เมื่ออธิษฐานกับพระเจ้ า/คริสเตียนควรใช้
สรรพนามแทนตัวเองอย่ างไร
ศาสนาจารย์ ถนอม ชัยวงศ์
ศิษยาภิบาลคริสตจักรราชบุรี
เมื่อก่อนลูกสาวของผมยังเล็กก็อยูก่ บั บ้าน เราเลี้ยงลูกเองเพราะหาพี่เลี้ยงยากมาก จนขณะนี้เขา
อายุ 3 ขวบแล้ว เราจึงส่ งเขาไปโรงเรี ยนอนุบาล ก็พบว่าหลังจากที่เขากลับจากโรงเรี ยนก็มกั จะมีอะไร
ใหม่ ๆ กลับมาเสมอ ๆ สิ่ งใหม่ที่วา่ นี้คือมีท้ งั สิ่ งที่ดีและไม่ดีดว้ ย สิ่ งที่ดีส่วนมากจะได้รับมาจากคุณครู ที่
สอนเช่นการรู ้จกั กล่าวคาว่า “สวัสดี, ขอบคุณ, ขอโทษ ฯลฯ” แต่สิ่งที่ไม่ดีมกั จะได้มาจากเพื่อน ๆ
ด้วยกัน เช่น เขาจะใช้คาว่า “แก” แทนคาที่ใช้เรี ยกคนอื่น ไม่เว้นแม้กระทัง่ ผมซึ่ งเป็ นพ่อของเขา
นอกจากนี้ยงั ใช้คาว่า “เรา” แทนตัวเองเมื่อพูดกับ “พ่อ” และ “แม่” ของเขาด้วย จากการใช้สรรพนาม
ของลูกสาวที่วา่ นี้ทาให้ผมและภรรยาไม่สบายใจมาก ๆ เพราะฟังดูแล้วรู ้สึกไม่ค่อยเพราะ เป็ นคาที่ไม่
ค่อยเหมาะสม เพราะคาพูดที่ผนู ้ อ้ ยจะพูดต่อผูใ้ หญ่น้ นั ควรจะพูดคาอื่นที่เหมาะสม เช่น คาว่า “หนู” หรื อ
“...(ใช้ชื่อของตัวเองแทนลงไป)...” ก็จะดูน่ารักน่าเอ็นดูมาก ซึ่ งเราที่เป็ นพ่อแม่ยอ่ มไม่มีใครอยากให้ลูก
ของตัวเองมีนิสัยไม่ดี หรื อทาในสิ่ งที่ไม่ดี เมื่อเรารู ้วา่ อะไรดี อะไรที่ควรทาและไม่ควรทาเราก็จะต้อง
สอน ต้องแนะนาเขาเพื่อว่าเขาจะได้เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ เมื่อเรา
สอนเขาว่า “พูดคานั้นไม่ได้นะลูก” เขาก็สงสัยจะถามว่า “ทาไม” เราจึงต้องอธิบายให้เขาฟังต้องใช้
เหตุผลมาประกอบบางทีก็ตอ้ งยกแม่น้ าทั้งห้ามาพูด
เพื่อให้เขาได้เข้าใจและเลิกพตติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ เมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะไม่พดู และไม่ทาสิ่ งนั้นอีกต่อไป
คริ สเตียนทุกคนไม่มีใครไม่ยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็ น “ผูย้ งิ่ ใหญ่” ไม่มีผใู ้ ดที่จะมาเปรี ยบเทียบ
ความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ได้ เพราะพระองค์ทรงเป็ นเจ้าของฟ้ าสวรรค์และทรงเป็ นเจ้าของแผ่นดินโลก
มีพระคัมภีร์มากมายหลายตอนที่ได้กล่าวว่า “พระเจ้าทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย”์ เช่น สดุดี 10:16 “พระ
เจ้าทรงเป็ นพระมหากษัตรี ยอ์ ยูเ่ ป็ นนิจนิ รันดร์ ” สดุดี 24:10 “กษัตริ ยผ์ ทู ้ รงพระสิ ริน้ นั คือผูใ้ ด คือพระเจ้า
จอมโยธา พระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยผ์ ทู้ รงพระสิ ริ” สดุดี 95:3 “เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็ นพระเจ้าใหญ่
ยิง่ และทรงเป็ นกษัตริ ยใ์ หญ่ยงิ่ เหนือพระทั้งหลาย” อิสยาห์ 33:32 “เพราะพระเจ้าทรงเป็ นผูพ้ ิพากษา
ของเราพระเจ้าทรงเป็ นผูค้ รอบครองของเราพระเจ้าทรงเป็ นบรมมหากษัตริ ยข์ องเรา” แท้จริ งคากล่าว
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ที่วา่ ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่กล่าวถึงพระเจ้าในที่น้ ีเป็ นคาเปรี ยบเปรยทั้งสิ้ น เป็ นคายกย่องสรรเสริ ญ
พระองค์ผทู้ รงมีตทธานุภาพมีอานาจอธิปไตยเด็ดขาดโดยพระองค์เองในการปกครองมนุษยชาติในโลก
และทั้งสิ้ นในจักรวาล เมื่อเรายอมรับเช่นนี้แล้วเราควรจะเคารพยาเกรงพระองค์ ถวายเกียรติแด่พระองค์
ในทุกทางที่เราจะทาได้ เหมือนกับที่อาจารย์เปาโลกล่าวใน 1 โคริ นธ์ 10:31 “เหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะดื่ม
หรื อจะทาอะไรก็ตาม จงกระทาเพื่อเป็ นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” และเป้ าหมายของคริ สเตียนก็
คือ การประกาศให้โลกได้รู้ถึงความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าผูท้ ี่เราเชื่ อพึ่งและไว้วางใจเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้
ทราบว่าพระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่น้ ีทรงกระทากิจอะไรบ้างเพื่อเขาทั้งหลาย และไม่เพียงเท่านั้นเรายังปรารถนาที่
จะเห็นเขาทุกคนมาเชื่อฟังพระองค์ดว้ ย
ดังนั้นเราจึงพยายามใช้ทุกสิ่ งที่เรามีทุ่มเทเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าใช้วสั ดุอุปกรณ์
และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารพระกิตติคุณของพระเจ้า เราได้ทุ่มเทอธิ ษฐานเพื่อพระเจ้าจะ
ทรงนาในการกระทาพระราชกิจของพระองค์ให้สาเร็ จในประเทศไทยและทัว่ โลก
สิ่ งที่อยากทาจะกล่าวถึงในที่น้ ีคงเป็ นข้อสังเกตเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การรับใช้พระเจ้าของเรา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เราทั้งหลายซึ่ งเป็ นคนไทยที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม และภาษาของเราเอง (ไม่เหมือนกับคนต่างชาติ) บางทีเราอาจจะคิดว่าสิ่ งที่ไม่สาคัญหรื อไม่
จาเป็ นก็ไม่ทราบ เราจึงไม่ได้ระมัดระวังเท่าที่ควร แต่ผมเห็นว่าบางทีจุดเล็กจุดน้อยเหล่านี้ก็อาจจะเป็ น
สาเหตุที่ทาให้คนอื่นสะดุดก็ได้ เพราะว่าคนอื่นจะยกย่องพระนามของพระเจ้าหรื อจะเหยียดหยามพระ
เจ้านั้นก็ข้ ึนอยูท่ ี่คาพูดและการกระทาของเราทั้งหลายที่เชื่อพระองค์น้ ีแหละ (โรม 3:24) สิ่ งที่จะกล่าวใน
ที่น้ ีคือ “เมื่อเราอธิ ษฐานกับพระเจ้า เราควรใช้สรรพนามแทนตัวเราเองอย่างไร” เพราะผมสังเกตจาก
การอธิ ษฐานของพี่นอ้ งหลายท่านได้ใช้สรรพนามแทนตัวเองซึ่ งไม่เหมือนกัน มีหลายหลาก เช่น
“ข้าพเจ้า, ลูก, ข้าพระองค์” และคนที่มกั ได้ยนิ บ่อย ๆ ซึ่ งโดยส่ วนตัวของผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องตาม
หลักศาสนศาสตร์ และหลักภาษาไทยที่ผนู ้ อ้ ย (ตัวคริ สเตียน) จะเข้าเฝ้ าผูย้ งิ่ ใหญ่สูงสุ ด (พระเจ้า) เพราะ
ภาษาไทยของเราเมื่อผูน้ อ้ ยจะพบกับผูใ้ หญ่ตอ้ งมีสมัมาคารวะ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าพูดกับ
พระมหากษัตริ ยห์ รื อพระราชวงศ์ก็จะต้องใช้คาราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามบรรดาศักดิ์
มีใครบ้างที่จะ
บังอาจพูดคาว่า “เรา” หรื อ “เราทั้งหลาย” เมื่อเข้าเฝ้ าแต่คริ สเตียนหลายท่านก็ใช้คานี้กบั พระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่
สู งสุ ด เป็ นกษัตริ ยเ์ หนือกษัตริ ยท์ ี่เราเคารพนับถือ ไม่เพียงเท่านั้นบางครั้งก็ยงั เคยได้ยนิ หลายท่าน
ตะโกน ๆ ต่อพระพักตร์ พระเจ้า ถ้าเราลองคิดใคร่ ครวญดูให้ดีเราก็จะเห็นว่า การกระทาดังกล่าวนี้เป็ น
สิ่ งที่ขดั ต่อวัฒนธรรม ขนบประเพณี ของคนไทยทั้งสิ้ น สาเหตุคงมาจากบรรดามิชชันนารี ท้ งั หลายที่ได้
เข้ามาเผยแพร่ พระกิตติคุณของพระเจ้า ซึ่ งพวกเขาเป็ นชาวต่างประเทศที่มีวฒั นธรรมต่อจากเราคนไทย
ดังนั้นเขาจึงไม่เข้าใจวัฒนธรรมของคนไทย
และไม่ได้สอนในสิ่ งที่คริ สเตียนไทยควรจะกระทาให้
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ถูกต้อง จึงดูเหมือนว่าเป็ นการยากนักที่จะให้คนไทยรู ้จกั พระเจ้าในรู ปแบบของ “พระเจ้าแห่งสากล
โลก” หรื อพระเจ้าแห่งชนชาติปัจจุบนั นี้คนไทยส่ วนใหญ่ก็ยงั เข้าใจว่า “ศาสนาคริ สต์เป็ นศาสนาของ
ฝรั่ง” แต่เพียงชาติเดียว
ด้วยเหตุน้ ีคริ สเตียนไทยควรจะคิดใคร่ ครวญ และแยกแยะให้ถูกต้องว่าส่ วนใดที่เป็ นพระกิตติ
คุณ ส่ วนใดเป็ นขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของต่างชาติ เพราะชาวต่างชาติไม่มีคาราชศัพท์
เมื่อพูดกับกษัตริ ยข์ องเขา ฝรั่งนั้นจะไม่ถือเมื่อนัง่ ยกเท้าสู งเมื่อพูดคุยกับผูใ้ หญ่ แต่สิ่งเหล่านี้คนไทยทา
ไม่ได้ถือว่าเป็ นการไม่ให้เกียรติ
ไม่สุภาพคริ สเตียนไทยไม่ควรรับหรื อกระทาทุกสิ่ งที่เข้ามายกเว้น
เนื้อหาของพระกิตติคุณเท่านั้น อาจารย์เปาโลกล่าวใน 1 โคริ นธ์ 7:20 ว่า “ให้ทุกคนอยูใ่ นฐานะที่เขาอยู่
เมื่อพระเจ้าทรงเรี ยกนั้น”
เราไม่ควรเป็ นยิวที่ลบรอยเข้าสุ หนัตเมื่อมาเป็ นคริ สเตียนเพราะถ้ากระทา
ดังนั้นก็เท่ากับว่าเราเป็ นคน “ขายชาติ” นัน่ เอง
เมื่อคริ สเตียนพูดกับพระเจ้า (อธิ ษฐาน) หรื อพูดถึงพระเจ้าให้ผอู ้ ื่นฟังเราควร
เ ะจะ
ที่ฟังเกิดความสานึกว่า พระเจ้านั้นเป็ นผูท้ ี่สมควรจะได้รับการยกย่องสรรเสริ ญ และ
น่าเคารพนับถือ ดังนั้นผมจึงใคร่ ขอเสนอในที่น้ ี เสี ยเลยว่า เป็ นไปได้ไหมที่เราจะเปลี่ยนคาสรรพนาม ที่
ใช้เรี ยกตัวเองว่า “เรา” หรื อ “เราทั้งหลาย” มาเป็ น “ข้าพระองค์” หรื อ “ข้าพระองค์ท้ งั หลาย” เหมือนกับ
คาอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอนใน มัทธิว 6:9-13 ว่า “ข้าแต่พระบิดาแห่ง ข้ าพระองค์ ท้งั หลาย ผูท้ รงสถิต
ในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์ เป็ นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้
เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็ นอย่างไร ก็ให้เป็ นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอทรง
โปรดประทานอาหารประจาวัน แก่ข้าพระองค์ ท้งั หลายในกาลวันนี้ และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้ า
พระองค์ เหมือนข้ าพระองค์ ยกโทษผูท้ ี่ทาผิดต่อข้ าพระองค์ น้ นั และขออย่านาข้าพระองค์ เข้าไปในการ
ทดลอง แต่ขอให้พน้ จาก ชัว่ ร้าย เหตุวา่ ราชอานาจ และตทธิ์ เดชและพระสิ ริเป็ นของพระองค์สืบ ๆ
ไป เป็ นนิตย์ อาเมน” ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเนื่องด้วยตัวเราทั้งหลายสื บไป
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