้ป็นบทเรียนแก่ท่านโดยเฉพาะ นกัเทศน์ส าคญั ๆ เช่น อาจารยส์ะเปอร์เจ้ียน ได้
กล่าวถึงความจริงขอ้น้ี ท่านไดรั้บบทเรียนจากพระเจา้โดยตรง และค าอธิบายหรือเทศนาของสะเปอร์
เจ้ียนก็ยงัมีผูอ่้านจนกระทัง่ทุกวนัน้ี 
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พระเจา้คงไม่ตรัสแก่ท่าน เช่นเดียวกบัท่ีตรัสแก่คนอ่ืน ๆ และขอ้น้ีแหละเป็นขอ้ลึกลบั
แห่งพระคริสตธรรมคมัภีร์เม่ือพระเจา้ตรัสแก่ท่าน และท่านอ่านไม่พบคร้ังแรก ท่านจงอ่านเป็นคร้ังท่ี
สอง บางทีอาจเป็นเพราะท่านไม่อยากพบหรือยงัไม่อยากฟังพระสุรเสียงของพระเจา้ก็ได ้

เราจะตอ้งเผชิญต่อความจริง มนุษยทุ์กคนเป็นคนบาปนัน่รวมทั้งตวัท่านและตวัขา้พเจา้
ดว้ย แมก้ระทัง่คนท่ีดีท่ีสุดในโลกก็ยงัมีความคิดท่ีผดิบา้ง การท่ีเราเป็นคริสเตียนก็หมายความวา่ เรารู้ตวั
วา่ผดิ และหนัมาพบกบัพระเจา้ เป็นการเอาความคิดทุก ๆ อยา่ง และความปรารถนาทุก ๆ ชนิดของเรา 
มารวมไวภ้ายใตแ้สงสวา่งในพระด ารัสของพระเจา้ “เม่ือเรามีค าสัญญาเช่นนั้นแล้ว ให้ช าระตัวของเรา
ให้ปราศจากมลทินทุกอย่างแห่งเนือ้หนัง และวิญญาณจิต และให้เรากระท าความบริสุทธ์ิให้ส าเร็จ โดย
ความเกรงกลัวพระเจ้า” (2 โครินธ์ 7 : 1) 

ถา้ท่านสามารถเขา้ใจความจริงไดว้นัละอยา่ง ในไม่ชา้ความคิดเห็นหรือทศันะของท่านก็
จะไม่ใช่เป็นความคิดเห็นฝ่ายโลก หรือเป็นธรรมเนียมท่ีถือกนัต่อ ๆ มาไม่ใช่เกิดจากส่ิงแวดลอ้ม ไม่ใช่
ความคิดเห็นของครูบาอาจารยข์องท่านแต่เป็นความคิดเห็นของพระเจา้โดยตรง 

อยา่ทอ้ถอย ถา้บางคร้ังการศึกษาพระด ารัสของพระเจา้ไม่ออกรส จืดชืด และ “แหง้แลง้” 
ส าหรับท่านผูท่ี้รู้จกัพระเจา้ใหม่ ๆ และเร่ิมเรียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ยอ่มพบเหตุการณ์เช่นนั้นเสมอ 
เหมือนกบัเราพูดกบัคนแปลกหนา้ เราไม่รู้วา่จะพดูอะไรกบัเขาดี และจะสนทนาเร่ืองอะไรดว้ย คริส
เตียนคนหน่ึงบอกวา่ เม่ือเขาเร่ิมอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นประจ าวนั ตอนแรก ๆ เขารู้สึกวา่การ
อ่านของเขาเป็นไปอยา่ง “ฝืดคอ” เตม็ทน และคิดวา่คงเรียนอะไรไม่ไดเ้ลย แต่ต่อมาเม่ือมีคนถามปัญหา
เขา เขารู้ตวัแน่วา่ พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงน าเขาใหคิ้ดถึงพระธรรมไดห้ลายขอ้ และค าตอบของเขาก็
ไดน้ าพระพรมาสู่คนท่ีมีปัญหาอยา่งคาดไม่ถึง 
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บทที ่4 การอธิษฐานตามล าพงั 

“จงอธิษฐานขอจากพระบิดาของท่าน...” พระธรรมมทัธิวบทท่ี 6 : 6 
การอ่านพระวจนะของพระเจา้ เป็นแต่เพียงส่วนหน่ึงของการนมสัการพระเจา้ตามล าพงั 

อีกส่วนหน่ึง ก็คือการอธิษฐานทูลขอองคพ์ระบิดาเจา้ของเราผูอ้ยูใ่นสวรรค ์
จงใหเ้ราเร่ิมอธิษฐานดว้ยการสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจา้ พระเจา้ทรงมีพระ

ประสงคท่ี์จะใหก้ารสรรเสริญเป็นส่วนใหญ่ของการเขา้เฝ้านมสัการของเรา บทเพลงสดุดีเป็นพระธรรม
ท่ียาวท่ีสุดในพระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นพระธรรมส าหรับนมสัการมีหน่ึงร้อยหา้สิบบท และโดยมาก
เป็นบทสรรเสริญพระเจา้ทั้งส้ิน “การสรรเสริญสมควรแก่คนซ่ือตรง” 

การสรรเสริญแตกต่างจากการขอบพระคุณ เพราะการขอบพระคุณคือการแสดงความ
กตญัญูส าหรับส่ิงท่ีเราไดรั้บ แต่การสรรเสริญคือการแสดงวา่ พระเจา้ทรงเป็นพระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น 
เราควรสรรเสริญพระเจา้ผูท้รงพระราชทาน พระราชโอรสองคเ์ดียวของพระองคม์าส้ินพระชนมบ์นไม้
กางเขนเพื่อไถ่บาปของเราสรรเสริญพระเจา้ผูท้รงใหเ้รามีสิทธิพิเศษท่ีจะอธิษฐานทูลขอในนามขององค์
พระเยซูคริสต ์ สรรเสริญพระเจา้ท่ีพระองคท์รงเป็นพระบิดาของปวงมนุษยท์ัว่โลก ท่ีเช่ือพึ่งพระองค ์
สรรเสริญพระองค ์

หลงัจากการสรรเสริญแลว้ เราก็ควรขอบพระคุณ เรามกัชอบขอร้องใหพ้ระเจา้ช่วยท าส่ิง
นั้นส่ิงน้ีส าหรับเรามากเกินไป แต่เรามกัขาดการขอบพระคุณในส่ิงท่ีพระองคป์ระทานแก่เราท่านเคย
อธิษฐานขอส่ิงต่าง ๆ จากพระเจา้ก่ีคร้ัง แลว้ท่านเคยขอบพระคุณพระเจา้ก่ีคร้ัง เม่ือท่านไดรั้บส่ิงท่ีไดข้อ
นั้น ? จงตรวจดูจิตใจของท่าน และจงขอบพระคุณพระองคส์ าหรับพระพรท่ีพระองคป์ระทานใหท้่าน 

หลงัจากท่ีจิตใจของท่านเตม็ลน้ดว้ยความกตญัญู จงอธิษฐานขอส่ิงท่ีท่านตอ้งการ ท่าน
ตอ้งการจะขอส่ิงใดหรืออธิษฐานเพื่อส่ิงใดบา้ง จงทูลขอจากพระองคทุ์กอยา่ง พระเยซูทรงสอนวา่ เรา
ไม่ควรขอแต่ส่ิงใหญ่ ๆ เท่านั้น เช่นอธิษฐานขอใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิเตม็ลน้ในชีวิตจิตใจของเรา แต่
ใหเ้ราอธิษฐานขอในส่ิงเล็กนอ้ยดว้ย เรารู้วา่พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานท่ีขอในส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ดว้ย
เหมือนกนั เช่นเม่ือผูช่้วยศาสดาพยากรณ์คนหน่ึงฟันตน้ไม ้ ขวานก็หลุดจากมือหล่นลงไปในน ้าขวาน
นั้นเป็นขวานท่ีเขาไดย้มืมาเขาจึงอธิษฐานขอขวานคืน พระเจา้ทรงบนัดาลใหข้วานเล่มนั้นลอยข้ึนมา
บนผวิน ้าได ้อยา่งประหลาด 

น่าประหลาดมิใช่หรือท่ีเรามีพระบิดาเจา้ผูท้รงสนพระทยัในชีวติของเรา “ส่ิงซ่ึง
เก่ียวข้องกับข้าพเจ้า พระเยโฮวาจะทรงกระท าให้ส าเร็จครบถ้วน” (สดุดี 138:8) 
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ขอบเขตการอธิษฐานของเราจะแคบเกินไป หากเราสนใจเพียงชีวติของตนเอง และความ
ปรารถนาของตนเองเท่านั้นเราควรอธิษฐานเผือ่กิจการงานทุก ๆ อยา่ง เพราะพระเจา้มิไดท้รงจ ากดั
ขอบเขตประการใดเลย 

ถา้ท่านอยากทราบแน่นอนวา่ ค าอธิษฐานของท่านจะไดรั้บค าตอบหรือไม่ ท่านจะตอ้ง
รู้จกัอา้งสิทธิตามพระสัญญาของพระองค ์จงคน้ดูพระด ารัสของพระเจา้วา่ พระองคท์รงสัญญาวา่จะทรง
ท าอะไรเผื่อเราบา้ง แลว้ทูลขอพระองคใ์หท้รงท าตามท่ีทรงสัญญานั้น “การอธิษฐานท่ีจะไดรั้บพระพร
นั้นตอ้งอา้งตามพระสัญญา และขอพระองคใ์หท้รงท าตามพระสัญญานั้น” น่ีเป็นถอ้ยค าของนกัเทศน์ผู ้
มีช่ือเสียงคนหน่ึง 

ต่อไปน้ีเป็นพระสัญญาของพระเจา้บางประการ ท่ีจะช่วยใหท้่านมัน่ใจในการอธิษฐาน 
เก่ียวกบัอาหารการกิน “ขอทรงโปรดประทานอาหารเลีย้งข้าพเจ้าท้ังหลายในกาลวนันี้”  

(มทัธิว 6:11) “เขาจะได้รับอาหารอย่างครบบริบูรณ์ และรับน า้ไม่ขาด” (อิสยาห์ 33:16) มีพระสัญญา
หลายขอ้เก่ียวกบัเร่ืองอาหาร แต่ขา้พเจา้ไม่พบค าสัญญาเก่ียวกบั “ขนมหวาน” เลย เพราะวา่ “ขนม
หวาน” เป็นอาหารพิเศษแห่งพระคุณของพระเจา้ 

เก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย (มทัธิว 6:31-33) 
เก่ียวกบัความรอดของญาติพี่นอ้ง (2 เปโตร 3:9) 
เก่ียวกบัความรอดของสามี (1 เปโตร 3:1) โปรดสังเกตดูเง่ือนไขวา่ ภรรยาจะตอ้งอ่อน

สุภาพ 
เก่ียวกบัคนรักของเรา เพื่อจะเจริญเติบโตข้ึนทางจิตวิญญาณ (ฟิลิปปี 1:9-11) 
เก่ียวกบัสติปัญญาในการตดัสินใจ (ยากอบ 1:5 และ อิสยาห์ 30:21) เราควรสังเกตดู

เง่ือนไข ในพระธรรมอิสยาห์ขอ้น้ี 
เก่ียวกบัการอดทน และการหลุดพน้จากความทุกขย์ากล าบาก (สดุดี 91:15 และอิสยาห์ 

43:2) 
เราจะพดูถึงเร่ืองการอธิษฐาน โดยไม่พดูถึงเร่ืองความเช่ือไม่ได ้ เพราะความเช่ือเป็นเน้ือ

แทข้องการอธิษฐาน “เม่ือท่านอธิษฐานขอพระเจ้านั้น ท่านปรารถนาส่ิงใด จงเช่ือว่าได้รับ และท่านคง
จะได้ส่ิงนั้น” น้ีดูเหมือนเป็นการยาก มิใช่หรือถา้เป็นเช่นนั้นใหเ้ราท าตามกฏของยอร์ช มลัเล่อร์ เพื่อ
เป็นทางท่ีจะเพิ่มความเช่ือของเราดงัน้ี 

1. อ่านพระวจนะของพระเจา้ อยา่งละเอียดละออ (โรม 10:17) 
2. ด าเนินชีวติอยา่งซ่ือตรง และมีมโนธรรม (ฮีบรู 10:22) 
3. ไม่ทอ้ถอย ในกรณีท่ีความเช่ือของเราถูกทดลอง (1 เปโตร 1:17) 
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4. อยา่ช่วยตวัเองหาหนทางหลีกเล่ียงการทดลอง (ดานิเอล 3:17) 
กฏเหล่านั้นน้ีทุกขอ้เป็นกฏท่ีส าคญั แต่ขา้พเจา้อยากจะเนน้แต่เพียงสองขอ้คือ ขอ้ 3, 4 วา่ 

“ไม่ทอ้ถอยในกรณีท่ีความเช่ือของเราถูกทดลอง” ขอ้น้ีเป็นขอ้ส าคญัยิง่ ถา้ความเช่ือของท่านไม่ถูก
ทดลอง ความเช่ือนั้นจะเจริญเติบโตไม่ไดเ้ลย เม่ือสาวกของพระเยซูทูลอธิษฐาน ขอใหพ้ระเจา้ทรง
เพิ่มเติมความเช่ือของเขา ค าตอบของพระองคมี์ความหมายวา่ หากวา่เราใชค้วามเช่ือท่ีเรามีอยูแ่ลว้ ความ
เช่ือของเราคงเจริญข้ึนเป็นแน่ 

คร้ังแลว้คร้ังเล่าท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์สอนใหเ้ราทราบวา่ พระเยซูเจา้ทรงทดสอบ
ความเช่ือของคนหน่ึงคนใด เพื่อคนนั้นจะมีความเช่ือมากยิง่ข้ึน เช่นเม่ือคร้ังขุนนางคนหน่ึงมาขอให้
พระเยซูทรงรักษาลูกชายของเขาใหห้ายโรค (ยอห์นบทท่ี 4) และคร้ังท่ีนางมาธาและนางมาเรีย ขอร้อง
ใหพ้ระเยซูเสด็จมารักษาลาซารัสนอ้งชายของนางทั้งสอง ท่ีก าลงัป่วยอยู ่ และพระเยซูทรงชกัชา้จน
ลาซารัสถึงแก่ความตาย ถา้ท่านมีความกลา้พอท่ีจะอธิษฐาน โดยจ ากดัค าอธิษฐานนั้นใหแ้น่นอนแลว้ 
ความเช่ือของท่านจะทวมีากข้ึน 

กฎของมลัเล่อร์ขอ้ท่ีส่ี “อยา่ช่วยตวัเองหาหนทางหลีกเล่ียงการทดลอง” ขอ้น้ีเป็นการ
เตือนใหร้ะวงัต่อการทดลอง และการจูงใจของมนุษย ์เพราะเรากลวัวา่พระเจา้จะไม่ทรงตอบค าอธิษฐาน
ของเรา เราก็พยายามจะขจดัปัญหาเอง ถึงอยา่งไรก็ตามพระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานเสมอ พระองคไ์ม่
ทรงตอบค าอธิษฐานล่วงหนา้ แต่ทรงจะตอบทนัเวลาพอดี 

คร้ังหน่ึงขา้พเจา้จ าไดว้า่ ขา้พเจา้ตอ้งไปโรงเรียนพระคริสตธรรม โดยไม่มีค่ารถส าหรับ
วนัรุ่งข้ึนเลย ขา้พเจา้มีความเช่ือจนหา้โมงเยน็ แลว้ขา้พเจา้ก็เร่ิมทอ้ถอย พอถึงเวลาหน่ึงทุ่มเพื่อนของ
ขา้พเจา้คนหน่ึงน าเงินท่ีเขาเป็นหน้ีมาช าระใหแ้ก่ขา้พเจา้ 

อีกประการหน่ึง ซ่ึงจะช่วยใหค้วามเช่ือของท่านทวมีากข้ึน คือเขียนขอ้ความท่ีท่าน
ตอ้งการอธิษฐานทูลขอ ลงไวใ้นสมุดส าหรับอธิษฐาน* วา่ท่านตอ้งการอธิษฐานเผื่ออะไรบา้ง ใหจ้ดลง
เป็นขอ้ ๆ ถา้ท่านอธิษฐานเผื่อส่ิงใดใหล้งวนัท่ีไวแ้ละคอยเฝ้าดูวา่ พระเจา้จะทรงตอบเม่ือไร 

ขา้พเจา้ยงัจ  าไดแ้ม่นย  าวา่ เม่ือขา้พเจา้ตั้งตน้ใชส้มุดบนัทึกเร่ืองราวการอธิษฐานของ
ขา้พเจา้ เพื่อนสนิทของขา้พเจา้คนหน่ึงป่วย ขา้พเจา้และเพื่อนอีกสองคนร่วมใจกนัอธิษฐานขอใหเ้ขา
หายป่วย แต่เม่ืออธิษฐานแลว้ เพื่อนของขา้พเจา้เกิดตาย ความเช่ือของขา้พเจา้เร่ิมไขวเ้ขว ความสงสัยได้
ผดุข้ึนในใจขา้พเจา้ และมารกระซิบวา่ ค  าอธิษฐานของขา้พเจา้ส่วนมากอาจไม่ไดรั้บค าตอบเลย ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงตดัสินใจใชส้มุดบนัทึก และคอยเฝ้าดูเหตุการณ์ต่อไป 

ขา้พเจา้ไดซ้ื้อสมุดโน๊ตมาเล่มหน่ึง เม่ือขา้พเจา้อธิษฐานเผือ่เร่ืองใด ขา้พเจา้ก็จดลงไปใน
สมุดนั้น และลงวนัท่ี ท่ีขา้พเจา้เร่ิมอธิฐานทูลขอ พร้อมทั้งจดพระสัญญาจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ย 
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และขา้พเจา้เวน้ช่องวา่งไวส้ าหรับบนัทึกวา่ ค  าอธิษฐานนั้น ๆ จะไดรั้บค าตอบหรือไม่และอยา่งไร ใน
สมุดหนา้แรกไดบ้นัทึกค าตอบท่ีพระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานถึงสิบสองขอ้ และอีกสามขอ้ไดรั้บการปฎิ
เสธ 

หนา้สอง มีค าขอร้องสิบเจด็ขอ้ และไดรั้บค าตอบอยา่งแน่นอนสิบหา้ขอ้ 
หนา้ท่ีสาม ไดรั้บค าตอบยีสิ่บสามขอ้จากค าขอร้องยีสิ่บส่ีขอ้ 
หนา้ส่ี ไดรั้บค าตอบสิบส่ีขอ้ จากค าทูลขอสิบหา้ขอ้ 
หนา้หา้ ไดรั้บค าตอบสิบขอ้จากท่ีทูลขอไวสิ้บเอด็ขอ้ 
หนา้ท่ีหก ไดรั้บค าตอบสิบสองขอ้ จากท่ีไดอ้ธิษฐานไวสิ้บสามขอ้ 
หนา้ท่ีเจ็ด ไดรั้บค าตอบหกขอ้ จากท่ีขอไวเ้จด็ขอ้ 
หนา้ท่ีแปด ไดรั้บค าตอบสิบขอ้ จากท่ีขอไวสิ้บสองขอ้ 
เม่ือรวบรวมตวัเลขแลว้ ไดรั้บผลอยา่งน่าอศัจรรย ์ ค าอธิษฐานเหล่านั้นมีหลายเร่ือง

ดว้ยกนั เช่นเร่ืองการเช่าห้องพกั เร่ืองการอโหสิใหค้นอ่ืน เส้ือผา้ชุดใหม่ส าหรับแต่งในวนัอิสเตอร์เร่ือง
เก่ียวกบัการเชิญนกัเทศน์มาน าการประชุมนมสัการ และค าอธิษฐานเผื่อคนอ่ืน ๆ 

พระเจา้ทรงยกโทษใหแ้ก่ขา้พเจา้ในการท่ีขา้พเจา้ขาดความเช่ือ และจากประสบการณ์น้ี
แหละท าใหข้า้พเจา้พบพระพรของพระเจา้อยา่งใหญ่หลวงในชีวติ และไดรั้บขอ้ยนืยนัวา่ พระเจา้ทรง
ตอบค าอธิษฐานเสมอ 

ถา้ท่านจะบนัทึกเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีท่านอธิษฐานเผือ่ การอธิษฐานของท่านจะดีข้ึน จะช่วย
ใหท้่านอธิษฐานเฉพาะแต่เร่ืองท่ีส าคญัเท่านั้น ขณะท่ีท่านเขียนขอ้อธิษฐานลงไป ท่านจะรู้สึกเองวา่ ค  า
ทูลขอบางประการ ไม่น่าจะอธิษฐานทูลขอต่อพระเจา้เลย และเป็นการทูลขอท่ีเขา้ขา้งตวัเอง ซ่ึงไม่น่าจะ
รบกวนพระเจา้เลย 

นอกจากนั้นการท่ีค าอธิษฐานของเราไดรั้บค าตอบ จะท าใหค้วามเช่ือของเราทวมีากข้ึน 
เม่ือพญามารมาจูงใจใหเ้ราเกิดความสงสัย ซ่ึงมนัมกัจะท าเสมอ เราก็อาจบอกใหพ้ญามารรู้วา่ “น่ีอยา่งไร
ล่ะ พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของฉนัแลว้ และพระเจา้จะทรงตอบค าอธิษฐานของฉนัอีกต่อไป
แน่นอน” น่ีแหละเป็นสมอแห่งความเช่ือในยามท่ีเราถูกทดลอง 

ถา้ความเช่ือเป็นส่วนส าคญัในการอธิษฐาน การท่ีจะขะมกัเขมน้ท าต่อไปเร่ือย ๆ โดยไม่
ทอ้ถอย ก็เป็นส่วนส าคญัเหมือนกนั พระเยซูทรงสอนเร่ืองน้ีในค าอุปมา เร่ืองหญิงหมา้ยท่ีมาออ้นวอนผู้
พิพากษาใหต้ดัสินคดีของนาง (ลูกา 18: 1-8) 

เรามกัขะมกัเขมน้ท ากิจอ่ืน ๆ หลายอยา่ง ท าไมเราไม่ขะมกัเขมน้อธิษฐานโดยไม่หยุด
หยอ่น ผูป้ระกาศข่าวประเสริฐจากประเทศจีนคนหน่ึงเล่าวา่ ขณะท่ีเขาไปสอนพระกิตติคุณในประเทศ
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จีน มกัมีคนขอทานมายนืขอทานท่ีประตูในบริเวณบา้นถา้คนขอทานเห็นผูป้ระกาศคนนั้น ไม่วา่จะเป็น
คร้ังแรกหรือคร้ังท่ีหน่ึงร้อย เขาจะขอสตางคเ์สมอ ไม่วา่ฝนจะตก แดดจะออก อากาศจะหนาวหรือร้อน 
คนขอทานก็ร้องวา่ “ขอสตางค ์ขอสตางค”์ ไม่มีอะไรท าใหค้นขอทานคนนั้นหยดุไดน้อกจากขอและขอ
เร่ือยไป และขอจนไดรั้บ 

เหตุไฉนเราจึงไม่ขอจากพระเจา้ อยา่งหนกัแน่นเช่นนั้นท าไมเราไม่ขอจากพระเจา้วนั
แลว้วนัเล่า เพื่อใหค้นท่ีรักของเราพน้จากบาป ท าไมเราไม่เพียรพยายามทูลขอพระเจา้ใหเ้พิ่มคนงาน
ออกไปเก่ียวเก็บวิญญาณในทุ่งนาของพระเจา้มากข้ึน และขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิ ทรงเปล่ียนชีวิต
ของเราใหม่ แต่เรามกัจะแยง้วา่ “ยงัไม่รู้สึกจะอธิษฐาน” ขา้พเจา้ขอตอบใหท้ราบทนัทีวา่ การอธิษฐาน
ไม่ใช่เร่ืองทางดา้นอารมณ์แต่เป็นหนา้ท่ีถา้เราปฎิบติัหนา้ท่ีเพราะเรารู้สึกวา่เราอยากท าอยา่งเดียวเท่านั้น
การงานของเราคงจะส าเร็จไม่ไดแ้น่ สมมุติวา่หญิงคนหน่ึงเกิดอารมณ์ไม่อยากท างานแลว้ เขาคงไม่ลา้ง
ถว้ยลา้งจาน ท่ีเขาใชใ้ส่กบัขา้วในครัวอยา่งนั้นหรือ คนขบัรถไฟเขาขบัตามอารมณ์อยา่งนั้นหรือ? 

แฟรนซิส เฟนเนลอน คริสเตียนคนส าคญัแห่งคริสตศ์ตวรรษท่ีสิบเจด็ กล่าวไวว้า่  
“ความเช่ือท่ีแทจ้ริงส าแดงออกโดยการอธิษฐานโดยไม่เอาใจใส่ต่ออารมณ์” 

“หากท่านรู้สึกวา่ไม่อยากอธิษฐาน จงอธิษฐานอยา่งจริงจงัมากข้ึน” น่ีเป็นค าหนุนใจของ
ชาร์ลส์ เอส. เบรนท ์และมีคริสเตียนส าคญัอีกคนหน่ึงช่ือวลิเล่ียม บูธ (ผูส้ถาปนาคณะซลัเวชัน่อาร์มม่ี) 
บอกวา่ “เม่ือขา้พเจา้บงัคบัความรู้สึกหรืออารมณ์ของขา้พเจา้และอธิษฐาน วาระนั้นแหละพระเจา้ทรง
อวยพระพรขา้พเจา้มากจริง ๆ” 

บดัน้ีเราเห็นแลว้วา่ การอธิษฐานเป็นหนา้ท่ี มิใช่ท าตามอารมณ์ ฉะนั้นใหพ้ิจารณาดูเหตุ
ท่ีท าใหเ้กิดการ “ฝืด” หรือ “แหง้แลง้” ในการอธิษฐาน และเหตุแห่งความเส่ือมของการอธิษฐาน ซ่ึง
เกิดข้ึนแก่คนทัว่ ๆ ไป แต่โดยมากเราไม่อยากพดูถึงเร่ืองน้ีอยา่งเปิดเผย 

สาเหตุท่ีท าใหก้ารอธิษฐาน “ฝืด” หรือ “แหง้แลว้” ก็เพราะความชกัชา้ ในการเติบโต
ทางดา้นจิตวญิญาณของตนเองในฐานะท่ีเราเป็นมนุษย ์ ชีวติของเราตอ้งเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ แต่เม่ืออายุ
มากข้ึน การเจริญเติบโตก็มีนอ้ยเขา้ จิตใจของคนก็ท านองเดียวกนั เม่ือเราเจริญเติบโตในพระเจา้ เป็น
ผูใ้หญ่ฝ่ายจิตวญิญาณ ความเติบโตของเราก็จะชา้ลง คนท่ีเช่ือพระเยซูใหม่ ๆ มกัจะเจริญเติบโตเร็ว ชนิด
โตพรวดพราดจนเห็นไดถ้นดัแต่ความเจริญทางดา้นจิตใจครูบาอาจารยม์กัสังเกตไม่ค่อยเห็น 

หรือบางทีเราไม่อยากอธิษฐาน เพราะชีวติของเราไม่ไดอ้ยูใ่นสภาพท่ียุง่ยาก เม่ือชีวติของ
เราด าเนินไปอยา่งราบร่ืน และไม่มีอะไรกระทบกระเทือนใจ เราก็มกัเนือย ๆ หรือไม่สนใจต่อการ
อธิษฐานเสียเลย แต่เม่ือมีอะไรมาบีบคั้นจิตใจ เม่ือนั้นแหละเราจึงรู้จกัค่าของการอธิษฐาน เพราะเหตุน้ี
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เองคริสเตียนจึงตอ้งประสบกบัความยุง่ยากบ่อย ๆ เป็นการง่ายท่ีจะกลายเป็นคนพอใจในสภาพของ
ตนเอง และเอาใจตวัเองเป็นใหญ่ 

“มีบ่อยคร้ัง ท่ีความทรมาน หรือความทุกขย์ากล าบากเป็นเสมือนร้ัวหนาม กั้นใหเ้ราอยู่
ในสถานเล้ียงดูหรือทุ่งหญา้ของพระเจา้ แต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเราเป็นช่องทางท่ีอาจพาใหเ้รา
หลงทางได”้ น่ีเป็นถอ้ยค าของ ชาร์ลส์ เอส. สะเปอร์เจ้ียน ซ่ึงแสดงใหเ้ราเห็นวา่ เหตุไรชีวติคริสเตียนจึง
ตอ้งเผชิญความทุกข ์

อยา่งไรก็ตาม ความ “แหง้แลง้” ในการอธิษฐานอาจลึกซ้ึงกวา่นั้น คืออาจเกิดจากความ
บาป 

บางทีความบาป เกิดจากการท่ีเราขดัขืน ไม่ยอมเช่ือฟังพระวจนะของพระเจา้ ผลของการ
ท าบาป ท าใหพ้ระวจนะขาดรส เราไดท้  าใหพ้ระวจนะของพระเจา้ในชีวิตของเราเส่ือมคุณภาพลง เรามกั
พดูวา่พระธรรมขอ้นั้นขอ้น้ีคงไม่หมายความวา่อยา่งนั้น ตวัอยา่งเช่นพระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ 
“อย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี”้ แต่ผูห้ญิงท่ียงัรักโลกน้ีมกัแกต้วัวา่ “เราตอ้งช่วยตวัเราเองบา้งซี” แลว้เขา
ก็ซ้ือเส้ือผา้เสียจนลน้ตูแ้ละซ้ือถว้ยชามชุดพิเศษมากมาย เขาคงบอกวา่ถา้ไม่รีบซ้ือไวโ้อกาสหนา้คงหา
ยาก พระเจา้คงไม่ประสงคใ์หห้ญิงคนนั้นซ้ือส่ิงของมากเกินไป จนตอ้งห่วงนัน่ห่วงน่ี พระองคมี์พระ
ประสงคใ์หเ้ขาอุทิศตวัแด่พระเจา้ 

บางทีท่านอาจแกต้วัวา่ “การถวายสิบลดเป็นเร่ืองเฉพาะพระคมัภีร์เดิม” ทา่นแน่ใจวา่เป็น
เช่นนั้นหรือ กรุณาอ่านพระธรรมลูกา 11:42 

บางทีเราอาจท าผดิต่อผูห้น่ึงผูใ้ด แต่อยา่ลืมวา่ ชีวติแห่งการอธิษฐานของเรา เก่ียวเน่ือง
กบัเพื่อนมนุษยข์องเราดว้ยพระเยซูทรงสอนวา่ “เม่ือท่านยืนอธิษฐานอยู่ ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หน่ึงผู้ใด จง
ยกโทษให้ผู้นั้นเสีย” (มาระโก 11:25) ท่านจะหวงัใหพ้ระเจา้ตอบค าอธิษฐานของท่านไม่ได ้ ถา้ท่านยงั
ผกูใจเจบ็ต่อผูอ่ื้น แต่ท่านก็แยง้วา่ “ก็พระเจา้ไม่หมายความวา่จะยกโทษใหค้นท่ีมารังแกลูกของผม
หรอกนะ” ถา้ไม่มีการยติุธรรม การอโหสิก็คงไม่มี คนชัว่ชา้เลวทรามพากนัจบัพระเยซูตรึงไวท่ี้ไม้
กางเขนมิใช่หรือ แต่กระนั้นพระเยซูก็ทรงอธิษฐานขอให้พระเจา้ทรงยกโทษคนพวกนั้น และพระเจา้ก็
ทรงมีพระประสงคใ์หท้่านยกโทษใหค้นอ่ืน ท่ีท าผดิต่อท่าน เช่นนั้นเหมือนกนั 

ถา้ท่านอยากมีสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ ท่านจะตอ้งเช่ือฟังพระองค ์ พระองคจ์ะทรงอวย
พระพรใหท้่านภายหลงัอยา่งแน่นอน 

เราก็ยงัท าผดิบ่อย ๆ ในเร่ืองการสารภาพบาปของเรา ความหยิง่ยโสของเรา มกัท าใหเ้รา
ไม่ยอมรับวา่ไดท้  าผิด ดูเหมือนเราจะคิดวา่ ถา้เราตั้งใจจะหยดุท าความผดินั้น ๆ ต่อไป ก็เป็นการ
เพียงพอแลว้ แต่พระคริสตธรรมคมัภีร์ไม่ไดส้อนแต่เพียงวา่ ถา้เราหยุดท าผดิก็เป็นการเพียงพอแลว้ 
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พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ “ถ้าเราสารภาพความผิดของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซ่ือและเท่ียงธรรม กจ็ะ
ทรงโปรดยกบาปโทษของเรา และจะทรงช าระเรา ให้พ้นจากอธรรมท้ังส้ิน” ( 1 ยอห์น 1:9) 

บางทีท่านอาจหลงหรือละเลย ต่อการรับสารภาพบาปเป็นการส่วนตวั เพราะท่านอาจ
สารภาพรวม ๆ กบัคนอ่ืนวา่ “เราไดท้  าผดิ” หรืออธิษฐานวา่ “พวกขา้พระองคท์ั้งหลายพากนักระท าผดิ
บาปอยูเ่สมอ” แลว้ท่านก็เลยลืมนึกไปวา่ ท่านเองไดท้  าผดิดว้ย ตราบใดท่ีท่านท าผิด แลว้ยงัไม่ไดรั้บ
สารภาพกบัพระเจา้ ท่านจะเขา้สนิทอยูก่บัพระเจา้ไม่ได ้ เพราะเป็นการเขา้เฝ้าพระเจา้ แบบเขา้เฝ้าดว้ย
คนหมู่มาก ซ่ึงมิใช่เป็นการเขา้เฝ้าดว้ยตนเองเป็นการส่วนตวั 

ถา้ท่านไม่ทราบวา่ท่านไดท้  าผดิ ขดัขืนพระเจา้ดว้ยประการใด ท่านควรทูลขอต่อองค์
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ใหท้่านรู้ส านึกวา่ ท่านไดท้  าผดิต่อพระองคด์ว้ยเร่ืองอะไรบา้ง หรือไม่ไดเ้ช่ือฟัง
พระองคเ์ม่ือไร ขอใหพ้ระวิญญาณทรงส าแดงใหท้่านเป็นเร่ือง ๆ ไป อ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ทีละขอ้ 
ๆ และถามตวัท่านเองวา่ “ขา้พเจา้ไดท้  าผดิต่อพระองคใ์นขอ้น้ีหรือเปล่า” พระเจา้จะทรงใหเ้รารู้ส านึก
ถึงบาปท่ีเราไดก้ระท า ในเม่ือจิตใจของเรายอมอ่อนนอ้มต่อพระวจนะของพระองค ์

ถา้ความบาปได ้ “ปลน้” เอาพระพรของคริสเตียนคนใดคนหน่ึงไป มีสองส่ิงท่ีคริสเตียน
คนนั้นจะตอ้งท า ส่ิงแรกจะตอ้งคืนดีกบัพระเจา้ และคืนดีกบัเพื่อนมนุษยเ์สียก่อน จะตอ้งรับสารภาพ
บาปต่อพระเจา้ และ “ชดใช”้ หรือคืนของใหบุ้คคลนั้น 

ถา้ท่านท าผดิต่อผูใ้ด จงไปขออภยัจากผูน้ั้น อยา่ชกัชา้ในการขออภยั บางทีท่านอาจนึกวา่ 
การท่ีท่านไปขออภยัจากผูอ่ื้นจะท าใหท้่านเสียเกียรติ แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น การท่ีท่านจะยอมรับ
วา่ “ฉนัท าผดิ” นั้น คนท่ีมีใจกวา้งขวางจึงจะยอมรับเช่นกนั กฎของการ “ชดใช”้ ก็คือชดใชเ้ท่าท่ีท่านท า
ผดิเท่านั้น ถา้เป็นความผดิทางใจ จงชดใชเ้พียงทางใจ ถา้ท่านท าผดิโดยการแสดงกิริยาไม่สุภาพต่อใคร 
จงไปขอโทษเฉพาะบุคคลนั้น ๆ เท่านั้น ถา้ท่านไดนิ้นทากล่าวร้ายผูอ่ื้น จงไปบอกทุก ๆ คนท่ีไดย้นิค า
นินทาของท่านวา่ ท่ีท่านพดูนั้นผดิ และเร่ืองราวท่ีพดูนั้นก็ไม่สมควรพดู 

แต่การท่ีการอธิษฐานของท่านหยดุชะงกั อาจไม่ใช่เพราะความบาปเป็นตน้เหตุ อาจเป็น
เพราะสมองของท่านคิดเร่ือยเป่ือย ฟุ้งซ่านไปเองก็ได ้ คริสเตียนหลายคนไดเ้ผชิญกบัความยุง่ยากเร่ืองน้ี 
ต่อไปน้ีเป็นขอ้แนะน าในการอธิษฐานของฮดัสัน เทเลอร์ 

“การท่ีจะช่วยมิใหจิ้ตใจฟุ้งซ่านเวลาอธิษฐาน ก็คือใหอ้ธิษฐานออกเสียง และอธิษฐาน
เม่ือเดินไปเดินมา อธิษฐานประหน่ึงวา่ ท่านก าลงัเขา้เฝ้าพระเจา้อยูต่ามล าพงั วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีจะช่วยจิตใจ
มิใหฟุ้้งซ่านไดดี้กวา่วธีิอ่ืน” 

การอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์จะช่วยกระตุน้ใหก้ารอธิษฐานของท่านเขม้แขง็ข้ึน จง
อ่านขอ้พระธรรมสักหน่ึงขอ้แลว้หยุดอธิษฐานก่อนอ่านต่อไป การอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์จะท าให้
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ท่านเห็นนิมิตในการอธิษฐานของท่าน กล่าวคือจะท าใหส้มองของท่านเห็นภาพของเพื่อนมนุษย ์ และ
เห็นภาวะของคนท่ีตอ้งการค าอธิษฐานของท่าน 

เม่ือท่านอธิษฐาน จงลองดูวิธีต่าง ๆ กนั แทนท่ีจะอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์วนัละหน่ึง
บทตามปกติ ลองอ่านเพียงขอ้เดียว แลว้ลองตีความขอ้พระธรรมนั้นโดยถามตวัของท่านเองวา่ “ขา้พเจา้
ปฎิบติัตามขอ้น้ีหรือเปล่า” เช่น “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจ สุดจิตของเจ้า ด้วยสุดความคิด 
ด้วยส้ินสุดก าลังของเจ้า” (มาระโก 12:30) ท่านใหพ้ระเจา้เป็นอนัดบัแรกในชีวิตของท่านหรือ? ก่อน
ครอบครัวของท่านดว้ยหรือ? พระเจา้ทรงประทบัอยูเ่หนือทุกส่ิงในชีวติของท่านหรือเปล่า? พระเจา้มี
หุน้ส่วนในชีวิตจิตใจของท่านหรือ? ท่านมีอะไรในจิตใจท่ียงัซ่อนไวจ้ากพระองคบ์า้งไหม? ท่านใหพ้ระ
เจา้ทรงควบคุมความคิดของท่านหรือเปล่า? หรือท่านมีความคิดไม่ดีท่ีท าใหพ้ระเจา้ตอ้งเศร้าพระทยั? 
ท่านคิดเร่ืองร้อยแปดเร่ือยเป่ือยอะไรก็ได ้ โดยไม่ใหพ้ระเจา้เก่ียวขอ้งกบัความคิดของท่านอยา่งนั้นได้
หรือ? ท่านถวายพลงัจิตใจทั้งหมดเพื่อปฎิบติัพระราชกิจของพระเจา้หรือเปล่า? 

อีกวธีิหน่ึงในการเขา้เฝ้าพระเจา้ตามล าพงัก็คือ ท่านอาจเลือกอ่านขอ้พระธรรมมากกวา่
ธรรมดา เลือกพระธรรมเล่มหน่ึงเช่นพระธรรมเอเฟซสั ฟิลิปปี โคโลสี หรือฟิเลโมน อ่านจนจบเป็นเล่ม 
ๆ ในคราวเดียวกนั บางคร้ังท่านอาจเลือกอ่านประวติั หรือเร่ืองราวต่าง ๆ ของผูป้ระกาศข่าวประเสริฐ 
จากพระธรรมต่าง ๆ และท่านจงไตร่ตรองถึงความรักของพระเจา้ ท่ีแพร่ออกไปทัว่โลก 

จงใหค้  าอธิษฐานของท่านเปล่ียนรสบา้ง เช่นวนัน้ีอธิษฐานเผือ่ตวัของท่านคนเดียว
เท่านั้น ตรวจคน้ดูจิตใจของท่านถ่อมตวัลงจ าเพาะพระพกัตร์พระเจา้ และอุทิศถวายตวัของท่านใหม่กบั
พระเจา้ จงสงบใจคอยใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิช้ีใหท้่านรู้วา่ พระองคมี์พระประสงคจ์ะใหท้่านตดัอะไร
ทิ้งจากชีวติของท่านบา้ง และมีอะไรอีกบา้งท่ีพระเจา้จะทรงเพิ่มเติมใหแ้ก่ท่าน 

รุ่งข้ึนอีกวนัหน่ึงท่านอาจไม่อธิษฐานเพื่อตวัเองเลย ลืมเร่ืองราวและปัญหาเฉพาะตวัของ
ท่าน เพราะท่านไดม้อบไวก้บัพระเจา้ทั้งหมดแลว้ จงเร่ิมตน้อธิษฐานเผื่อคนอ่ืน ๆ อธิษฐานเผือ่เพื่อน
บา้นใกลเ้คียง อธิษฐานเรียงจากบา้นน้ีไปบา้นโนน้ อธิษฐานจากใจจริงของท่านโดยออกเสียง เจา้ของ
บา้นนั้นเป็นใคร ช่ืออะไร และสมาชิกในบา้นของเขาเป็นใครบา้ง และท่านตอ้งการท่ีจะใหพ้ระเจา้ทรง
ช่วยเขาอยา่งไรบา้ง หรือมองดูท่ีแผนท่ีโลกและอธิษฐานเผือ่การงานของพระเจา้ทีละประเทศ อธิษฐาน
เผือ่คริสเตียน และเผือ่คนท่ีไม่เคยไดย้นิไดฟั้งพระกิตติคุณของพระเยซูเลย จงอธิษฐานเร่ือยไปตามท่ี
พระวญิญาณของพระเจา้ทรงน าใหท้่านจ ารายช่ือและภาวะเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสมองของท่าน จง
อธิษฐานเผื่อคนอ่ืนท่ีท่านไม่เคยอธิษฐานเผื่อมาก่อนเลย 

มีสองวธีิ ท่ีจะช่วยท่านใหเ้กิดความกระหายท่ีจะเขา้เฝ้าพระเจา้ตามล าพงั วธีิท่ีหน่ึงคือ 
ค านึงถึง การท่ีคริสเตียนทุกคนตอ้งรายงานต่อหนา้พระท่ีนัง่ของพระเยซูคริสต ์ ในเม่ือพระองคเ์สด็จ
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กลบัมา แลว้ถามตวัเองวา่ ตนควรจะใชเ้วลาอธิษฐานเขา้เฝ้าพระเจา้อยา่งไร จึงพร้อมท่ีจะรายงานต่อ
พระองคเ์สมอ หากท่านค านึงถึงเร่ืองน้ีใหถ่้องแทแ้ลว้ ท่านจะตอ้งเปล่ียนท่าทีในการเขา้เฝ้าพระเจา้
ส่วนตวั แต่มีคริสเตียนนอ้ยคนท่ีคิดไดว้า่ วนัหน่ึงขา้งหนา้ เขาจะตอ้งรับพิจารณาจากพระเยซูคริสต์
อยา่งแน่นอน หากท่านเคยประสบโรคภยัไขเ้จบ็ท่ีร้ายแรงสักคร้ังหน่ึง ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งความเป็นกบั
ความตาย จะท าใหท้่านเห็นความจริงของขอ้น้ีกระจ่างข้ึน แลว้ท่านคงจะเขา้ใจถึงความส าคญัของการ
เขา้เฝ้าพระเจา้ตามล าพงัทุก ๆ วนั 

อีกวธีิหน่ึงท่ีจะช่วยใหก้ารอธิษฐานตามล าพงัของเราเกิดผลก็คือ ใหเ้รารักองคพ์ระเยซู
คริสตอ์ยา่งแทจ้ริง ความรักท่ีเรามีต่อองคพ์ระเยซูคลา้ยกบัความรักของชาวโลกกล่าวคือไม่ใดเ้กิดข้ึนกบั
ทุกคนในวธีิเดียวกนั บางคนเกิดความรักเม่ือแรกเห็น พอพบองคพ์ระเยซูก็รู้สึกรักใคร่พระองคข้ึ์นมา
ทนัที บางคนก็ค่อย ๆ บงัเกิดความรักมากข้ึน ๆ ไม่วา่จะเป็นความรักชนิดท่ีเกิดข้ึนรวดเร็วหรือเกิดข้ึนชา้ 
ๆ ก็ตาม เม่ือความรักเพื่อพระเยซูเกิดข้ึนในชีวิตจิตใจของเราแลว้ ไม่มีอะไรจะสามารถหยดุย ั้งการ
อธิษฐานตามล าพงัของเราได ้และเราก็จะมีความปิติยนิดีในดวงจิตของเราเน่ืองจากความรักของพระเยซู
คริสตผ์กูพนัจิตใจของเราไว ้
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บทที ่5 จงฟัง ! 

“ขอตรัสเถิด ผู้ทาสของพระองค์คอยฟังอยู่” 
1 ซามเูอล 3: 10 

บดัน้ีเรามาถึงตอนส าคญัท่ีสุด ในการอธิษฐานตามล าพงักล่าวคือพระเจา้ตรัสแก่เราวา่  
หนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดของเราเวลาน้ี คือ การสงบใจน่ิงคอยฟังวา่ พระเจา้จะตรัสอะไรแก่เรา จงอยูเ่งียบ ๆ 
และคอยฟังค าตรัสของพระองคเ์ถิด 

เราตอ้งมาถึงวาระท่ีจะไม่เอาใจใส่เร่ืองราวของตนเองหรือความรู้สึกของตวัเอง และเรา
จะตอ้งสนใจกบัพระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น เราจะตอ้งหยดุคิดวา่ เวลาเขา้เฝ้าพระเจา้นั้นไม่ใช่เวลาท่ีเรารู้สึก
สบายใจ หรือรับพระพร แต่เป็นเวลาท่ีจะแสวงหาพระเจา้ต่างหาก “เม่ือพระองค์ทรงรับส่ังว่า จง
แสวงหาพักตร์ของเรา จิตใจของข้าพระองค์ทูลตอบว่า ข้าแต่พระเยโฮวาข้าพระองค์ก าลังแสวงหาพระ
พักตร์ของพระองค์” (สดุดี 27:8) 

ในการเขา้เฝ้าพระเจา้ตามล าพงันั้น เราจะตอ้งมีใจสงบในเร่ืองของโยบ โยบพดูมากมาย 
ในพระธรรมโยบมีอยูถึ่งส่ีสิบสองบท บรรจุถอ้ยค าซ่ึงเป็นค าพดูเกือบตลอดเล่ม แลว้บทท่ีสามสิบแปด 
เป็นค าตรัสของพระเจา้ คร้ันแลว้พระธรรมโยบก็จบลงในทนัทีทนัใด ถูกแลว้เราอาจอยูต่ามล าพงักบั
พระเจา้ในท่ีวิเวกวงัเวงเพื่อตั้งใจแสวงหาพระองค ์ แต่น่าเสียดายท่ีเรามกัพดูกบัพระเจา้เสียตลอดเวลา 
โดยไม่ปล่อยโอกาสใหพ้ระองคต์รัสแก่เรา หรือคอยฟังค าตรัสของพระองค ์ เรามกับ่นถึงเร่ืองของคน
อ่ืนใหพ้ระเจา้ฟังเสียมากมาย และเรามกัทูลขอใหพ้ระเจา้ทรงตกัเตือนสั่งสอนคนอ่ืน เรามกัอธิบายและ
แกต้วัในเร่ืองความประพฤติของเราเอง เสร็จแลว้เราก็ลุกข้ึนจากการคุกเข่าอธิษฐาน โดยไม่ไดถ้วาย
โอกาสใหพ้ระเจา้ตรัสแก่เราเลยแมส้ักครู่เดียว หรือบางทีเราอาจเกรงวา่พระเจา้จะไม่ทรงอนุญาตใหเ้รา
ท าตามใจตวัเอง แลว้เราจึงปฎิเสธไม่ยอมฟังพระสุรเสียงของพระองค ์ คนหลายคนอา้งวา่ พระเจา้จะไม่
ยอมใหใ้ครตกนรก เม่ือพวกฟาริสีแสดงความชอบธรรมของตวัเอง พระเจา้ไม่ทรงอวยพรแก่เขาเลย (ลู
กาบทท่ี 18) พวกเราหลาย ๆ คน ก็ท าตามแบบพวกฟาริสีเหล่านั้น โดยมิไดต้ั้งใจ เราพยายามหลาย
วถีิทางท่ีจะพิสูจน์ใหพ้ระเจา้เห็นวา่ เราเป็นฝ่ายถูกเสมอ แต่ในขณะเดียวกนันั้นเองจิตใจของเราก็สับสน
ป่ันป่วน 

เม่ือท่านไปหาครูบาอาจารยข์องท่าน เพื่อถามปัญหาในใจ ท่านก็ตอ้งคิดล่วงหนา้แลว้วา่ 
อาจารยข์องท่านจะใหค้  าแนะน าแก่ท่านอยา่งไรบา้ง ซ่ึงท่านควรมีเวลาคอยรับฟังค าแนะน านั้น ๆ 
ท านองเดียวกนั เม่ือท่านเขา้เฝ้าพระเจา้ ท่านก็ควรสงบอกสงบใจคอยฟังพระสุรเสียงของพระองค ์การท่ี
เราจะไดรั้บพระพรใหญ่หลวง จากการนมสัการพระเจา้ส่วนตวันั้น เราจะตอ้งหยดุอา้งขอ้แกต้วัทุกชนิด 
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และไม่ตอ้งอธิบายอะไรใหพ้ระเจา้ฟังทั้งส้ิน เราจงฟังพระเจา้เท่านั้น พระเจา้อาจทรงกล่าวโทษหรือทรง
ต าหนิเราก็ได ้แต่ถา้เราอยูน่ิ่ง ๆ คอยฟังพระองค ์มีบ่อยคร้ังท่ีพระองคท์รงท าใหย้ิม้แยม้แจ่มใส และทรง
หนุนน ้าใจเราดว้ย 

ยอห์น แนลสัน ไฮด ์ เป็นนกัอธิษฐานเรืองนามท่ีเด่นท่ีสุดคนหน่ึงของโลก จนมีคนเรียก
เขาวา่ “ไฮด ์ นกัอธิษฐาน” ดร.วลิเบอร์ แชพแมน เล่าเร่ืองของการท่ีเขาไปพบมิสเตอร์ไฮด ์ และขอร้อง
ใหอ้ธิษฐานเผื่อเขา เขาบอกมิสเตอร์ไฮดดงัน้ีวา่ “มิสเตอร์ไฮด ์ ผมอยากจะขอร้องให้ท่านอธิษฐานเผือ่
ผมสักหน่อย” เขาเล่าต่อไปวา่ “มิสเตอร์ไฮดม์าท่ีหอ้งของขา้พเจา้ ปิดประตูใส่กลอน แลว้ไฮดก์็คุกเข่าลง 
ไฮดน่ิ์งเงียบไปเป็นเวลาประมาณหา้นาที โดยไม่พดูอะไรเลยสักค าเดียว ขณะท่ีคุกเข่าอยูเ่งียบ ๆ ขา้พเจา้
ไดย้นิเสียงหวัใจของขา้พเจา้เองเตน้ตุบ ๆ คร้ันแลว้ขา้พเจา้ก็รู้สึกวา่น ้าตาอุ่น ๆ ของขา้พเจา้ไหลลงมา
ตามใบหนา้ ขา้พเจา้รู้แน่นอนวา่ ขณะนั้นขา้พเจา้ก าลงัเขา้เฝ้าอยูเ่ฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ คร้ันแลว้
มิสเตอร์ไฮดไ์ดทู้ลพระเจา้โดยเงยหนา้ข้ึนทั้งน ้าตาและทูลวา่ “โอพระองคเ์จา้ขา้...” คร้ันแลว้ก็น่ิงเงียบ
ไปอีกอยา่งนอ้ยหา้นาที ไฮด์ก็อยูน่ิ่ง ๆ จนไฮดแ์น่ใจแลว้วา่ เขาก าลงัทลูพระเจา้อยูจ่ริง ๆ เขาจึงร้องทูล
ขอพระเจา้เพื่อขา้พเจา้ดว้ยใจจริง ในชีวติของขา้พเจา้ ๆ ไม่เคยไดย้นิค าอธิษฐานเช่นนั้นมาก่อนเลย เม่ือ
ขา้พเจา้ลุกข้ึนยนื ในทนัใดนั้นขา้พเจา้รู้สึกซาบซ้ึงตรึงใจวา่ นัน่เป็นการอธิษฐานจริง ๆ” 

เราอาจท างานนอ้ย แต่จะไดผ้ลมาก ถา้เราใชเ้วลามาก ๆ ในการเขา้เฝ้าพระเจา้ “พระบิดา
ทรงแสวงหาคนอย่างนั้น นมัสการพระองค์ (ยอห์น 4:23) 
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บทที ่6 การอธิษฐานเผือ่คนอืน่ 

“พ่ีน้องท้ังหลาย จงอธิษฐานเผ่ือเรา” พระธรรม 2 เธสะโลนิกา 3:1 
“กรุณาอธิษฐานเผือ่ผมดว้ย”  “ช่วยอธิษฐานเผื่อลูกชายของดิฉนัดว้ย” “กรุณาอธิษฐาน

เผือ่การประชุมรววีารศึกษา” “ใหเ้ราช่วยกนัอธิษฐานเผื่อคนหนุ่มสาวท่ีพึ่งกลบัใจใหม่” “โปรดอธิษฐาน
เพื่อเราจะสามารถประกาศข่าวประเสริฐ แก่ทุกคนในละแวกคริสตจกัรของเรา” 

วนัแลว้วนัเล่า ค  าขอร้องนั้นหลัง่ไหลเขา้มา ติดต่อกนัยาวเหยยีด เพื่อขอร้องให้เรา
อธิษฐานเผื่อ จิตใจของเราซ่ึงเป่ียมไปดว้ยความรักของพระคริสต ์ ก็ยนิดีปฎิบติัตามค าขอร้องนั้น ๆ เรา
อยากอธิษฐานและเราอยากใหเ้กิดผล ดงันั้นเราตอ้งตั้งตน้เรียนรู้จกัอธิษฐานเผื่อคนอ่ืน ซ่ึงอยูเ่ป็นระยะ
ทางไกลเช่นเดียวกนั 

เวลาอธิษฐานหลายคนมกัอธิษฐานตามแบบเด็ก ๆ เสมอ เช่นอธิษฐานวา่ “โอพระองคเ์จา้
ขา้ ขอทรงอวยพระพรคนนั้น ๆ” จริงอยูก่ารอธิษฐานเช่นน้ีอาจใชก้ารได ้ ถา้เรารู้จกัความหมายวา่ การ
อธิษฐานเช่นนั้นหมายความวา่อะไร และรู้จกัความหมายของ “พระพร” 

เม่ือเราขอพระเจา้ใหอ้วยพระพรแก่คนท่ีไม่เป็นคริสเตียน ก็เท่ากบัเราก าลงัขอใหพ้ระเจา้
อวยพระพรแก่คนท่ีก าลงัหนัหลงัใหพ้ระองคแ์ละท าผดิต่อพระองค ์ ไม่มีหนทางใดเลยท่ีพระเจา้จะทรง
อวยพระพรแก่ผูท่ี้มิใช่บุตรของพระองค ์และเม่ือท่านอธิษฐานขอพระเจา้ทรง “อวยพระพร” คนท่ีเป็นค
ริสเตียนแลว้ ท่านก็ไม่ควรขอพระเจา้ทรงอวยพระพรแก่เขาในทางวตัถุ แต่ควรอธิษฐานเพื่อเขาจะไดฟั้ง
พระเจา้มากยิง่ข้ึน พระธรรมเฉลยธรรมบญัญติับทท่ี 28 กล่าวถึงการรับพระพรอยา่งยดืยาววา่มีอะไรบา้ง 
และพระพรนั้นตอ้งอาศยัการเช่ือฟังทั้งส้ิน 

อยา่งไรก็ตาม การท่ีเราเพียงแต่ขอพระเจา้ให้อวยพระพรแก่มิตรสหายของเราก็เป็นการดี
อยู ่ แต่เป็นการอธิษฐานชนิดดีอนัดบัสอง เพราะพระเจา้ตรัสวา่ “เจา้จะใหเ้ราท าอะไรเพื่อเจา้” และ
พระองคย์งัไดท้รงร้องขอให้เราอธิษฐานเพื่อส่ิงท่ีตวัเราและคนอ่ืนตอ้งการจริง ๆ โดยเฉพาะ 

“จงอธิษฐานอยา่งเอาจริงเอาจงั กล่าวคืออธิษฐานใหแ้น่นอนลงไปวา่จะใหท้ าอะไร 
เม่ือไร เจาะจงตามความประสงคใ์หเ้ด่นชดั” วธีิน้ีเป็นวธีิของแมรี สะเลสเซอร์ ผูส้อนพระกิตติคุณใน
ทวปีแอฟริกา ขอร้องใหผู้คุ้น้เคยอธิษฐานเผื่อเขา 

ถา้จะมีสมุดจดรายการท่ีตอ้งการอธิษฐานเผือ่ไวเ้ป็นเล่มก็จะดี บางคนขอร้องใหเ้ราจดช่ือ
ของเขาไวใ้นรายการอธิษฐานของเรา และเขาตอ้งการให้เราอธิษฐานเผื่อเขาจริง ๆ อคัรสาวกเปาโลเอง
คงมีรายช่ือคนท่ีท่านตอ้งการจดจ าในเวลาอธิษฐาน เราเป็นมนุษยย์อ่มมีการลืมเลือนไดง่้าย จึงควรจดช่ือ
เหล่านั้นไว ้
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คนส าคญั ๆ ของพระเจา้มกัมีสมุดจดรายช่ือส าหรับอธิษฐานแทบทุกคน ผูส้อนศาสนา
คริสตค์นหน่ึง ท่ีไปสอนชาวลีซูท่ีประเทศจีนทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ บอกวา่ “การมีสมุดเล็ก ๆ 
ส าหรับจดรายช่ือคนท่ีตอ้งการใหอ้ธิษฐานเผือ่ เป็นอุปกรณ์ช่วยในการจดจ าดีมาก” สมองของเรา
ตอ้งการการแนะน าอยา่งเดียวกบัจิตวิญญาณของเราเหมือนกนั เราตอ้งรวบรวมความคิดใหเ้ขา้แนวเป็น
ระเบียบ เอาสมุดวางลงบนโตะ๊หรือเกา้อ้ี เสร็จแลว้ก็คุกเข่าลงแลว้เร่ิมอธิษฐาน 

บางทีอาจมีรายช่ือคนมากมาย ท่ีเราตอ้งการอธิษฐานเผื่อแต่จะอธิษฐานใหค้รบหมดทุก
คน ในวนัเดียวกนัไม่ได ้ ฉะนั้นจะตอ้งแบ่งรายช่ือออกเป็นวนั ๆ เช่นวนัจนัทร์ อธิษฐานเผือ่คนท่ียงัไม่
เป็นคริสเตียน วนัองัคารอธิษฐานเผื่อเพื่อน ๆ วนัพุธอธิษฐานเผื่อคริสตจกัรทั้งหลายภายในประเทศ วนั
พฤหสับดีอธิษฐานเผื่อการประกาศเผยแพร่นอกประเทศ 

วนัศุกร์ท่านอาจอธิษฐานเผื่อคริสตจกัรของท่านเอง อธิษฐานเผื่อการสอนรวีวารศึกษา
ตั้งแต่ชั้นเด็ก ๆ จนถึงชั้นผูใ้หญ่ และอธิษฐานเผื่อครูและอาจารยห์รือศิษยาภิบาลของท่าน วนัเสาร์
อธิษฐานเผื่อคนอ่ืน ๆ ซ่ึงท่านไม่ทราบวา่จะจดัเขา้อยูใ่นวนัใดเช่นคนท่ีเคยเป็นนกัเรียนรววีารศึกษาของ
เรามาก่อน 

จงเขียนขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีเหมาะสม ไวป้ระจ าทุก ๆ วนั เช่นวนัอาทิตยอ์าจใช ้
“วนันีเ้ป็นวนัท่ีพระเยโฮวาห์ได้ทรงก าหนดไว้ ในวันนีข้้าพเจ้าจะพากันช่ืนใจยินดี” สดุดี 118:24 ใน
วนัน้ีแทนท่ีจะอธิษฐานขอส่ิงหน่ึงส่ิงใด เพียงแต่สรรเสริญคุณงามความดีของพระองคแ์ละแสดงความ
ช่ืนชมยนิดีในความรักของพระองค ์ ส าหรับวนัจนัทร์เป็นวนัของผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บความรอด ท่านอาจใช้
ขอ้พระธรรมท่ีวา่ “องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉ่ือยช้า ในค าสัญญาของพระองค์ เหมือนบางคนคิดว่า
ช้านั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่ท่านท้ังหลายเป็นช้านาน ไม่ทรงประสงค์ให้
คนหน่ึงคนใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาให้คนท้ังปวงกลับใจเสียใหม่” (2 เปโตร 3:9) ท่านคงจะอา้ง
ขอ้น้ี เม่ือมีบางคนท่ีมีช่ือบนัทึกไวใ้นสมุดของท่านยงัไม่ไดก้ลบัใจเสียใหม่เป็นเวลาชา้นาน 

เราจะตอ้งมีความเพียรพยายาม ในการอธิษฐานเผื่อคนท่ีเรารัก เน่ืองดว้ยเขาเป็นคนท่ีเรา
รัก และเรารู้จกันิสัยใจคอของเขาดี เราเลยคิดวา่ เขาอาจเขา้สวรรคไ์ด ้จึงละเวน้อธิษฐานเผือ่เขา หากเรารู้
วา่บาปร้ายกาจเพียงไร และคนบาปตอ้งการองคพ์ระผูช่้วยไถ่บาปอยา่งไร เราคงจะอธิษฐานทั้งกลางวนั
และกลางคืนจนกวา่คนรักของเราจะไดรั้บความรอดและหลุดพน้จากความบาป 

ในการอธิษฐานเผือ่คน ๆ เดียวกนั เรามกัจะอธิษฐานซ ้ า ๆ ซาก ๆ เป็นแบบฉบบัเดียวกนั
ทั้งส้ิน ฉะนั้น แทนท่ีจะอธิษฐานใหพ้ระเจา้ทรงช่วยเขาใหพ้น้บาปแต่อยา่งเดียวเท่านั้น เราควรอธิษฐาน
เผือ่เพื่อนบา้นของเขา การงานของเขาและชีวติภายในบา้นของเขา เม่ือคนเหล่าน้ีกลบัใจใหม่ ท่านก็
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สามารถยา้ยช่ือจากบนัทึกวนัจนัทร์มาอยูว่นัองัคาร ซ่ึงเป็นหนา้ส าหรับรายช่ือคริสเตียนไดแ้ลว้ เม่ือเป็น
เช่นน้ี ท่านจะรู้สึกปิติยนิดีอยา่งยิง่ 

ส าหรับวนัองัคารท่านอาจใชค้  าเตือนดงัน้ี “จงอธิษฐานเพ่ือกันและกัน” (ยากอบ 5:16) น้ี
แหละเป็นบทพิสูจน์และเป็นเคร่ืองทดลองใจวา่ ท่านรักเพื่อนของท่านเท่าไร ถา้จะใชข้อ้พระคริสต
ธรรมคมัภีร์ ส าหรับแต่ละคน หรือหลาย ๆ คนก็จะช่วยใหอ้ธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นไดดี้ข้ึน ถา้ท่าน
ตอ้งการจะใหค้  าอธิษฐานของท่านเกิดผล ท่านจะตอ้งอธิษฐานตามพระสัญญาในขอ้พระคริสตธรรม
คมัภีร์ และท่านจะเช่ือในการอธิษฐานมากข้ึน ถา้ท่านมีขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ประจ าหวัขอ้อธิษฐาน
มากข้ึน ถา้ท่านมีขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ประจ าหวัขอ้อธิษฐานของท่านจะท าใหท้่านทราบแน่นอนวา่ 
ท่านก าลงัอธิษฐานตามน ้าพระทยัของพระเจา้ 

ท าไมจึงตอ้งอธิษฐานเผื่อเพื่อนของท่าน ในเร่ืองต่าง ๆ นานา ความจริงมนุษยม์กัคิดวา่
พระพรของพระเจา้คือการไดรั้บส่ิงของหรือการช่วยใหพ้น้จากความทุกขย์าก แต่การท่ีไดรั้บพระพร
จากพระเจา้มีความหมายมากกวา่นั้น พระเจา้พระราชทานส่ิงของจ าเป็นแก่คนดีและคนชัว่เหมือนกนั 
แต่ส่ิงท่ีจ  าเป็นจริง ๆ ส าหรับเราก็คือพรฝ่ายจิตวญิญาณ ถา้เราอธิษฐานขอส่ิงของต่าง ๆ เสมอ พระเจา้ผู ้
ทรงไดย้นิค าอธิษฐานทุกขอ้จะทรงรู้สึกอยา่งไรเม่ือไดย้นิค าอธิษฐานเช่นนั้น ดงันั้นเม่ือท่านอธิษฐาน
เผือ่เพื่อน ๆ ของท่าน เขาก็จะไดรั้บส่ิงต่าง ๆ รวมทั้งวตัถุและพระพรฝ่ายจิตวิญญาณ ซ่ึงท่านไดอ้ธิษฐาน
ขอเผื่อเขา 

ส าหรับคนท่ีเป็นคริสเตียนไม่นานนกั ท่านก็ควรอธิษฐานเพื่อใหเ้ขา “เจริญขึน้ใน
พระคุณ และในความรู้ของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา” (2 เปโตร 3:18) ตวัอยา่งการ
อธิษฐานท่ีเราพอจะเอาเป็นแบบอยา่งได ้ มีดงัน้ี “ขอพระองค์ทรงโปรดประทาน แก่ท่านท้ังหลายตาม
ความมัง่ค่ังแห่งสง่าราศีของพระองค์ ให้ได้ก าลังเร่ียวแรงมากฝ่ายจิตวิญญาณโดยเดชของพระวิญญาณ
ของพระองค์ เพ่ือพระคริสต์จะได้สถิตในใจของท่านท้ังหลายโดยความเช่ือ เพ่ือเม่ือท่านท้ังหลายวาง
รากลงมัน่คงแล้วในความรัก ท่านจะได้มีความสามารถท่ีจะรู้พร้อมกับสิทธิชนท้ังหมดว่า อะไรเป็น
ความกว้าง อะไรเป็นความยาว อะไรเป็นความสูง อะไรเป็นความลึก  และได้รู้จักความรักของพระ
คริสต์ซ่ึงเกินความรู้ เพ่ือท่านท้ังหลายจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าเตม็เป่ียม” (เอเฟซสั 3:16-19) 
หรือจะใช ้“ข้าพเจ้าอธิษฐานขอดังนีว่้า ให้ความรักของท่านจ าเริญย่ิง ๆ ขึน้ในความรู้ และในการสังเกต
ทุกอย่างเพ่ือท่านท้ังหลายจะพิจารณาได้ว่า ไหนประเสริฐ และเพ่ือท่านจะได้เป็นคนสัตย์ซ่ือ และไม่เป็น
ท่ีติได้ จนถึงกาลวนัแห่งพระคริสต์ คือเป็นผู้ประกอบไปด้วยผลแห่งความชอบธรรม ซ่ึงมีมาโดยพระ
เยซูคริสต์ ให้เกิดสง่าราศีและความสรรเสริญแก่พระเจ้า” (ฟิลิปปี 1:9-11) 

เราไดพ้ดูมาแลว้วา่ เราควรอธิษฐานตามหลกัในพระคริสตธรรมคมัภีร์ แต่ขา้พเจา้ไม่
สามารถเนน้ไดม้ากกวา่น้ีวา่ ก่อนท่ีเราจะรู้จกัความจ าเป็นของการอธิษฐาน เราตอ้งไดรั้บการน าจากพระ
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วญิญาณ โดยประการน้ีประการเดียวเท่านั้นท่านจึงจะเกิดความแน่ใจไดว้า่ พระเจา้จะทรงตอบค า
อธิษฐานของท่าน “น่ีแหละเป็นความกล้าท่ีเราท้ังหลายมีอยู่ในการท่ีจะติดต่อกับพระองค์ คือว่าถ้าเรา
ทูลขอส่ิงใจตามชอบพระทัยของพระองค์พระองค์จะทรงโปรดฟังเรา” (1 ยอห์น 5:14) 

วนัพุธท่านควรอธิษฐานเผือ่การเผยแพร่พระกิตติคุณภายในประเทศ และท่านอาจนึกถึง
พระธรรมขอ้น้ี “เม่ือเราอยากอาหาร ท่านกจ็ะได้จัดให้เรากิน เรากระหายน า้ ท่านกไ็ด้ให้เราด่ืม เราเป็น
แขกแปลกหน้า ท่านกไ็ด้ต้อนรับเราไว้ เราเปลือยกาย ท่านกไ็ด้ให้เส้ือผ้าเรานุ่งห่ม เม่ือเราเจบ็ ท่านก็
ได้มาเย่ียมเรา เม่ือเราต้องจ าอยู่ในพันธนาการ ท่านกไ็ด้มาหาเรา” (มทัธิว 25:35,36) การอธิษฐานเป็น
หนทางท่ีจะช่วยเราใหเ้ช่ือฟังและท าตามค าเหล่านั้นได ้ ท่านอาจไม่สามารถออกไปเผยแพร่พระกิตติคุณ
ไดด้ว้ยตนเอง แต่ท่านสามารถอธิษฐานเผือ่คริสตจกัรตามชนบทและคนไขใ้นโรงพยาบาลและนกัโทษ
ในเรือนจ า 

วนัพฤหสับดี ท่านอาจใชเ้ป็นวนัอธิษฐานส าหรับการเผยแพร่พระกิตติคุณใน
ต่างประเทศ ขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีเหมาะส าหรับการน้ีก็คือ “แล้วอธิษฐานเผ่ือเราด้วย เพ่ือพระเจ้า
จะทรงโปรดเปิดช่องไว้ส าหรับพระค านั้น ให้เรากล่าวข้อลึกลับแห่งพระคริสต์” (โคโลสี 4:3) คนท่ี
ออกไปประกาศพระกิตติคุณตอ้งการพลงัหนุนใจจากเรา มีเร่ืองเล่าวา่มีผูป้ระกาศพระกิตติคุณคนหน่ึง 
ทางคริสตจกัรไดส้ัญญาวา่จะอธิษฐานเผื่อเขาเม่ือเขาออกไปท าการยงัต่างประเทศ ขณะท่ีเขาท างานหนกั
อยูใ่นแดนไกลจากบา้นของตน เขาก็รู้สึกวา่ ท างานลม้เหลวไม่ไดผ้ล เม่ือถึงก าหนดเวลาพกัผอ่นกลบัไป
เยีย่มบา้นเดิม เขาแอบเขา้ร่วมประชุมอธิษฐานในคริสตจกัรสังกดัเดิมของเขา ปรากฏวา่ไม่มีใครเลยแม้
สักคนเดียว ท่ีอธิษฐานหรือเอ่ยถึงการงานของเขาท่ีเขาก าลงัท าอยูน่ั้น ดว้ยเหตุน้ีเองเขาจึงทราบแน่นอน
วา่ ท าไมการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของเขาจึงไร้ผล แมเ้ขาเองไดท้  างานหนกัมากก็ตาม 

ผูส้อนพระกิตติคุณประจ าประเทศจีนตอนเหนือคนหน่ึงไดเ้ขียนจดหมายไปถาม
คริสตจกัรเดิมของตนวา่ “มีใครอธิษฐานเผือ่ขา้พเจา้บา้งหรือเปล่า” อีกผูห้น่ึงเขียนวา่ “เงินส าหรับการ
ประกาศของเรามีพอใชแ้ลว้ แต่เราก าลงัตอ้งการค าอธิษฐาน เพื่อจะมีคนกลบัใจมาเช่ือถือพระเยซู” 

ผูป้ระกาศในต่างประเทศคนหน่ึง มีโอกาสกลบัไปเยีย่มบา้นเกิดเมืองนอนของตน คร้ัน
แลว้ก็ไดย้นิคนเพียงไม่ก่ีคนอธิษฐานเผือ่การเผยแพร่พระกิตติคุณของคนอ่ืน ๆ เขาจึงพดูวา่ “ขา้พเจา้
รู้สึกทอ้ถอยมาก เพราะท าใหอ้ดคิดไม่ไดว้า่คงมีค าอธิษฐานแต่เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ท่ีจะสนบัสนุนการ
ประกาศข่าวประเสริฐของขา้พเจา้ เม่ือขา้พเจา้จะกลบัไปยงัแดนไกลโนน้ เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ
ตามเดิม” 

หากท่านไม่อยูใ่นภาวะท่ีตอ้งต่อสู้กบัศตัรู ท่านก็ยงัคงไม่รู้สึกวา่ ท่านตอ้งการค าอธิษฐาน
ของผูอ่ื้นมากสักเท่าใด แต่เม่ือท่านตอ้งต่อสู้กบัมาร การอธิษฐานจะกลายส่ิงส าคญัมากท่ีสุดในโลก ผูน้ า
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ข่าวประเสริฐไปประกาศ จะตอ้งออกไปเผชิญกบัป้อมค่ายอนัแขง็แกร่งของพญามาร และโดยการ
อธิษฐานเท่านั้น พวกเขาจึงจะมีชยัชนะในสงครามนั้นได ้ ผูป้ระกาศข่าวประเสริฐตอ้งการค าอธิษฐาน
ของท่านอยา่งแน่นอน 

ท่านคงไม่สามารถออกไปยงัโพน้ทะเล ไกลจนสุดปลายแผน่ดินโลกได ้ แต่ค าอธิษฐาน
ของท่านสามารถออกไปไกลไดเ้สมอ 

วนัศุกร์ท่านสามารถอธิษฐานเผือ่คริสตจกัรประจ าทอ้งถ่ินของท่านเอง ขอ้พระธรรมท่ี
เหมาะสมกบัการน้ีคือ “แทจ้ริงขา้พเจา้ออ้นวอนท่าน ผูเ้ป็นเพื่อนร่วมแอกดว้ยกนัจริง ๆ ใหช่้วยผูห้ญิง
เหล่านั้น เพราะวา่เขาไดท้  าการในกิตติคุณดว้ยกนักบัขา้พเจา้และกบัเกลเมดว้ย ทั้งคนอ่ืนท่ีเป็นเพื่อน
ร่วมการดว้ยกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงมีช่ืออยูใ่นหนงัสือส าหรับชีวตินั้น” (ฟิลิปปี 4:3) 

พระเจา้ทรงใชค้ริสตจกัรเป็นอุปกรณ์ ท่ีจะท าใหม้นุษยรู้์จกัทางรอดพน้บาปขององคพ์ระ
เยซูคริสต ์ แต่พญามารพยายามท าลายช่ือเสียงของคนท่ีท างานในคริสตจกัร คริสเตียนทุกคนควรรู้สึกวา่
เป็นหนา้ท่ีของเขา ท่ีจะอธิษฐานเผื่อคนงานของคริสตจกัรซ่ึงพระเจา้ทรงมอบหนา้ท่ีใหเ้ขาท า คริสเตียน
ไม่ควรเพียงอธิษฐานเผื่อการประกาศของคริสตจกัรเท่านั้น แต่จงอธิษฐานเผือ่การเตรียมค าเทศนาสั่ง
สอนของผูรั้บใชพ้ระเจา้ และการประพฤติของสมาชิกทุกคนภายในคริสตจกัรดว้ย 

วนัเสาร์ ท่านอาจอธิษฐานเผือ่คนท่ีไม่ทราบวา่จะจดัเขา้อยูใ่นวนัใด วนัน้ีจึงเป็นวนั
อธิษฐานส าหรับคนทัว่ ๆ ไป “ขอพระเยโฮวาทรงห้ามปราม อย่าให้ข้าพระองค็ก์ระท าผิดต่อพระองค์ 
โดยเว้นค าอธิษฐานเพ่ือท่านท้ังหลาย” (1 ซามูเอล 12:23) บางทีท่านอาจพบคนจ านวนน้ีเพียงนาน ๆ 
คร้ัง แต่ถึงกระนั้นท่านก็รู้สึกวา่ ท่านควรอธิษฐานเผือ่เขาอยูเ่สมอ 

โปรดอยา่เขา้ใจผดิวา่ เท่าท่ีขา้พเจา้เสนอแนะน าน้ีเป็นกฎตายตวั แต่เป็นเพียงแผนผงัเพื่อ
เร้าใจใหท้่านเห็นนิมิตถึงฤทธ์ิอ านาจแห่งการอธิษฐาน 

การอธิษฐานควรอยูภ่ายใตก้ารน าขององคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ “เพราะว่าเราท้ังหลายไม่
รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอส่ิงใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราด้วยความคร ่าครวญ ซ่ึง
เหลือท่ีจะอธิบายได้” (โรม 8:26) บางทีพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะน าใหท้่านลบรายช่ือของคนหน่ึงออก 
จากรายการท่ีไม่เป็นคริสเตียนก็ได ้ แลว้ใส่ช่ือของเขาในรายการท่ีเป็นคริสเตียนแมชี้วิตของคน ๆ นั้น 
จะไม่ไดใ้หค้วามแน่ใจแก่ท่านมากนกั แต่พระองคจ์ะประทานความแน่ใจ ใหเ้กิดข้ึนในวญิญาณจิตของ
ท่านก็ได ้ และบางทีพระองคอ์าจจะทรงสั่งใหท้่านท าบางส่ิงบางอยา่งเป็นการช่วยเหลือคนท่ีท่านก าลงั
อธิษฐานเผื่ออยู ่

ท่านคงนึกแปลกใจวา่ ท าไมเราไม่ไดต้ั้งวนัไวส้ าหรับอธิษฐานเผื่อครอบครัวของเรา 
ทั้งน้ีเพราะพระเยซูตรัสวา่ “ผู้ใดจะกระท าตามพระทัยพระบิดาของเราผู้อยู่ในสวรรค์ ผู้นั้นแหละเป็นพ่ี
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น้องชายหญิงและมารดาของเรา” (มทัธิว 12:50) แต่ท่านอาจแยกรายช่ือในการอธิษฐานเผื่อครอบครัว
ของท่านก็ไดโ้ดยถา้สมาชิกในครอบครัวของท่านยงัไม่ไดรั้บความรอด จงบนัทึกช่ือของเขาไวใ้น
รายช่ือของคนท่ียงัไม่ไดรั้บความรอด ถา้สมาชิกในครอบครัวของท่านเป็นคริสเตียนแลว้ ท่านก็จด
รายช่ือของเขาไวใ้นจ าพวกคนท่ีเป็นคริสเตียนแลว้ ถา้เขาเป็นคนรับใชพ้ระเจา้จงเขียนช่ือของเขาไวใ้น
บญัชีของผูรั้บใชพ้ระเจา้ 

ถา้ท่านอธิษฐานเผื่อคริสเตียนอ่ืน ๆ จงบอกให้เจา้ตวัทราบดว้ย เพราะจะหนุนน ้าใจให้
คนนั้นรู้สึกตวัวา่มีคน ๆ หน่ึงอธิษฐานเผื่อเขา ท่านอาจแยง้วา่พระธรรมมทัธิวสอนให้อธิษฐานเป็นการ
ลบั ฉะนั้นเราอาจคิดวา่ไม่ควรบอกใครวา่เราก าลงัอธิษฐานเผือ่เขา แต่มีขอ้พระธรรมอีกบางขอ้ท่ีสั่งให้
เราท าเช่นนั้น เป็นความจริงท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์สอนเรา มิใหโ้ออ้วดแสดงตวัวา่เป็นนกัอธิษฐาน แต่
เป็นการแสดงเมตตาจิต ท่ีเราจะบอกคนอ่ืน ๆ ใหท้ราบวา่เราก าลงัอธิษฐานเผือ่เขาอยูเ่สมอ บางคร้ังบาง
คนเกิดความทอ้ถอย แต่เขาจะรู้สึกกระปร้ีกระเปร่าข้ึน เม่ือเขารู้วา่คนอ่ืนก าลงัอธิษฐานเผือ่เขาอยู ่
ตวัอยา่งเช่นพระเยซูตรัสแก่เปโตรวา่ “เราได้อธิษฐานเผ่ือตัวท่าน เพ่ือความเช่ือของท่านจะไม่ได้ขาด”  

มีบญัญติับางประการ ซ่ึงขา้พเจา้อยากจะใหท้่านสนใจพระเยซูตรัสวา่ “...จงอธิษฐานขอ
ต่อเจ้าของการเก่ียวนั้นให้ใช้คนท าการหลายคนไปในการเก่ียวของพระองค์” (มทัธิว 9:38) พระบญัญติั
ขอ้น้ีตอ้งท าตามเช่นเดียวกบัพระบญัญติัท่ีสอนวา่ “อย่าลักทรัพย์” ขา้วในทุ่งนาของพระเจา้ก็เหลือง
พร้อมท่ีจะเก็บเก่ียวเสียงของผูน้ าของพระเจา้ เสียงครูรววีารศึกษา เสียงผูป้ระกาศข่าวประเสริฐ 
เรียกร้องวงิวอนมาจากทุกมุมโลก อยา่งนอ้ยเราควรอธิษฐานทูลต่อพระเจา้ผูเ้ป็นเจา้ของการเก่ียว เพื่อจะ
เรียกร้องใหผู้เ้ก็บเก่ียวสมคัรออกไปท าการเพิ่มข้ึน ถา้ท่านรู้จกัคนหนุ่ม ๆ สาว ๆ สักก่ีคนก็ตาม ซ่ึงท่าน
คิดวา่พระเจา้จะทรงใชเ้ขาได ้ ขา้พเจา้ขอแนะน าให้ท่านอธิษฐานเผือ่เยาวชนเหล่านั้นโดยออกช่ือ
อธิษฐานเผื่อเป็นรายตวั เพื่อใหพ้ระเจา้ทรงเรียกเขาออกไปท างานของพระองค์ 

ขอ้พระธรรมอีกขอ้หน่ึงท่ีเราควรจ าก็คือ “ความปรารถนาในใจของข้าพเจ้า และค า
วิงวอนขอพระเจ้าเพ่ือพลอิสราเอลนั้นคือขอเพ่ือหวงัให้เขาท้ังหลายรอด” (โรม 10:1) ใหเ้ราช่วยกนั
อธิษฐานเผื่อความรอดพน้บาปของชนชาติอิสราเอลถึงแมว้า่เราไม่รู้จกัช่ือชาวยวิคนใดเลย เราก็ควร
อธิษฐานรวม ๆ ทัว่ ๆ ไปส าหรับชนชาติอิสราเอล แต่ถา้เรารู้จกัช่ือสักคนสองคน เราก็ควรมีภารกิจใน
การอธิษฐานเผือ่เขาจริง ๆ การอธิษฐานใหค้นชาติน้ี ซ่ึงพระเจา้ทรงเลือกสรรไวต้ั้งแต่สมยัดึกด าบรรพ ์
ใหก้ลบัใจใหม่มาหาพระเจา้ เป็นขอ้ท่ีสมควรกระท าอยา่งยิ่ง 

แต่กระนั้นก็ยงัมีบญัญติัอีกขอ้หน่ึง เก่ียวกบัการอธิษฐานคือวา่ “ขา้พเจา้จึงเตือนสติท่าน
ทั้งหลายใหว้งิวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณส าหรับคนทั้งปวง คือส าหรับกษตัริยท์ ั้งหลาย และ
คนทั้งปวงท่ีมีต าแหน่งสูง เพื่อเราจะประกอบชีวิตอยา่งสงบสุขโดยทางธรรม” (1 ทิโมธี 2:1,2) พระ
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คริสตธรรมคมัภีร์มิไดส้ั่งสอนใหเ้ราอธิษฐานขอเพื่อสันติสุข แต่ใหอ้ธิษฐานส าหรับผูน้ าของชาติเพื่อเรา
มีความสงบสุข เราควรจะอธิษฐานเผือ่ผูน้ าของประเทศของเรา ไม่วา่เราจะชอบผูน้ านั้นหรือไม่ก็ตาม 
คริสเตียนยคุแรก ๆ ไดรั้บการสอนให้อธิษฐานเพื่อผูน้ าของชาติ แมจ้ะเป็นผูน้ าท่ีเลวร้ายเช่นจกัรพรรดินี
โร ก็ตอ้งอธิษฐานเผื่อเขาเสมอ ถา้ท่านรักประเทศชาติบา้นเกิดเมืองนอนของท่าน ก็อยา่ติเตียนผูน้ าของ
ชาติ และแทนท่ีจะติเตียน ท่านจงอธิษฐานเผือ่เขา โปรดอยา่ลืมวา่ “พระผูสู้งสุดไดท้รงบงการอาณาจกัร
ของมนุษย ์และทรงพอพระทยัจะประทานแก่ผูใ้ดก็ประทานใหแ้ก่ผูน้ั้น” (ดานิเอล 4:25) 
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บทที ่7 การอธิษฐานในครอบครัว 

“ฝ่ายเราท้ังครอบครัว จะปฎิบัติพระเยโฮวา” 
พระธรรม โยชูวา 24: 15 

คร้ังหน่ึงในฤดูร้อน สามีของขา้พเจา้และขา้พเจา้ไดไ้ปเยีย่มญาติ น่าปล้ืมใจอะไรเช่นนั้น
ท่ีญาติของขา้พเจา้แต่ละครอบครัวมีการนมสัการพระเจา้ประจ าวนั ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่ทัว่ทั้งประเทศ จะ
มีคริสเตียนสักก่ีครอบครัวท่ีมีการนมสัการและอธิษฐานเขา้เฝ้าพระเจา้ประจ าวนัในครอบครัว 

ถา้ครอบครัวของท่านไม่เคยใชเ้วลานมสัการร่วมกนัท่ีบา้นก็คงไม่ยากล าบากอะไรเลยท่ี
จะลงมือตั้งตน้นมสัการเขา้เฝ้าพระเจา้ในบา้นของท่านทนัที ถา้ท่านมีอาวโุสนอ้ยในบา้น ท่านก็ควร
เรียนคุณพ่อหรือคุณแม่ ขอร้องใหท้่านทั้งสองลงมือเรียกสมาชิกในครอบครัวร่วมประชุมนมสัการ 
ตามแต่เวลาจะเหมาะสมส าหรับทุก ๆ คนในบา้น ถา้ท่านเป็นหวัหนา้ครอบครัว ก็จงขอร้องพระเจา้ให้
ช่วยเหลือท่าน ในการจดัการเขา้เฝ้าพระเจา้ในบา้นให้เรียบร้อย จงบอกสมาชิกครอบครัวดงัน้ี “เราควร
จะร่วมใจกนัอธิษฐานในครอบครัวของเรา มิใช่หรือ?” 

บางทีสมาชิกในครอบครัวของท่านจะแปลกใจ และบางคนอาจตั้งค  าถามวา่ เหตุไรจึงท า
เช่นนั้น บดัน้ีเป็นโอกาสเหมาะท่ีท่านจะอธิบายใหค้นในครอบครัวของท่านทราบวา่ “ในเม่ือเราร่วมใจ
สมานจิตกนัในทุกส่ิงทุกอยา่ง เหตุไรเราจะร่วมใจกนันมสัการพระเจา้ไม่ได?้” หลายคนอาจเตม็ใจ
นมสัการพระเจา้ในครอบครัว แต่ตอ้งพบอุปสรรค คือทุกคนในบา้นมกัมีธุระยุง่จดัเวลาเขา้เฝ้าพระเจา้
ไดย้าก 

สมยัน้ีค าพยากรณ์น้ีไดส้ าเร็จแลว้คือ “หลายคนจะไม่คงเส้นคงวา” (ดาเนียล 12:4) เป็น
การยากจริง ๆ ท่ีจะชกัชวนใหค้นหยุดพกัสักครู่หน่ึง และคิดดูวา่ท่ีก าลงัเอะอะโวยวายกนัอยูน่ั้น เป็น
เพียงการเดินไปรอบ ๆ วงกลมเหมือนหนูถีบจกัร วิง่พล่านไปพล่านมาก็ไปไม่ถึงไหน และเขาพากนั
วุน่วายเร่ือย ๆ ไป จนอ่อนใจแลว้จึง หดัหยดุพกัฟังพระสุรเสียงของพระเจา้ “แต่ผู้ ท่ีคอยท่าพระเยโฮวาห์
จะได้รับก าลังเพ่ิมขึน้ เขาจะกางปีกบินขึน้ไปดุจนกอินทรี เขาจะว่ิงไปและไม่รู้จักอ่อนเปลีย้ เขาจะเดิน
ไปและไม่รู้จักอิดโรย” (อิสยาห์ 40:31) 

ถา้ท่านสามารถชกัชวนสมาชิกในครอบครัว ใหย้นิยอมนมสัการเขา้เฝ้าพระเจา้ดว้ยกนั
แลว้ จงเลือกเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดอาจเป็นเวลาอาหารเชา้หรือเยน็ก็สุดแต่จะสะดวก อาจขลุกขลกัและ
ตอ้งฝึกฝนสักหน่อยเม่ือตั้งตน้ใหม่ ๆ จะมีบางเวลาท่ีสมาชิกในครอบครัวบางคนอยากจะขอตวั ไม่อยู่
นมสัการพระเจา้ดว้ยกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่ “เราไม่ได้ต่อสู้กับเนือ้หนังและเลือด แต่ต่อสู้กับผู้มี
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บรรดาศักด์ิ และต่อสู้กับผู้มีอ านาจและต่อสู้กับผู้ครอบครองในโมหะความมืดแห่งโลกนี ้ และต่อสู้กับ
บรรดาวิญญาณอันช่ัวในสถานอากาศ” (เอเฟซสั 6:12) 

พญามารจะพยายามท าใหท้่านหมดมานะและทอ้ถอย และท าใหท้่านคิดวา่ท าไปคงไม่
ไดผ้ลอะไร ถา้สมาชิกในครอบครัวทุกคนหนีการนมสัการพระเจา้ ท่านก็จงเขา้เฝ้าพระองคต่์อไปคน
เดียวจงจ าไวว้า่พระวจนะของพระเจา้เป็น “ฤทธ์ิเดชของพระเจ้าให้คนท้ังปวงท่ีเช่ือน้ันได้ถึงท่ีรอดทุก
คน” (โรม 1:16) และจงพยายามพากเพียรท าต่อไป ถา้ท่านซ่ือสัตยใ์นเร่ืองน้ี ท่านจะเอาชนะสมาชิกใน
ครอบครัวไดใ้นท่ีสุด 

ในการเขา้เฝ้าพระเจา้ประจ าวนัในครอบครัว ก็อาจท าไดง่้าย ๆ โดยใหค้นหน่ึงอ่านพระ
คริสตธรรมคมัภีร์บางขอ้และอธิษฐาน แต่ท่านตอ้งใชส้ติปัญญาในการเลือกอ่าน และเลือกขอ้อธิษฐาน
ท่ีสอนวา่ จะอธิษฐานเพื่อเร่ืองอะไรบา้ง ต่อไปน้ีมีขอ้แนะน าบางประการส าหรับการอ่านพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ 

หลายครอบครัวมกัอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ซ ้ า ๆ ซาก ๆ เฉพาะขอ้ความท่ีเขาชอบ แต่
ท่ีจริงเราตอ้งอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ตลอดเล่ม จากหนา้แรกถึงหนา้สุดทา้ยทีเดียว 

ท่านควรจะวางโครงการวา่จะอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ในครอบครัวใหไ้ดต้ลอดเล่ม 
คร้ังแรกควรตั้งตน้อ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหม่ก่อน เพราะหลายคนรู้จกัดีอยูแ่ลว้ และคนจะชอบฟัง
มากกวา่ ในเม่ือเขารู้อะไรอยูบ่า้ง อาจน าบทเพลงสดุดีของกษตัริยด์าวดิมาใชอ่้านเป็นอนัดบัสอง และใน
ท่ีสุดอ่านพระคมัภีร์เดิม 

ในการอ่านพระคมัภีร์เดิมนั้น ขั้นเร่ิมตน้ ขา้พเจา้ขอแนะน าใหท้่านเวน้อ่านบางบท ซ่ึง
สมาชิกในครอบครัวของท่านอาจไม่สนใจ เช่นบทท่ีเก่ียวกบัรายช่ือของคนและวงศต์ระกลูต่าง ๆ และ
บางบทท่ีมีค าอธิบายถึงการสร้างพลบัพลาและบรรยายถึงเร่ืองเคร่ืองประดบัพลบัพลา มีชายหนุ่มหญิง
สาวหลายคนตั้งตน้อ่านพระคมัภีร์เดิม แต่อ่านไม่ทนัจบพระธรรมอพยพก็หยดุเพราะเขาไม่เขา้ใจ
ความหมายของเร่ือง และยิง่อ่านไปก็ยิง่รู้สึก “ฝืด” หรือแหง้แลง้ ท่านคงไม่อยากใหค้รอบครัวของท่าน
พบกบัเหตุการณ์น้ีเป็นแน่ 

อคัรสาวกเปาโลให ้ “น ้านม” แก่คนท่ีเป็นทารกในพระเยซูคริสต ์ แต่เม่ือครอบครัวของ
เรามีจิตวิญญาณโตเป็นผูใ้หญ่แลว้เขาคงอยากฟังตลอดเล่ม จงจ าไวว้า่ “พระคัมภีร์ทุกตอนพระเจ้าได้
ทรงประสาทให้ ย่อมเป็นประโยชน์ส าหรับส่ังสอน ส าหรับตักเตือน ส าหรับดัดแปลงคนให้ดีขึน้ และ
ส าหรับสอนให้รู้ในความชอบธรรม” (2 ทิโมธี 3:16) หรือจะพดูอีกนยัหน่ึงวา่ พระคริสตธรรมคมัภีร์
นั้นพระเจา้ทรงดลใจใหค้นเขียนข้ึนก็จริง แต่ไม่ใช่มีจุดประสงคอ์ยา่งเดียวกนัตลอด ขอ้พระธรรมบาง
ตอน อาจเหมาะสมกบัการนมสัการประจ าวนัในครอบครัวมากกวา่ตอนอ่ืน ๆ เชิญท่านติดต่อท่ีหอพระ



 47 

คริสตธรรมในประเทศไทย 150 ถนนสาธร กรุงเทพฯ และขอใบปลิวท่ีมีขอ้พระธรรมไวส้ าหรับอ่าน
ประจ าวนั ซ่ึงไดจ้ดัพิมพใ์หม่ทุกปี 

แทนท่ีจะใหค้นเดียวอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ จงผลดัเปล่ียนกนัอ่านคนละวนั การท า
เช่นนั้นจะช่วยใหส้มาชิกในครอบครัวทุกคนคุน้เคยพระคริสตธรรมคมัภีร์มากข้ึน แลว้คงจะไม่รู้สึก
ตะขิดตะขวง เม่ือถึงคราวท่ีจะอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ในท่ีประชุม 

นอกจากการอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์แลว้ บางครอบครัวยงัใชคู้่มือส าหรับการ
นมสัการพระเจา้ คริสเตียนผูมี้อาวโุสยนิดีแนะน าวธีิอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีดีให้แก่ท่าน โดยทัว่ ๆ 
ไปแลว้คู่มือแนะน าการอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์น้ี มีประโยชน์มาก เพราะหนงัสือเหล่านั้นช่วยให้
ท่านเขา้ใจความลึกซ้ึงทางดา้นจิตวิญญาณหลายประการ และช้ีถึงสัจธรรมท่ีคนทัว่ไปควรรู้จกัและ
ปฎิบติัตาม 

อยา่งไรก็ดี เม่ือท่านด าเนินชีวติกบัพระเจา้เสมอ ๆ ท่านจะพบวา่ความจริงบางอยา่งท่ีท่าน
ไดพ้บแลว้นั้น เป็นความจริงชนิดผวิเผนิเท่านั้น และโดยสัญชาตญาณแลว้ท่านก็ตอ้งขวนขวายหาส่ิง
ประเสริฐลึกซ้ึงกวา่นั้น ท่านจะตอ้งคน้ควา้หาส่ิงท่ีท าให้จิตวิญญาณของท่านอ่ิมหน า ในยามนมสัการ
พระเจา้ตามล าพงัคนเดียว แต่ถา้ท่านอยากใหค้นในครอบครัวของท่าน เดินตามพระเจา้และเจริญเติบโต
ทางดา้นจิตวญิญาณพร้อม ๆ กบัท่านแลว้ ท่านก็ควรมีคู่มือส าหรับนมสัการสักเล่มหน่ึง เช่น “เคล็ดลบั
ในการเขา้เฝ้าพระเจา้” โดยแอนดรู เมอร์เรย ์ ซ่ึงมีบทเรียนประจ าวนั หรือติดต่อสั่งซ้ือเล่มอ่ืน ๆ ท่ีกองค
ริสเตียนบรรณศาสตร์ 

ถูกแลว้ เรามีพระคริสตธรรมคมัภีร์เล่มเดียวอ่าน ก็น่าจะพอแลว้ แต่คู่มือเหล่านั้น เขียน
ข้ึนโดยคนท่ีเคยอธิษฐานมาเป็นเวลาชา้นาน เขายอ่มมีความช านาญหลายอยา่งมากกวา่เราและ
นอกจากนั้นการอธิบายขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ของเขา ก็มีหลายส่ิงท่ีเราอาจมองไม่เห็น และเขาช้ีแจง
ใหเ้ราเห็นตามทศันะของเขาอยา่งแจ่มแจง้ 

ท่านจะใชอ้ะไรเป็นอุปกรณ์แนะน าการเขา้เฝ้าพระเจา้ก็ไดท้ั้งนั้น และอุปกรณ์นั้น ๆ จะ
ช่วยใหค้นอ่ืน ๆ มีส่วนในการนมสัการพระเจา้ร่วมกนักบัท่านดว้ย ถา้ท่านมีไหวพริบดี ท่านอาจเลือก
คนหน่ึงคนใดอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีท่านรู้สึกวา่ขอ้พระธรรมเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
คนนั้นก็ได ้

แน่ละ ท่านคงจะอธิษฐานดว้ยกนักบัครอบครัวของท่านเพราะท่านเป็นคนในครอบครัว
เดียวกนั ท่านก็คงรู้สึกเป็นอิสระท่ีจะอธิษฐานส าหรับทุกส่ิงทุกอยา่งไดต้ามใจชอบ เป็นการดีถา้ท่าน
สามารถท าเช่นนั้น แต่วา่ท่านจะตอ้งมีความเห็นอกเห็นใจและรู้จกัระดบัจิตใจของสมาชิกในครอบครัว
ของท่านดว้ย 
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ทุกครอบครัวควรมีความเขา้ใจฝ่ายจิตวิญญาณพอท่ีจะขอบพระคุณพระเจา้ และควรขอ
การน าของพระเจา้ในชีวติประจ าวนัเสมอ ตอนแรกการเขา้เฝ้าพระเจา้อาจจะไม่มากกวา่นั้นแต่ต่อมา
โดยมาก  ทุก ๆ ครอบครัวก็จะขยายการอธิษฐานกวา้งขวางออกไป ไม่เพียงแต่อธิษฐานส าหรับเพื่อน ๆ 
และคนเจบ็ป่วยเท่านั้น แต่จะอธิษฐานเผื่องานของผูป้ระกาศข่าวประเสริฐและงานอ่ืน ๆ ผูน้ าของแต่ละ
ครอบครัวควรน าสมาชิกในครอบครัว ให้อธิษฐานมากข้ึน ๆ 

ถา้เป็นได ้ จงชกัชวนและขอร้องใหส้มาชิกทุกคนในครอบครัวอธิษฐาน หนุนใจเขาให้
สนทนากบัพระเจา้ “ทุกคนท่ีจะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้
อยู่ในสวรรค์” (มทัธิว 10:32) จงอธิบายใหส้มาชิกในครอบครัวทราบวา่ การสรรเสริญและขอบพระคุณ
พระเจา้มีค่ามากกวา่การอธิษฐานเป็นเวลานาน ๆ จงหนุนใจให้อธิษฐานออกเสียงแมเ้พียง 
“ขอขอบพระคุณพระบิดาเจา้” ก็เพียงพอแลว้ หรือแนะน าใหเ้ขาอธิษฐานวา่ “ขอพระองคเ์จา้ทรงสอน
ใหข้า้พระองคอ์ธิษฐาน” และพระเจา้จะทรงตอบค าอธิษฐานของเขา แต่ถา้บางคนอธิษฐานออกเสียง
ไม่ได ้อยา่งนอ้ยก็ควรอธิษฐานตามแบบของพระเยซูพร้อม ๆ กนั 

หนุนใจเขาใหอ้ธิษฐานแต่ไม่ใช่คะย ั้นคะยอ เพราะการอธิษฐานเป็นการสนทนากบัพระ
เจา้ และเป็นงานศกัด์ิสิทธ์ จะอธิษฐานโดยบงัคบัจิตใจไม่ได ้เหมือนเราจะบงัคบัดอกไมใ้หบ้านก็ไม่ได ้

และอยา่ลืมอธิษฐาน เขา้เฝ้าพระเจา้พร้อมกบัลูก ๆ ของท่าน เด็กเล็ก ๆ คงจ าไม่ไดว้า่เขา
เร่ิมนมสัการกบัคุณพ่อคุณแม่เม่ือไร เหมือนกบัเขารับประทานอาหารม้ือแรกเม่ือใด เขาคงจ าไม่ได ้
เพื่อนของขา้พเจา้คนหน่ึงเป็นแม่หมา้ย มีลูกเล็ก ๆ หา้คนโดยไม่มีพี่เล้ียง เขาบอกขา้พเจา้วา่เวลาคุกเข่า
อธิษฐาน ลูกคนเล็กของเขาจะคลานไปคลานมาขา้มล าตวัของเขา หรือไม่ก็มานอนขดอยูข่า้ง ๆ เข่าของ
เขา หรือบางทีก็กอดขา หญิงหมา้ยคนนั้นมิไดดุ้วา่ลูกชายเล็ก ๆ ของเขาเลย เพราะเขาบอกวา่ อยากให้
ลูกจ าไดว้า่ เขาคุกเข่าอธิษฐานกบัแม่ของเขาตั้งแต่ยงัเล็ก ๆ อยู ่

เม่ือมีเด็ก ๆ นมสัการดว้ย ควรจะหาเร่ืองท่ีเบาสมองอ่านหรืออธิบายใหเ้ด็ก ๆ ฟัง เช่น
อ่านในพระคริสตธรรมคมัภีร์เก่ียวกบัเร่ืองของเด็ก ๆ โดยเฉพาะ แต่ใหอ่้านจากพระคริสตธรรมคมัภีร์
โดยตรง เพื่อเด็ก ๆ จะจดจ าขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ได ้หลงัจากนั้นใหเ้ขาท่องขอ้พระธรรมสั้น ๆ และ
ใหเ้ขาร่วมใจอธิษฐานดว้ย 

ถา้ท่านมีหีบเพลงหรือเคร่ืองดนตรีท่ีบา้นท่านก็จะดี แต่ถา้ไม่มี ท่านก็ร้องเพลงเวลา
นมสัการเขา้เฝ้าพระเจา้ไดเ้หมือนกนั ควรร้องเพลงเวลาเร่ิมประชุมและปิดประชุม ถา้ใครตั้งตน้เพลงได้
จะดีมาก แต่ถา้ร้องไม่ค่อยจะเป็น ก็จงร้องถวายพระเกียรติยศพระนามของพระเจา้ พระเยซูและอคัร
สาวกของพระองค ์ร้องเพลงเม่ือรับประทานอาหารม้ือสุดทา้ย ในพระคริสตธรรมคมัภีร์เขียนไวว้า่ “เม่ือ
ร้องเพลงสรรเสริญแล้ว เขากพ็ากันออกไปยงัภูเขามะกอกเทศ” (มทัธิว 26:30) 
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ถา้เด็กมีปัญหาถาม จงตอบค าถามของเด็ก ค าถามนั้นอาจดูไม่ส าคญัส าหรับผูใ้หญ่ แต่ก็
ส าคญัส าหรับเด็ก ๆ มากสมองของเด็ก ๆ มีความคิดดีมาก และเขาก าลงัเร่ิมมีความคิดในการตดัสินใจ
ส าหรับชีวติของเขา 

ถา้ท่านตอบค าถามไม่ไดจ้งสัญญาแก่เด็กวา่ จะพยายามหาค าตอบให้ภายหลงั คน
โดยมากมกัจะถามค าถามชนิด “ค าถามคา้ง” คือหมายความวา่ เป็นค าถามท่ีคนอ่ืนเคยถามมาแลว้ และ
หนงัสือคริสเตียนโดยมากมกัเขียนค าตอบไวใ้หเ้รียบร้อยแลว้เสมอท่านควรซ้ือหนงัสือดี ๆ ใหเ้ด็กอ่าน 

บางท่านอาจแยง้วา่ ดูออกจะยุง่มากไปเสียละกระมงัถูกแลว้ “เราเป็นคนท าการดว้ยกนั
กบัพระองค”์ และเราควร “อุตส่าห์ส าแดงตนให้เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ เป็นคนงานท่ีไม่ตอ้งอาย..” 

การนมสัการพระเจา้ในครอบครัวไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้วลามาก ถา้มีเด็กในครอบครัวท่ีไป
โรงเรียน ท่านควรต่ืนแต่เชา้และนมสัการพระเจา้สักสิบหา้หรือยีสิ่บนาที ก่อนเด็กไปโรงเรียนและนัน่
หมายความวา่ ครอบครัวของเราไดต้ั้งแต่วนัใหม่นั้นกบัพระเจา้อยา่งถูกตอ้ง 

การท่ีท าใหเ้ด็ก ๆ รู้สึกวา่ พระเจา้ประทบัอยูใ่กล ้ๆ นั้นเป็นเร่ืองส าคญัมากและท าไดง่้าย 
ท่ีวา่เป็นของส าคญัก็เพราะจะท าใหเ้ด็กรู้แน่นอนวา่ พระเจา้ทรงเป็นผูต้รวจตราความประพฤติของเขา
ตลอดชีวิต จงใหลู้ก ๆ ของท่านไดย้นิค าสรรเสริญและค าขอบพระคุณจากปากของท่านทุก ๆ เชา้ จงให้
ลูก ๆ คุน้เคยกบัเสียงอธิษฐานของท่าน ไม่วา่เวลาไหน ในเม่ือเกิดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอธิษฐาน จงท า
ใหลู้ก ๆ รู้สึกวา่พระเจา้สถิตอยูด่ว้ย พระองคป์ระทบัอยูก่บัท่านจริง ๆ 

บางทีท่านคงอยากถามวา่ ควรมีการนมสัการพระเจา้เวลาแขกมาเยีย่มบา้นหรือไม่ 
ค  าตอบคือ ควรอยา่งยิง่ 

ถา้แขกท่ีมาเยีย่มท่านมาเยีย่มในเวลาท่ีก าหนด ท่ีท่านนมสัการพระเจา้ตามปกติ ท่านก็
ควรเช้ือเชิญเขาร่วมการนมสัการกบัครอบครัวของท่าน ถา้แขกท่ีมาเยีย่มท่านเป็นคริสเตียน เขาคงยนิดี
มาก แต่ถา้แขกของท่านยงัไม่เป็นคริสเตียน การเขา้เฝ้าพระเจา้ในบา้นคริสเตียนจะช่วยใหเ้พื่อนของท่าน
เห็นวา่ ครอบครัวคริสเตียนปฎิบติัอยา่งไรบา้ง 

ท่านควรงดเวน้ออกช่ือของบุคคลในค าอธิษฐานของท่านเม่ือมีแขก และการเลือกขอ้พระ
คริสตธรรมคมัภีร์อ่าน ควรเลือกอยา่งระมดัระวงั “จงเป็นคนฉลาดเหมือนงูและจงเป็นคนสุภาพเหมือน
นกพิราบ” (มทัธิว 10:16) อยา่อ่านขอ้พระธรรมท่ีเป็นค าสอนท่ีสลบัซบัซอ้น ยากแก่การเขา้ใจหรือขอ้
พระธรรมท่ีเป็นค าสอนยาก ๆ จงอ่านขอ้พระธรรมท่ีไพเราะและจบัใจเช่นพระธรรมสดุดีบทท่ี 103 พระ
ธรรมอิสยาห์บทท่ี 55 หรือ พระธรรมยอห์นบทท่ี 14 จงพยายามหนุนใจแขกใหมี้ความปรารถนาท่ีจะ
อ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ส่วนตวั 
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บทที ่8 การอธิษฐานขอบพระคุณ 

“พระองคจึ์งหยบิขนมปัง ขอบคุณ และหกัส่งใหแ้ก่เขาทั้งหลาย...” พระธรรมลูกา 22:19 
การขอบพระคุณพระเจา้ท่ีโต๊ะอาหาร เป็นการนมสัการพระเจา้อีกวธีิหน่ึง ท่ีสมาชิกใน

ครอบครัวจะไดร้วมกนั เพื่อระลึกถึงและขอบพระคุณองคพ์ระผูเ้นรมิตสร้างทุกส่ิง และองคพ์ระผูช่้วย
ไถ่บาปของเรา 

พระเยซูคริสต ์พระราชโอรสของพระเจา้ ยงัอธิษฐานขอบพระคุณ เม่ือพระองคท์รงเล้ียง
คนหา้พนัคน “พระเยซูทรงหยิบขนมนั้น ขอบพระคุณ แล้วแจกแก่คนท้ังหลายท่ีนั่งอยู่นั้น” (ยอห์น 
6:11) ทรงวางแบบไว ้ส าหรับคนท่ีรักพระองคใ์หท้  าตาม 

การขอบพระคุณท าใหม้นุษยผ์ดิจากสัตวเ์ดียรัจฉาน เม่ือเราน าอาหารไปใหส้ัตวกิ์น โดย
สัญชาตญาณของสัตว ์ มนัจะยื้อแยง่กนักินอาหารก่อนให้ได ้ และกินอาหารใหม้ากท่ีสุดเวน้ไวแ้ต่สัตว์
บางชนิดท่ีไดรั้บการฝึกหดัอยา่งดีแลว้ จึงไม่ท าเช่นนั้นการหยดุเล็กนอ้ยและการขอบพระคุณพระเจา้
ก่อนรับประทานอาหารท าให้มนุษยมี์ภาวะสูงกวา่สัตวเ์ดียรัจฉาน 

บางคร้ังเม่ือท่านอยูใ่นร้านอาหาร ท่านอาจสังเกตดูคนต่าง ๆ ท่ีเขา้มารับประทานอาหาร
ในร้านนั้น ถา้ครอบครัวท่ีไม่เป็นคริสเตียนมารับประทานอาหาร เขาจะไม่หยดุขอบพระคุณพระเจา้ 
และต่างคนต่างลงมือรับประทานอาหารโดยไม่คอยใครหรือเอาใจใส่ใคร ส่วนเม่ือครอบครัวคริสเตียน
รับประทานอาหารแมบ้างคร้ังเขาลืมอธิษฐานขอบพระคุณพระเจา้ แต่โดยนิสัยประจ าตวัของเขา ๆ มกั
คอยซ่ึงกนัและกนั และสนใจกบัการรับประทานของสมาชิกอ่ืน ๆ ในครอบครัวของตน 

การท่ีจะอธิษฐานขอบพระคุณพระเจา้ โดยไม่ตอ้งเตรียมค าพดูใด ๆ มาก่อนเป็นการดี
ท่ีสุด เพราะจะช่วยมิใหก้ารอธิษฐานขอบพระคุณเป็นเพียงพิธีเท่านั้น ถา้ท่านอธิษฐานขอบพระคุณโดย
ไม่ตอ้งเตรียมค าอธิษฐานเสียก่อนไม่ไดก้็เปล่งเสียงขอบพระคุณพระเจา้ตามปกติก็ยงัดี ถา้คนท่ีจะ
อธิษฐานเป็นคนข้ีอายก็อธิษฐานตามแบบท่ีเคยท่องจ าไวแ้ลว้ ก็เหมาะสมมากกวา่ท่ีจะละเวน้ ไม่
อธิษฐานขอบพระคุณพระเจา้เสียเลย ถา้จะใหดี้แลว้ควรท่องจ าค าอธิษฐานขอบพระคุณแบบต่าง ๆ เวลา
อธิษฐานท่านควรระลึกไวว้า่ ท่านจะพดูอะไร และท่องทบทวนใหแ้จ่มแจง้ชดัเจน ไม่ใช่การอธิษฐาน
เพียงโดยริมฝีปากเท่านั้น แต่อธิษฐานออกมาจากใจจริง 

ต่อไปน้ีเป็นแบบอธิษฐาน ขอบพระคุณพระเจา้ง่าย ๆ ท่ีท่านอาจใชไ้ดเ้ช่น “โอพระองค์
เจา้ขา้ ขอพระองคเ์สด็จมาเป็น “แขก” เยีย่มเยยีนครอบครัวของพระองค ์ และขอทรงอวยพระพรอาหาร 
ท่ีพวกขา้พระองครั์บประทาน” 
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หรือจะวา่ “ขอขอบพระคุณส าหรับของประทานน้ีและส าหรับส่ิงอ่ืน ๆ ดว้ย ขอทรงรับ
การขอบพระคุณจากจิตใจของขา้พระองคท์ั้งหลาย” 

หรือจะวา่ “โอพระเจา้ขา้ ขอขอบพระคุณส าหรับอาหารม้ือน้ี ขอทรงอวยพระพรให้เป็น
ประโยชน์แก่ขา้พระองคท์ั้งหลายและขอทรงใชพ้วกขา้พระองคใ์นการปฎิบติักิจการของพระองคด์ว้ย
เถิด ในพระนามพระเยซูคริสต ์อาเมน” 

ค าอธิษฐานเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นค าอธิษฐานสั้น ๆ เพราะการอธิษฐานขอบพระคุณควรเป็น
การขอบพระคุณสั้น ๆ การอธิษฐานเช่นน้ีจะเกิดประโยชน์ ถา้ผูร่้วมรับประทานอาหารจะพากนั
ขอบพระคุณไปดว้ย โดยทัว่ ๆ ไป เรามกัไม่อธิษฐานยาวนานก่อนรับประทานอาหาร 

ตามปกติ บิดาผูเ้ป็นหวัหนา้ครอบครัวเป็นผูอ้ธิษฐานขอบพระคุณ ถา้บิดาไม่เป็นคริส
เตียน มารดาผูเ้ป็นคริสเตียนควรเป็นผูอ้ธิษฐานขอบพระคุณพระเจา้เวลารับประทานอาหาร แต่ถึงไม่
เป็นคริสเตียน ทุกคนก็ควรจะรู้สึกขอบพระคุณพระเจา้ท่ีมีอาหารรับประทาน 

หากวา่ใชค้  าอธิษฐานท่ีท่องจ าไวเ้วลาขอบคุณพระเจา้ก็จะดีเหมือนกนั ท่านอาจใหทุ้กคน
ในครอบครัวอธิษฐานขอบพระคุณตามแบบอยา่งท่ีเตรียมไว ้ โดยท่องพร้อมกนัก่อนเวลารับประทาน
อาหาร หรือไม่ก็เปล่ียนเวรกนัอธิษฐานขอบพระคุณท่ีโต๊ะอาหาร การท าเช่นน้ีจะท าใหทุ้กคนเกิดความ
เคยชิน และรู้สึกเป็นปกติไปเองเม่ือท าบ่อย ๆ และเม่ือเราไดรั้บการขอร้องให้อธิษฐานขอบพระคุณพระ
เจา้ ในเวลาท่ีมีคนอ่ืน ๆ หลายคนรับประทานดว้ยกนั หรือไม่อยูท่ี่บา้นของตนเอง ก็จะไม่รู้สึกกระดาก
อายในการอธิษฐานเลย 

ครอบครัวท่ีสมาชิกมิไดรั้บประทานอาหารดว้ยกนั ทุกคนท่ีมารับประทานอาหารท่ีโตะ๊
ควรกม้ศีรษะอธิษฐานขอบคุณพระเจา้ส าหรับของประทานท่ีมาจากพระองค ์
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บทที ่9 คู่ร่วมใจอธิษฐาน 

“ข้าพเจ้าวิงวอนขอท่านให้ช่วยอธิษฐานพระเจ้า โดยใจร้อนรน เพ่ือข้าพเจ้า” 
พระธรรมโรม 15: 30 

ความสุขยนิดีมากท่ีสุดอยา่งหน่ึง ท่ีเราไดรั้บจากการอธิษฐาน คือการมีเพื่อนร่วมใจ
อธิษฐานดว้ยกนั ตามปกติสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวมีระดบัชีวติฝ่ายจิตวิญญาณจิตต่างกนั และผูท่ี้มี
ชีวติใกลชิ้ดกบัพระเจา้ ก็จะรู้สึกไม่สะดวกใจท่ีจะทูลอธิษฐานออกเสียงเก่ียวกบัทุก ๆ ส่ิงท่ีมีอยูใ่นใจ 
โดยเหตุน้ีเขาจึงอยากมีเพื่อนร่วมใจ ท่ีมีชีวติฝ่ายวิญญาณจิตซ่ึงมีอยูใ่นระดบัเดียวกนั เพื่ออธิษฐาน
ดว้ยกนั เพื่อนชนิดน้ีมีคุณประโยชน์ต่อเราอยา่งมากมาย 

การมีเพื่อนร่วมใจอธิษฐานเช่นน้ี จะท าใหเ้ราสามารถอา้งพระสัญญาของพระเจา้ ซ่ึงตรัส
แก่เราวา่ “ถ้าในพวกท่านท่ีอยู่ในแผ่นดินโลก สองคนจะร่วมใจกันขอส่ิงหน่ึงส่ิงใดพระบิดาของเราผู้อยู่
ในสวรรค์กจ็ะทรงกระท าให้ ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันท่ีไหน ๆ ในนามของเรา ๆ จะอยู่ท่ามกลาง
เขาท่ีนั่น” (มทัธิว 18:19, 20) 

ไม่รู้วา่ก่ีคร้ังต่อก่ีคร้ัง ท่ีขา้พเจา้ไดข้อร้องใหบ้างคนอธิษฐานร่วมกบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้รู้สึก
ประหลาดใจเพราะค าอธิษฐานของเราไดรั้บค าตอบอยา่งรวดเร็ว บางทีอาจเป็นเพราะขา้พเจา้ไดต่้อสู้คน
เดียวมานานแลว้ แต่เม่ือขอเพื่อนให้ร่วมใจอธิษฐานทูลขอพระเจา้ ก็ไดรั้บค าตอบทนัที 

ท าไมท่านไม่อธิษฐานทูลขอพระเจา้ใหส่้งเพื่อนร่วมใจมาอธิษฐานกบัท่าน บางทีอาจเป็น
คนในครอบครัวเดียวกนักบัท่านก็ได ้ อาจเป็นเพื่อนคนหน่ึงคนใดของท่านก็ได ้ แต่จะเป็นใครก็ตามท่ี
มาร่วมใจกนัอธิษฐานกบัท่าน ก็นบัวา่เป็นสหายเลิศท่ีสุดในชีวติของท่าน 

มิตรภาพของเราจะกระชบัแน่นยิง่ข้ึน โดยการอธิษฐานร่วมกนั เม่ือเราพดูถึงปัญหาของ
เพื่อน ๆ ของเรา เราควรหยดุคุยแลว้ลงมืออธิษฐาน การอธิษฐานในระหวา่งพวกคริสเตียนควรเป็นเร่ือง
ปกติ เหมือนกบัการสนทนาปราศยักนั 

ดงันั้นเม่ือพระเจา้พระราชทานเพื่อร่วมใจส าหรับอธิษฐานก็จงกระท าทุก ๆ อยา่ง โดยไม่
มีพิธีอะไร ท่านอาจพูดถึงเร่ืองบางเร่ืองแลว้อธิษฐานเผือ่เร่ืองเหล่านั้นท่ีพดูถึง แลว้ก็สนทนากนัอีก 

ถา้ท่านไม่สามารถหาเพื่อนร่วมใจ เพื่ออธิษฐานดว้ยกนับ่อย ๆ ท่านอาจเขียนจดหมายถึง
กนักไ็ด ้ และอาจเปรียบเทียบค าตอบของกนัและกนัได ้ การอธิษฐานร่วมใจกนัแบบน้ีจะเป็นการช่วย
อธิษฐานเพื่อผูเ้รียนรววีารศึกษา มีบ่อยคร้ังท่ีนกัเรียนในชั้นมีเพิ่มข้ึน และมีช่ือหลายคนท่ีจะตอ้งจดจ า 
ท่านอาจส่งรายช่ือนกัเรียนในชั้นของท่านคร่ึงหน่ึง ใหเ้พื่อนร่วมใจอธิษฐานเผื่อก็ได ้
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เม่ือพระเจา้พระราชทานเพื่อนร่วมงานแลว้ จงคอยระวงัการทดลองท่ีมกัจะติดตามมา 
หลงัจากท่ีพระเยซูทรงรับศีลบพัติศมาแลว้ พระองคท์รงถูกมารทดลองทนัที ท านองเดียวกนั เม่ือเรา
ตดัสินใจเดินตามพระเจา้อยา่งใกลชิ้ด มารมกัพยายามทุกวถีิทางท่ีจะจูงใจเราใหท้ าผดิ บาปชนิดท่ีเราท า
ไดง่้ายท่ีสุด มารจะวางกบัดกัเราไว ้ เพื่อเราจะท าผดิไดง่้าย ๆ มารจะพยายามท าใหเ้พื่อนร่วมงานของเรา
แตกแยกกนั ถา้มนัมีโอกาสท าได ้
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บทที ่10 เคลด็ลบัในการเข้าเฝ้าพระเจ้า 

“จงอธิษฐานเสมออย่าเว้น” 
พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5: 17 

ผูท่ี้รักพระเจา้มากคนหน่ึงช่ือ ลอเรนส์ เกิดในคริสตศ์ตวรรษท่ีสิบเจ็ด ผูน้ี้ไดเ้รียนรู้จกั
เคล็ดลบัของการอธิษฐานโดยไม่หยดุหยอ่นอยา่งแตกฉาน จนมีผูร้วบรวมจดหมายของท่านผูน้ี้ไวแ้ละ
ตีพิมพเ์ป็นหนงัสือ เพื่อเราจะไดเ้อาไวเ้ป็นตวัอยา่งหนงัสือเล่มน้ีช่ือวา่ “ฝึกหดัอยูเ่ฉพาะพระพกัตร์พระ
เจา้” 

เม่ือลอเรนส์ถูกเกณฑ ์ ใหรั้บใชใ้นโรงครัวของสถาบนัศึกษาพระคริสตธรรม เขาไม่
พอใจต่อการงานท่ีเขาตอ้งท าอยูเ่ลย แต่เขาไดส้ านึกวา่ เขาท าทุกส่ิงทุกอยา่งเพราะรักพระเจา้และดว้ย
การอธิษฐานจะท าใหก้ารปฎิบติังานไดดี้ข้ึน ตลอดระยะเวลาสิบหา้ปีท่ีตอ้งท ากบัขา้วในครัว ลอเรนส์จึง
สามารถท าหนา้ท่ีน้ีไดดี้มาก ลอเรนส์เห็นพระพกัตร์พระเจา้ขณะท่ีท างานอยูใ่นครัวเช่นเดียวกบัท่ีได้
เห็นพระเจา้ประทบัอยูใ่นโบสถ ์ ลอเรนส์เขียนไวใ้นหนงัสือของเขาวา่ “เวลาท าธุรกิจก็ไม่เห็นมีอะไร
แตกต่างจากเวลาท่ีก าลงัอธิษฐานอยูเ่ลย ระหวา่งท่ีท างานอยูใ่นครัวมีแต่เสียงเอะอะวุน่วาย และในเวลา
เดียวกนัก็มีหลาย ๆ คนมาเรียกขอความช่วยเหลือพร้อม ๆ กนั แต่ขา้พเจา้ก็มีพระเจา้เป็นสมบติัในจิตใจ
ของขา้พเจา้ ท าใหข้า้พเจา้เต็มเป่ียมดว้ยความสงบสุข เหมือน ๆ กบัเวลาท่ีขา้พเจา้คุกเข่าลงอธิษฐาน” น่ี
เป็นประสบการณ์ขั้นสุดยอดในชีวติคริสเตียน ถา้ท่านถ่อมตวั ไม่วา่จะอยูท่ี่ไหน ท าอะไรอยูก่บั
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรก็ตาม ก็สามารถเขา้เฝ้าพระเจา้ไดใ้กลชิ้ด 

ขา้พเจา้ขอแนะน าท่านสักเล็กนอ้ย เพื่อช่วยใหท้่านเขา้ใจเร่ืองการเขา้เฝ้าพระเจา้ดียิง่ข้ึน 
เม่ือท่านเขา้เฝ้าพระเจา้เป็นส่วนตวัเสร็จแลว้ ใหท้่านท าสองส่ิง คือ เลือกท่องจ าขอ้พระธรรมสักหน่ึงขอ้ 
และเลือกผูห้น่ึง หรือส่ิงหน่ึงเป็นเป้าพิเศษ ท่ีท่านจะอธิษฐานภาวนาตลอดวนันั้น 

จงหาเศษกระดาษสักช้ินหน่ึง เขียนขอ้พระธรรมท่ีท่านจะท่องจ านั้นไว ้ แลว้น ากระดาษ
แผน่นั้นติดตวัไปกบัท่าน เพื่อท่านจะมีโอกาสอ่านทบทวนไดง่้าย ๆ ตลอดวนันั้น ถา้ท่านตอ้งข้ึนรถ
โดยสารไปท างานหรือไปธุระ ท่านก็ใชก้ระดาษช้ินนั้น ท่องจ าขอ้พระธรรมนั้น ๆ ไดต้ลอดทาง ถา้ท่าน
นัง่ท างานเฝ้าเคร่ืองจกัร ท่านก็อาจนัง่ดูไปเป็นพกั ๆ ครู่หน่ึง ขณะท่ีเฝ้าเคร่ืองยนตท์่านอาจอ่านซ ้ าทวน
ไปทวนมาไดห้ลาย ๆ หน จนจ าไดแ้ม่นย  า ถา้ท่านท างานท่ีโตะ๊เขียนหนงัสือ จงวางแผน่กระดาษนั้นไว้
ในท่ี ๆ ท่านจะมองดูไดเ้ป็นคร้ังเป็นคราว ขณะท่ีเม่ือยต่องานประจ า ถา้ท่านตอ้งเป็นแม่บา้น ดูแลการ
งานท่ีบา้น จงตั้งกระดาษแผน่นั้นไวท่ี้ ๆ ลา้งชาม หรือใกลก้๊อกน ้า หรือใกลท่ี้หน่ึงท่ีใด ท่ีท่านตอ้งผา่น
ไปมาและใชส้ายตาเหลือบดูไดเ้สมอ ๆ ไม่มีใครจะมีโอกาสท่องจ าขอ้พระธรรมไดดี้เท่าแม่บา้น ท่านจะ
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ท่องขอ้พระธรรมซ ้ าไปซ ้ ามาไดห้ลาย ๆ หน ขณะท่ีท ากิจวตัรประจ าวนัของตน เน้ือความในพระธรรม
นั้น ๆ จะท าใหห้ายเบ่ือหน่ายในงานบา้นท่ีน่าร าคาญ ซ่ึงตอ้งท าซ ้ า ๆ ซาก ๆ “ข้าพเจ้ารักพระนามของ
พระองค์มากสักเท่าใด เป็นข้อภาวนาของข้าพเจ้าตลอดวนัยงัค า่” (สดุดี 119:97) 

จงตดัสินใจดว้ยวา่ท่านจะอธิษฐานเผื่อผูใ้ดบา้ง และทูลขอองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิให้
เสนอช่ือผูน้ั้นใหท้่านจดจ าไดต้ลอดวนั บางทีท่านอาจอธิษฐานทูลขอส าหรับใบปลิวท่ีคนอ่ืนก าลงัแจก
ใหช้าวมุสลิม หรือคนอ่ืน ๆ ก็ได ้ การอธิษฐานส าหรับการงานท่ีคริสเตียนท าในท่ามกลางหมู่ชนท่ีนบั
ถือศาสนาอิสลามเป็นส่ิงท่ีส าคญัเหลือเกิน หรือท่านอาจใชเ้วลาอธิษฐานส าหรับคนในประเทศจีน ให้
กลบัใจจากลทัธิท่ีไม่เช่ือพระเจา้ ท่านอาจไม่รู้จกัช่ือของคนพวกนั้น แต่โดยการท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ทรงน าท่าน ท่านก็สามารถอธิษฐานเพื่อเขาได ้ หรือจะอธิษฐานเผื่อมิตรสหายของท่านท่ีมีความเช่ือ
อ่อนแอหรืออธิษฐานเผือ่บางคนท่ีตอ้งผา่นระทมทุกขอ์ยา่งสาหสั การเลือกขอ้อธิษฐานเป็นหนา้ท่ีของ
ท่านโดยตรง แต่จงเลือกทูลขอส าหรับบางส่ิงหรือบางคนทุกวนั การอธิษฐานเป็นการจ าเป็นและเป็น
งานเร่งด่วนมาก 

ในชีวติของเราแต่ละคน อาจมีหลายคร้ังหลายหนในวนัหน่ึง ๆ ซ่ึงใชเ้ป็นเวลาอธิษฐาน
ได ้ ท่านท าอะไรในเม่ือตอ้งคอยรถรางหรือรถประจ าทาง ท่านกระวนกระวายใจหรือท่านอธิฐาน? การ
อธิษฐานเป็นการ “กู”้ เวลาท่ีเสียไป เอามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ “จงซ้ือโอกาสมาใช้ เพราะว่าบัดนีเ้ป็น
กาลท่ีช่ัว” (เอเฟซสั 5:16) ตลอดวนัขณะท่ีท่านนึกถึงคนนั้นนึกถึงคนน้ีจงเสนอช่ือและปัญหาของคน
เหล่านั้นแต่ละคนต่อพระเจา้ และใชเ้วลาสักเล็กนอ้ยทูลขอเพื่อพวกเขา ถา้มีใครเขียนจดหมายขอร้องให้
ท่านอธิษฐานเผือ่เป็นพิเศษ จงวางจดหมายนั้นไวท่ี้หนา้กระจกเงาของท่าน และทุกคร้ังท่ีท่านส่อง
กระจก จงอธิษฐานเผือ่คนนั้น 

จงสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจา้ตลอดวนั ทุก ๆ คร้ังท่ีท่านมองออกจากหนา้ต่างดู
ตน้ไม ้ดอกไม ้นก ฯลฯ จงขอบพระคุณพระเจา้ เพราะโลกท่ีท่านอยูช่่างสวยงามจริง ๆ ทุก ๆ คร้ังท่ีท่าน
หยบิอะไรข้ึนใช ้ จงขอบพระคุณพระเจา้ท่ีพระองคป์ระทานส่ิงนั้นให ้ “ของประทานอันดีทุกอย่าง และ
ของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบือ้งบน และลงมาจากพระบิดา ผู้ทรงบันดาลให้มีดวงสว่าง” 
(ยากอบ 1:17) 

บางท่านอาจมีเวลาอธิษฐานทูลขอต่อพระเจา้ทุก ๆ ชัว่โมงโดยถวายสิบนาทีแรกของทุก 
ๆ ชัว่โมงในการสนทนากบัพระองคบ์างทีท่านไม่อาจสละเวลาสิบนาทีในทุกชัว่โมงเป็นประจ าทุกวนั
ได ้ ถา้ท่านเช่ือวา่ การอธิษฐานเป็นงานท่ีส าคญัมาก ท่านก็จะใชเ้วลาเท่าท่ีมีอยูส่ าหรับอธิษฐาน 
ตวัอยา่งเช่นขณะท่ีท่านก าลงัเดินทาง ท่านก็ใชเ้วลาอธิษฐานได ้ ขณะพกัผอ่นก็มีเวลาอธิษฐานมาก และ
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เม่ือเวลาวา่งในวนัอาทิตยก์็อธิษฐานได ้ จงจดัหาเวลาพิเศษเขา้เฝ้าพระเจา้ในการอธิษฐาน ถา้จะใชเ้วลา
สักหน่ึงชัว่โมงตอนค ่า ๆ เฝ้าอธิษฐานเขา้เฝ้าพระเจา้ จะเป็นเวลาประเสริฐจริง ๆ 

หรือถา้ท่านมีศรัทธาแก่กลา้ ท่านอาจอธิษฐานตลอดวนับางทีท่านเป็นหวดั ปวดศีรษะ
เล็กนอ้ย นายแพทยส์ั่งใหพ้กัผอ่น ท่านก็มีเวลามากส าหรับอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ และอธิษฐานอยู่
เงียบ ๆ 

ก่อนท่ีโยนาธาน โกฟอร์ท ผูรั้บใชพ้ระเจา้ในประเทศจีนจะส้ินลมหายใจ เขาบอกภรรยา
ของเขาให้อ่านยอห์นทั้งเล่มใหฟั้ง ท่านผูน้ี้ตาบอด อ่านหนงัสือเองไม่ได ้ โดยมากภรรยาของเขาอ่านให้
ฟัง เขาเป็นคนท่ีพระเจา้ทรงใชม้าก ไม่ใช่เพราะเขาอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์วนัละบท แต่เพราะเขา
กระหายอยากอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์วนัละเป็นเล่ม ๆ ต่างหาก พระเยซูทรงเรียกร้องเราวา่ “จงไปหา
ท่ีสงัดหยดุพักหายเหน่ือยสักหน่อยหน่ึง” และวนัหยดุพกัของท่านเป็นโอกาสท่ีท่านจะอยูก่บัพระเจา้
ตามท่ีพระเจา้ทรงเรียกร้องนั้นได ้

นิสัยของมนุษยท์ัว่ ๆ ไปแลว้ ชอบความสะดวกสบายไม่อยากท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดนาน ๆ ถา้
ท่านรู้จกัวดัมาตราฐานของชีวติในโลกน้ี กบัระดบัชีวตินิรันดร์แลว้ ท่านจะขอบพระคุณพระเจา้เพราะ
ท่านไดอุ้ทิศเวลาส าหรับพระองค ์“จงยงัใจให้ช่ืนชมในพระเยโฮวา” 

กิจการของโลกน้ีจะสลายไป แต่การท่ีเราอยูส่งบ ๆ เฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ เป็นส่วน
หน่ึงของชีวิตนิรันดร์ 

หลงัจากท่ีท่านอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์แลว้ จงเอารายช่ือของคนท่ีท่านตอ้งการจะ
อธิษฐานเผื่อ ออกมาอ่านดู บางทีท่านอาจอธิษฐานเผื่อคนพวกน้ีทุก ๆ เวลาเชา้ อยา่งสม ่าเสมอแลว้แต่
บางคร้ังท่านก็ตอ้งอธิษฐานอยา่งรีบร้อนและลุกลน บางเชา้ท่านก็มีเวลาอธิษฐานเพียงแต่วา่ “โอพระ
บิดา ขอทรงโปรดอวยพระพรเขา” แต่เม่ือวนัท่ีท่านไดห้ยดุพกัผอ่น ท่านยอ่มมีเวลามากท่ีจะอธิษฐาน
เผือ่ญาติและมิตรสหายของท่าน อธิษฐานเก่ียวกบัเร่ืองจิตวญิญาณ เงินทอง อนามยั การศึกษา การสังคม 
และส่ิงอ่ืน ๆ อีก ตามแต่ท่านจะอธิษฐาน จงใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซาบซ่านเป่ียมลน้ในชีวติจิตใจของ
ท่าน เพื่อท่านจะอธิษฐานเผือ่คนอ่ืน ๆ ดว้ยใจจริง 

โดยมากพวกเราไม่ค่อยคุน้เคยกบัการอธิษฐานติดต่อกนัเป็นเวลานาน ถา้การท่ีจะ
อธิษฐานตลอดวนัเป็นของใหม่ส าหรับท่าน จงลองดูเช่นน้ี คือจงอธิษฐานเผือ่ช่ือของคน ๆ เดียว แลว้
หยดุพกัสักครู่หน่ึง แลว้จึงค่อยอธิษฐานเผื่ออีกคนหน่ึงต่อไปสมมติวา่ตอ้งใชเ้วลาอธิษฐานสักสอง
ชัว่โมง จงหยดุแลว้อธิษฐานต่อ หยดุแลว้อธิษฐานต่อ ทั้งน้ีเพื่อใชเ้วลาระลึกถึงเพื่อน ๆ ของท่านให้
ทัว่ถึงทุก ๆ คน รวมทั้งเพื่อนบา้นใกลเ้คียง ศิษยาภิบาลและผูป้ระกาศข่าวประเสริฐท่ีท่านรู้จกั และ
รวมทั้งญาติพี่นอ้งของท่าน โดยท่านไม่ตอ้งรีบร้อนเลย 
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สองสามคร้ังแรก ท่ีท่านฝึกหดัอธิษฐานตามวธีิดงักล่าวท่านอาจจะถูกล่อใจ ใหอ่้าน
นิตยสาร ขณะท่ีท่านหยดุพกัเล็กนอ้ย ส่ิงล่อใจเหล่าน้ีจะท าใหท้่านหนัเหไปจากพระเจา้ จงต่อสู้กบัพญา
มาร และจงอธิษฐานภาวนาเร่ือยไปอยา่หยดุ แทนท่ีจะอ่านนิตยสารของโลกน้ี ไม่วา่จะน่าสนใจเพียงใด 
จงอ่านหนงัสือคริสเตียนขณะนั้น หรืออ่านใบปลิวส าหรับคริสเตียน การสังสรรคก์บัคริสเตียนและการ
ฟังค าพยานของเขา จะท าให้ท่านเกิดก าลงัใจ และหนุนน ้าใจท่านใหเ้กิดความเช่ือมากข้ึน เม่ือวนันั้นผา่น
ไป การอธิษฐานภาวนาเช่นน้ีจะท าใหท้่านปลาบปล้ืมใจมีแสงสวา่งเกิดข้ึนในใจ แลว้ท่านจะเขา้ใจ
ความหมายของขอ้พระธรรมท่ีวา่ “ผู้ท่ีคอยท่าพระเยโฮวา จะได้รับก าลังเพ่ิมขึน้” 

ความจริง โอกาสท่ีเราจะเขา้เฝ้าพระเจา้ตลอดวนัเช่นนั้นมีนอ้ยมาก ท่านจะตอ้งรู้จกั
ปรับตวัเองให้เขา้กบัชีวติประจ าวนัของท่าน ท่านจะตอ้งท างานหาเล้ียงชีพ แต่ในเวลาเดียวกนั ท่านจะ
เดินทางกบัพระเจา้ไดเ้หมือนอยา่งเอโนค “ได้ด าเนินกับพระเจ้า” (ปฐมกาล 5:24) และท่านจะสามารถ
พดูเช่นเดียวกบัอิสราเอล (ยาโคบ) ไดว้า่ “ข้าพเจ้าได้เห็นพระพักตร์ข้าพเจ้าท่ีน่ี” (ปฐมกาล 32:30) 



 58 

คู่มอืการอธิษฐาน 
วธีิท่ีจะท าใหจิ้ตวิญญาณเขม้แขง็ก็คือ ใชเ้วลากบัพระเจา้เป็นประจ าทุกวนัโดยการอ่าน

พระคมัภีร์และอธิษฐานตามล าพงั 
ถา้ท่านอยากรู้จกัพระเจา้มากยิง่ข้ึน ท่านจะตอ้งใชเ้วลาสนทนากบัพระองคม์ากยิง่ข้ึน 
จงใหเ้ราตั้งตน้การอธิษฐาน ดว้ยการสรรเสริญและการขอบพระคุณพระเจา้ พระเจา้ทรง

มีประสงคจ์ะใหก้ารสรรเสริญเป็นส่วนใหญ่ของการนมสัการ 
ขอบเขตแห่งการอธิษฐานจะแคบเกินไป ถา้เราสนใจแต่ชีวติของเรา และความปรารถนา

ของเราเองเท่านั้น เราควรอธิษฐานเผื่อกิจการงานทุก ๆ อยา่ง 
เราอาจท างานนอ้ย แต่จะไดผ้ลมาก ถา้เราใชเ้วลาเขา้เฝ้าพระเจา้มาก ๆ 
การอธิษฐาน ควรอยูภ่ายใตก้ารทรงน าขององคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ “เพราะวา่เรา

ทั้งหลายไม่รู้วา่ เราควรอธิษฐานขอส่ิงใด อยา่งไรแต่พระวญิญาณทรงช่วยขอแทนเราดว้ยความคร ่ า
ครวญ ซ่ึงเหลือท่ีจะอธิบายได”้ (โรม 8:26) 

ค าแนะน าอนัน่าประทบัใจเหล่าน้ี มีไวใ้หท้่านไดศึ้กษาคน้ควา้อยา่งเพียบพร้อมแลว้ใน
หนงัสือ “คู่มือการอธิษฐาน” เล่มน้ี 


