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เพยีรอธิษฐาน 
(Persisten Prayer) 

โดย พงษ์ ตนานนท์ 

ผู้อ านวยการใหญ่โรงพยาบาลแมคคอร์มคิ 

บทน า 

ผมเขียนเร่ือง “การอธิษฐานดว้ยความเช่ือ” ใหข้่าวคริสตจกัรฉบบัเดือน
กุมภาพนัธ์ 2007 ไปแลว้ นึกข้ึนไดว้า่ ไดเ้คยอ่านเร่ืองค าถามของพระเยซูเก่ียวกบัการ
อธิษฐานของศาสนาจารย ์ Clovis G. Chappell จึงไดย้อ่และเรียบเรียงค าเทศนาของ
ท่านมาเสริมอีกตอนหน่ึงและขอเรียนวา่ ถา้จะอ่านเร่ืองน้ีอยา่งมีรสชาติก็ขอใหอ่้าน
พระธรรมลูกา 18 :1-8 ไปดว้ย 

ขอ้ท่ีผูเ้ทศนาตอ้งการย  ้าคือขอ้ 7 ความวา่ 
“...พระเจา้จะไม่ทรงประทานความยติุธรรมแก่คนท่ีพระองคท์รงเลือกไว ้ ผูร้้องถึงพระองคท์ั้ง

กลางวนัและกลางคืนหรือ พระองคจ์ะอดพระทยัไวช้า้นานหรือ?” 

สาระ 

“...พระองคจ์ะอดพระทยัไวช้า้นานหรือ?” (...Will he keep putting them off?...)  
พระเยซูทรงสอนสาวกเร่ืองการอธิษฐานโดยการเล่าอุปมาเร่ืองหญิงม่ายกบัผูพ้ิพากษาใหเ้ขาฟัง 

เป็นการบอกใหรู้้วา่ แมแ้ต่ผูพ้ิพากษาท่ีไม่เช่ือในพระเจา้ยงัรับปากใหค้วามเป็นธรรมกบัหญิงม่ายท่ีพร ่ า
วอนขอ แลว้พระเจา้จะไม่ตอบค าอธิษฐานของเราเชียวหรือ? พระเยซูทรงสอนใหส้าวกไดรู้้วา่การ
อธิษฐานนั้นไม่ใช่เป็นเร่ืองส่วนตวั แต่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืนมากมาย และไม่ใช่เฉพาะคนท่ีอยู่

ชิดสนิทกบัพระเจา้เท่านั้น แต่เก่ียวขอ้งกบัคนธรรมดา ๆ ทัว่ไปดว้ย พระองค์ทรงบอกว่าทุกคนทีข่อ
กจ็ะได้รับ ผู้ทีแ่สวงหากจ็ะพบ และผู้ทีเ่คาะประตู ประตูกจ็ะเปิด การอธิษฐานจะได้รับการ
ตอบรับ แม้ว่าค าอธิษฐานน้ันจะมาจากคนทีอ่่อนแอทีสุ่ดและต ่าต้อยทีสุ่ดในสังคม 
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พระองคท์รงเตือนคนท่ีมีช่ือเสียงมีเกียรติสูงในสังคมวา่ความลม้เหลวในชีวติอาจเกิดข้ึนไดถ้า้
ไม่อธิษฐาน และผูค้นอีกมากมายจะไม่ไดรั้บการช่วยเหลือเพราะวา่เขาไม่อธิษฐาน 

ถา้เราปฏิเสธการอธิษฐาน การช่วยเหลือยอ่มไม่เกิดเม่ือเราตอ้ง
เขา้รณรงคใ์นสงครามชีวติ 

ค าสอนของพระองคไ์ดส้ร้างความประทบัใจใหก้บัศิษยเ์ม่ือเขา
เหล่านั้นเขาใหพ้ระองคส์อนใหพ้วกเขาอธิษฐานแต่อยา่งไรก็ตามค า
สอนของพระองคท่ี์ทรงสอนพวกเขานั้นยงัไม่ประทบัใจเท่ากบัการ

ปฏิบติัตวัของพระองคห์ลงัการสอน ด้วยการทรงคุกเข่าลงอธิษฐาน 
การกระท าเป็นแบบอยา่งของพระองคท์รงความหมายยิง่นกั เราตอ้ง

เรียนรู้เคล็ดลบัน้ี คือวา่ เมือ่พระเยซูทรงเอาจริงเอาจังกบัเร่ืองนี้
เพือ่จะให้เกดิผล สาวกต้องเช่ือเหมอืนอย่างพระองค์ทรงท าเป็นแบบอย่างและเห็นว่าเร่ืองนี้
เป็นเร่ืองเป็นไปได้ส าหรับพวกเขาเช่นกนั 

พระเยซูยงัทรงสอนเราอยูแ่มก้ระทัง่ในวนัน้ี 
ค าถามมีอยูว่า่พระองคท์รงจดัเร่ืองการอธิษฐานไวใ้นอนัดบัใดในชีวติของพระองค ์ ค าตอบคือ 

พระองค์ทรงจัดไว้เป็นอนัดับทีห่น่ึง การอธิษฐานคอืหัวใจของการท าพระราชกจิของพระ
เยซู 

ส าหรับพวกเรา บ่อยคร้ัง การอธิษฐานจะเป็นการเตรียมตวัเพื่อจะต่อสู้ในสงครามชีวติ แต่
ส าหรับพระเยซู ค าอธิษฐานเป็นส่วนหน่ึงของชีวติ 

ถา้จะพิจารณากนัและตดัสินกนัโดยอาศยัพื้นฐานจากเร่ืองราวในพระคมัภีร์ใหม่ จะเห็นไดว้า่ 
ส่ิงท่ีท าพระเยซูคริสตท์รงท าพระราชกิจของพระองคไ์ดส้ าเร็จนั้นเป็นเพราะพลงัของการอธิษฐาน...ขอ
เราจ าไวว้า่ ถา้อธิษฐานดีและเพียรอธิษฐาน งานทุกอยา่งดูจะเป็นเร่ืองเป็นไปไดเ้กือบทั้งหมด พระเจา้จะ
ทรงช่วยเรา... ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนตวัอยา่งหน่ึงคือการอธิษฐานท่ีสวนเกทเสมนีท่ีวา่ พระเยซูทรง
อธิษฐานจนพระเสโทหลัง่ไหลและทรงกรรแสง พระธรรมลูกา 22:43-44 บอกเราวา่” ทูตสวรรคอ์งค์
หน่ึงมาประกฏแก่พระองคช่์วยชูก าลงัพระองค ์ เม่ือพระองคท์รงเป็นทุกขม์ากนกั พระองคย์ิง่ปลง
พระทยัอธิษฐาน พระเสโทของพระองคเ์ป็นเหมือนโลหิตไหลหยดถึงดินเป็นเมด็ใหญ่...” 

พระเยซูทรงสอนเราทุกคนโดยทรงเป็นแบบอยา่งทั้งการพดูและการกระท า 
ถามวา่ รางวลัท่ีเราไดรั้บจากการอธิษฐานมีอะไรบา้ง? ค าตอบคือ 
1. พระเจา้ทรงเขา้มาอยูใ่นชีวิตของเรา การอธิษฐานคือการเปิดประตูใจใหพ้ระคริสตท่ี์ทรงเคาะ

ประตูใจของเราตลอดเวลาและทรงรอเราเปิดประตูใจและไดเ้สด็จเขา้มา พระเจา้ผูท้รงเป็นนิรันดร์ได้
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เป็นจริงอยูใ่นชีวิตของคนท่ีเฝ้าอธิษฐานอยา่งจริงจงั พระธรรมสดุดี ดีมีค  ากล่าวไวว้า่ “ขา้พระเจา้
แสวงหาพระองคแ์ละพระองคท์รงฟังเสียงของขา้พระองค.์..” 

รางวลัท่ีมีค่าสูงสุดคือความตระหนกัวา่พระเจา้ทรงอยูด่ว้ยตลอดเวลา 
2. เพราะวา่การอธิษฐานท าใหรู้้วา่พระเจา้ทรงอยูด่ว้ย จึงท าใหมี้ความกลา้และมีพลงัใหม่ ไม่

กลวัภยัอนัตรายใด ๆ หรือการราวขีองศตัรู เม่ือพระเจา้เป็นจริงในชีวติ เราก็พร้อมท่ีผจญกบัมนัดว้ยใจท่ี
สงบน่ิงและมัน่คง ดงัค ากล่าวท่ีวา่ เม่ือเผชิญเหตุการณ์ใด ๆ พระเจา้จะทรงน าหนา้ขา้พเจา้ พระองคจ์ะ
ทรงอยูท่ี่มือขวาของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะไม่กลวัส่ิงใด ดงัท่ีมีค  ากล่าวของผูเ้ผยพระวจนะ ท่ีวา่....”บุคคลใด
ท่ีเฝ้าพระเจา้ตลอดเวลาจะมีพละก าลงัใหม่ ๆ ตลอดเวลา...” จึงไม่ตอ้งสงสัยอีกวา่ ดว้ยการอธิษฐาน
ขอใหพ้ระเจา้ทรงช่วยเราในงานท่ีท าและใหจ้  าไวว้า่ พระองคไ์ม่อาจทรงช่วยอะไรไดถ้า้เราไม่อธิษฐาน 
ถา้เรามีความรู้สึกวา่ชีวติน้ีช่างเตม็ไปดว้ยปัญหาท่ีไม่เขา้ท่ามากมายเกินกวา่จะรับได ้ ใหเ้พียรอธิษฐาน ดู
ตวัอยา่งจากชีวิตของดาเนียลเขาถูกจบั ถูกท าโทษ ถูกกลัน่แกลง้สารพดัเร่ืองแต่ท่านเป็นเจา้แห่งการ
อธิษฐานและชีวติของท่านอยูไ่ดด้ว้ยการอธิษฐานของการทรงน าจากพระเจา้ตลอดเวลา พระเจา้ทรงให้
พลงักบัท่าน ท่านต่อสู้กบัปัญหาต่าง  ๆ จนไดรั้บชยัชนะในท่ีสุด ดาเนียลรู้ดีวา่ การอธิษฐานท าใหเ้กิด
พลงั 

3. การอธิษฐานคือวถีิทางหน่ึงในการท่ีจะช่วยเหลือคนอ่ืนเพราะน่ีคือความเช่ือของพระเยซู เม่ือ
พระองคท์รงเห็นวา่เปโตรจะปฏิเสธพระองคแ์น่ พระองคท์รงอธิษฐานเผือ่เขา คือก่อนท่ีพระองคจ์ะทรง
ถูกจบัพระองคท์รงอธิษฐานเผือ่และร่วมกนักบัเหล่าสานุศิษยข์องพระองค ์

พระเยซูทรงเช่ือวา่ ผลดีจะเกิดข้ึนกบัคนท่ีไดรั้บการอธิษฐานเผือ่ 
ขอใหเ้ราเช่ือวา่พระองคท์รงอธิษฐานเผื่อเราท่านในปัจจุบนัอาจารยเ์ปาโลก็เช่นเดียวกนั ท่าน

เช่ืออยา่งพระเยซูและไดอ้ธิษฐานเผื่อผูอ่ื้นดว้ยความเช่ือเสมอ 

การอธิษฐานเผือ่ผู้อืน่เป็นหน้าทีท่ีส่ าคญัของชาวคริสต์ถ้าอยากให้การนมสัการใน
โบสถ์มชีีวติชีวา ให้อธิษฐาน และให้อธิษฐานเผือ่ศิษยาภิบาลเพือ่ทีท่่านจะได้มขีดี
ความสามารถสูงขึน้และจะได้น าพระวจนะธรรมมาถึงสมาชิกคริสตจักรให้ดีขึน้ อธิษฐาน
เผือ่คณะนักร้อง อธิษฐานเผือ่เจ้าหน้าทีท่ีรั่บผดิชอบงานในโบสถ์ อธิษฐานเผือ่ครูรววีาร
ศึกษาเป็นไปได้ว่าโบสถ์จะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ถ้าสมาชิกคริสตจักรอธิษฐานเผือ่กนัจริง ๆ จัง ๆ 

เม่ือเป็นอยา่งน้ี เรารู้วา่จะใหก้ารช่วยเหลือกนัไดโ้ดยการอธิษฐาน การไม่อธิษฐานจึงเป็นความ
บาป 
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ไม่เพียงแต่การใหก้ารช่วยเหลือดว้ยการอธิษฐานเท่านั้น แต่วา่ในช่วงชีวิตของเรา การอธิษฐาน
อาจเป็นทาง ๆ เดียวท่ีเราจะช่วยไดเ้ราอาจใหเ้งินไปช่วยงานพนัธกิจต่าง ๆ ของคริสตจกัรไดไ้ม่ยากถา้มี
เงิน แต่ถา้ไม่มีเงินแต่อยากช่วยจะท าอยา่งไร? เราช่วยไดด้ว้ยการอธิษฐานนั้นแน่นอน อยา่งไรก็ตาม 

อย่าลมืว่า บางคร้ัง จะมเีวลาหน่ึงทีเ่งินกช่็วยอะไรไม่ได้กบัคนทีเ่รารักและไม่มทีางอืน่ใดอกี
เลยเมือ่ถึงภาวะน้ันการอธิษฐานเป็นทางเดยีวทีเ่ราจะท าได้ จึงขอใหเ้ราทุกคนไดป้ระกาศใหค้น
ไดรู้้ไดเ้ขา้ใจกนัวา่ ในท่ีสุดแลว้ เม่ือไม่มีทางอ่ืนอีกการอธิษฐานเผื่อจึงเป็นทางสุดทา้ยแลว้ 

เราจะอธิษฐานกนัอย่างไร? 

1. เพื่อใหก้ารอธิษฐานบงัเกิดผล เราตอ้งอธิษฐานอยา่งกระตือรือร้น การอธิษฐานอยา่ง
กระตือรือร้นท าให้เกิดพลงั ดงันั้นถา้จะใหเ้กิดผลท่ีดีท่ีสุดเราตอ้งอธิษฐานอยา่งกระตือรือร้น แน่นอน
การอธิษฐานท่ีไม่เตม็ใจยอ่มไม่มีผลดีใด ๆ ท่ีหวงัไวเ้กิดข้ึน 

2. อธิษฐานอยา่งมีความหวงั ใหจ้  าไวเ้สมอวา่การอธิษฐานอยา่งมีความหวงัไม่ใช่เร่ือง
ประหลาดแต่เป็นเร่ืองปรกติธรรมดาและเช่ือวา่จะไดรั้บการตอบสนองในทางท่ีดี ตราบใดท่ีเรายงัคบหา
กนัระหวา่งเพื่อนกบัเพื่อน กบัพอ่ แม่ พี่ นอ้ง และรวมไปถึงคนท่ีไม่ยอมเช่ือพึ่งในพระเจา้หรือคนท่ีไม่
น่าคบเหมือนอยา่งท่ีพระเยซูทรงยกอุปมาเร่ืองผูพ้ิพากษาท่ีไม่เช่ือในพระเจา้ แต่วา่ก็ช่วยตดัสินคดีของ
หญิงม่ายเม่ือนางเฝ้าวอนขออยา่งมีความหวงั 

3. สุดทา้ย เราจะตอ้งเพียรอธิษฐาน เราท าอยา่งน้ีไม่ใช่วา่เพื่อพระเจา้ไดย้นิเสียงร้องทูลของเรา 
แต่ท่ีเราไดอ้ธิษฐานอยา่งสม ่าเสมอทั้งกลางวนัและกลางคืนเพราะเช่ือแน่วา่พระองคท์รงก าลงัฟังค า
อธิษฐานของเรา และพระองคจ์ะทรงบนัดาลใหค้  าขอไดเ้กิดผล ขอเพียงแต่ใหเ้ราไดอ้ธิษฐานอยา่งไม่
ทอ้แท ้

“ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซ่ือและเทีย่งธรรมกจ็ะทรงโปรดยก
บาปของเรา และจะทรงช าระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งส้ิน” 1 ยอห์น 1:9 

 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 75 ฉบบัท่ี 681 มีนาคม 2007, หนา้ 25-26, 31. 


