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เมื่ออธิษฐานกบัพระเจ้า/คริสเตียนควรใช้
สรรพนามแทนตัวเองอย่างไร 

ศาสนาจารย์ถนอม ชัยวงศ์ 

ศิษยาภิบาลคริสตจกัรราชบุรี 
เม่ือก่อนลูกสาวของผมยงัเล็กก็อยูก่บับา้น เราเล้ียงลูกเองเพราะหาพี่เล้ียงยากมาก จนขณะน้ีเขา

อาย ุ 3 ขวบแลว้ เราจึงส่งเขาไปโรงเรียนอนุบาล ก็พบวา่หลงัจากท่ีเขากลบัจากโรงเรียนก็มกัจะมีอะไร
ใหม่ ๆ กลบัมาเสมอ ๆ ส่ิงใหม่ท่ีวา่น้ีคือมีทั้งส่ิงท่ีดีและไม่ดีดว้ย ส่ิงท่ีดีส่วนมากจะไดรั้บมาจากคุณครูท่ี
สอนเช่นการรู้จกักล่าวค าวา่ “สวสัดี, ขอบคุณ, ขอโทษ ฯลฯ” แต่ส่ิงท่ีไม่ดีมกัจะไดม้าจากเพื่อน ๆ 
ดว้ยกนั เช่น เขาจะใชค้  าวา่ “แก” แทนค าท่ีใชเ้รียกคนอ่ืน ไม่เวน้แมก้ระทัง่ผมซ่ึงเป็นพอ่ของเขา 
นอกจากน้ียงัใชค้  าวา่ “เรา” แทนตวัเองเม่ือพดูกบั “พอ่” และ “แม่” ของเขาดว้ย จากการใชส้รรพนาม
ของลูกสาวท่ีวา่น้ีท าใหผ้มและภรรยาไม่สบายใจมาก ๆ เพราะฟังดูแลว้รู้สึกไม่ค่อยเพราะ เป็นค าท่ีไม่
ค่อยเหมาะสม เพราะค าพดูท่ีผูน้อ้ยจะพดูต่อผูใ้หญ่นั้นควรจะพดูค าอ่ืนท่ีเหมาะสม เช่น ค าวา่ “หนู” หรือ 
“...(ใชช่ื้อของตวัเองแทนลงไป)...” ก็จะดูน่ารักน่าเอน็ดูมาก ซ่ึงเราท่ีเป็นพ่อแม่ยอ่มไม่มีใครอยากใหลู้ก
ของตวัเองมีนิสัยไม่ดี หรือท าในส่ิงท่ีไม่ดี เม่ือเรารู้วา่อะไรดี อะไรท่ีควรท าและไม่ควรท าเราก็จะตอ้ง
สอน ตอ้งแนะน าเขาเพื่อวา่เขาจะไดเ้ติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ เม่ือเรา
สอนเขาวา่ “พดูค านั้นไม่ไดน้ะลูก” เขาก็สงสัยจะถามวา่ “ท าไม” เราจึงตอ้งอธิบายใหเ้ขาฟังตอ้งใช้
เหตุผลมาประกอบบางทีก็ตอ้งยกแม่น ้าทั้งหา้มาพดู เพื่อใหเ้ขาไดเ้ขา้ใจและเลิกพตติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค ์เม่ือเขาเขา้ใจแลว้เขาก็จะไม่พดูและไม่ท าส่ิงนั้นอีกต่อไป 

คริสเตียนทุกคนไม่มีใครไม่ยอมรับวา่พระเจา้ทรงเป็น “ผูย้ิง่ใหญ่” ไม่มีผูใ้ดท่ีจะมาเปรียบเทียบ
ความยิง่ใหญ่ของพระองคไ์ด ้ เพราะพระองคท์รงเป็นเจา้ของฟ้าสวรรคแ์ละทรงเป็นเจา้ของแผน่ดินโลก 
มีพระคมัภีร์มากมายหลายตอนท่ีไดก้ล่าววา่ “พระเจา้ทรงเป็นพระมหากษตัริย”์ เช่น สดุดี 10:16 “พระ
เจา้ทรงเป็นพระมหากษตัรียอ์ยูเ่ป็นนิจนิรันดร์” สดุดี 24:10 “กษตัริยผ์ูท้รงพระสิรินั้นคือผูใ้ด คือพระเจา้
จอมโยธา พระองคท์รงเป็นกษตัริยผ์ูท้รงพระสิริ” สดุดี 95:3 “เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจา้ใหญ่
ยิง่ และทรงเป็นกษตัริยใ์หญ่ยิง่เหนือพระทั้งหลาย” อิสยาห์ 33:32 “เพราะพระเจา้ทรงเป็นผูพ้ิพากษา
ของเราพระเจา้ทรงเป็นผูค้รอบครองของเราพระเจา้ทรงเป็นบรมมหากษตัริยข์องเรา” แทจ้ริงค ากล่าว
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ท่ีวา่ทรงเป็นพระมหากษตัริยท่ี์กล่าวถึงพระเจา้ในท่ีน้ีเป็นค าเปรียบเปรยทั้งส้ิน เป็นค ายกยอ่งสรรเสริญ
พระองคผ์ูท้รงมีตทธานุภาพมีอ านาจอธิปไตยเด็ดขาดโดยพระองคเ์องในการปกครองมนุษยชาติในโลก
และทั้งส้ินในจกัรวาล เม่ือเรายอมรับเช่นน้ีแลว้เราควรจะเคารพย  าเกรงพระองค ์ถวายเกียรติแด่พระองค์
ในทุกทางท่ีเราจะท าได ้ เหมือนกบัท่ีอาจารยเ์ปาโลกล่าวใน 1 โครินธ์ 10:31 “เหตุฉะนั้นเม่ือท่านจะด่ืม 
หรือจะท าอะไรก็ตาม จงกระท าเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจา้” และเป้าหมายของคริสเตียนก็
คือ การประกาศให้โลกไดรู้้ถึงความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ผูท่ี้เราเช่ือพึ่งและไวว้างใจเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้
ทราบวา่พระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่น้ีทรงกระท ากิจอะไรบา้งเพื่อเขาทั้งหลาย และไม่เพียงเท่านั้นเรายงัปรารถนาท่ี
จะเห็นเขาทุกคนมาเช่ือฟังพระองคด์ว้ย 

ดงันั้นเราจึงพยายามใชทุ้กส่ิงท่ีเรามีทุ่มเทเพื่อพระราชกิจของพระเจา้ใชว้สัดุอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีจะเป็นเคร่ืองมือส่ือสารพระกิตติคุณของพระเจา้ เราไดทุ้่มเทอธิษฐานเพื่อพระเจา้จะ
ทรงน าในการกระท าพระราชกิจของพระองคใ์หส้ าเร็จในประเทศไทยและทัว่โลก 

ส่ิงท่ีอยากท าจะกล่าวถึงในท่ีน้ีคงเป็นขอ้สังเกตเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ีผมคิดวา่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
การรับใชพ้ระเจา้ของเรา โดยเฉพาะอยา่งยิง่เราทั้งหลายซ่ึงเป็นคนไทยท่ีมีขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรม และภาษาของเราเอง (ไม่เหมือนกบัคนต่างชาติ) บางทีเราอาจจะคิดวา่ส่ิงท่ีไม่ส าคญัหรือไม่
จ  าเป็นก็ไม่ทราบ เราจึงไม่ไดร้ะมดัระวงัเท่าท่ีควร แต่ผมเห็นวา่บางทีจุดเล็กจุดนอ้ยเหล่าน้ีก็อาจจะเป็น
สาเหตุท่ีท าใหค้นอ่ืนสะดุดก็ได ้ เพราะวา่คนอ่ืนจะยกยอ่งพระนามของพระเจา้หรือจะเหยยีดหยามพระ
เจา้นั้นก็ข้ึนอยูท่ี่ค  าพดูและการกระท าของเราทั้งหลายท่ีเช่ือพระองคน้ี์แหละ (โรม 3:24) ส่ิงท่ีจะกล่าวใน
ท่ีน้ีคือ “เม่ือเราอธิษฐานกบัพระเจา้ เราควรใชส้รรพนามแทนตวัเราเองอยา่งไร” เพราะผมสังเกตจาก
การอธิษฐานของพี่นอ้งหลายท่านไดใ้ชส้รรพนามแทนตวัเองซ่ึงไม่เหมือนกนั มีหลายหลาก เช่น 
“ขา้พเจา้, ลูก, ขา้พระองค์” และคนท่ีมกัไดย้นิบ่อย ๆ ซ่ึงโดยส่วนตวัของผมคิดวา่มนัไม่ถูกตอ้งตาม
หลกัศาสนศาสตร์ และหลกัภาษาไทยท่ีผูน้อ้ย (ตวัคริสเตียน) จะเขา้เฝ้าผูย้ิง่ใหญ่สูงสุด (พระเจา้) เพราะ
ภาษาไทยของเราเม่ือผูน้อ้ยจะพบกบัผูใ้หญ่ตอ้งมีสมมัาคารวะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้พดูกบั
พระมหากษตัริยห์รือพระราชวงศก์็จะตอ้งใชค้  าราชาศพัทใ์หถู้กตอ้งตามบรรดาศกัด์ิ มีใครบา้งท่ีจะ
บงัอาจพดูค าวา่ “เรา” หรือ “เราทั้งหลาย” เม่ือเขา้เฝ้าแต่คริสเตียนหลายท่านก็ใชค้  าน้ีกบัพระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่
สูงสุด เป็นกษตัริยเ์หนือกษตัริยท่ี์เราเคารพนบัถือ ไม่เพียงเท่านั้นบางคร้ังก็ยงัเคยไดย้นิหลายท่าน
ตะโกน ๆ ต่อพระพกัตร์พระเจา้ ถา้เราลองคิดใคร่ครวญดูใหดี้เราก็จะเห็นวา่ การกระท าดงักล่าวน้ีเป็น
ส่ิงท่ีขดัต่อวฒันธรรม ขนบประเพณีของคนไทยทั้งส้ิน สาเหตุคงมาจากบรรดามิชชนันารีทั้งหลายท่ีได้
เขา้มาเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเจา้ ซ่ึงพวกเขาเป็นชาวต่างประเทศท่ีมีวฒันธรรมต่อจากเราคนไทย 
ดงันั้นเขาจึงไม่เขา้ใจวฒันธรรมของคนไทย และไมไ่ดส้อนในส่ิงท่ีคริสเตียนไทยควรจะกระท าให้
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ถูกตอ้ง จึงดูเหมือนวา่เป็นการยากนกัท่ีจะใหค้นไทยรู้จกัพระเจา้ในรูปแบบของ “พระเจา้แห่งสากล
โลก” หรือพระเจา้แห่งชนชาติปัจจุบนัน้ีคนไทยส่วนใหญ่ก็ยงัเขา้ใจวา่ “ศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนาของ
ฝร่ัง” แต่เพียงชาติเดียว 

ดว้ยเหตุน้ีคริสเตียนไทยควรจะคิดใคร่ครวญ และแยกแยะใหถู้กตอ้งวา่ส่วนใดท่ีเป็นพระกิตติ
คุณ ส่วนใดเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมของต่างชาติ เพราะชาวต่างชาติไม่มีค  าราชศพัท์
เม่ือพดูกบักษตัริยข์องเขา ฝร่ังนั้นจะไม่ถือเม่ือนัง่ยกเทา้สูงเม่ือพดูคุยกบัผูใ้หญ่ แต่ส่ิงเหล่าน้ีคนไทยท า
ไม่ไดถื้อวา่เป็นการไม่ใหเ้กียรติ ไม่สุภาพคริสเตียนไทยไม่ควรรับหรือกระท าทุกส่ิงท่ีเขา้มายกเวน้
เน้ือหาของพระกิตติคุณเท่านั้น อาจารยเ์ปาโลกล่าวใน 1 โครินธ์ 7:20 วา่ “ใหทุ้กคนอยูใ่นฐานะท่ีเขาอยู่
เม่ือพระเจา้ทรงเรียกนั้น” เราไม่ควรเป็นยวิท่ีลบรอยเขา้สุหนตัเม่ือมาเป็นคริสเตียนเพราะถา้กระท า
ดงันั้นก็เท่ากบัวา่เราเป็นคน “ขายชาติ” นัน่เอง 

เม่ือคริสเตียนพดูกบัพระเจา้ (อธิษฐาน) หรือพดูถึงพระเจา้ใหผู้อ่ื้นฟังเราควร                
เ   ะจะ          ท่ีฟังเกิดความส านึกวา่ พระเจา้นั้นเป็นผูท่ี้สมควรจะไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญ และ
น่าเคารพนบัถือ ดงันั้นผมจึงใคร่ขอเสนอในท่ีน้ีเสียเลยวา่ เป็นไปไดไ้หมท่ีเราจะเปล่ียนค าสรรพนาม ท่ี
ใชเ้รียกตวัเองวา่ “เรา” หรือ “เราทั้งหลาย” มาเป็น “ขา้พระองค”์ หรือ “ขา้พระองคท์ั้งหลาย” เหมือนกบั
ค าอธิษฐานท่ีพระเยซูทรงสอนใน มทัธิว 6:9-13 วา่ “ขา้แต่พระบิดาแห่ง ข้าพระองค์ทั้งหลาย ผูท้รงสถิต
ในสวรรค ์ ขอใหพ้ระนามของพระองค ์ เป็นท่ีเคารพสักการะขอใหแ้ผน่ดินของพระองคม์าตั้งอยู ่ ขอให้
เป็นไปตามพระทยัของพระองค ์ ในสวรรคเ์ป็นอยา่งไร ก็ใหเ้ป็นไปอยา่งนั้นในแผน่ดินโลก ขอทรง
โปรดประทานอาหารประจ าวนั แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวนัน้ี และขอทรงโปรดยกบาปผดิของข้า
พระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผูท่ี้ท  าผดิต่อข้าพระองค์นั้น และขออยา่น าขา้พระองค์เขา้ไปในการ
ทดลอง แต่ขอใหพ้น้จาก    ชัว่ร้าย เหตุวา่ราชอ านาจ และตทธ์ิเดชและพระสิริเป็นของพระองคสื์บ ๆ 
ไป เป็นนิตย ์อาเมน” ขอพระเจา้ทรงไดรั้บเกียรติเน่ืองดว้ยตวัเราทั้งหลายสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 13 พตศจิกายน – ธนัวาคม 1994, หนา้ 50-52. 


