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ความจริงเกีย่วกบัการอธิษฐาน 
(จงอธิษฐานเสมออย่าเว้น 1 เธสะโลนิกา 5:17) 

ศจ.ดร.นันทชัย  มีชูธน 

ค าน า 

ร่างกายตอ้งการอาหาร และปอดตอ้งการอากาศฉนัใด ชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของคริสเตียนก็ยอ่ม
ตอ้งการการอธิษฐานฉนันั้น ไม่มีคริสเตียนคนใดจะมีชีวติฝ่ายจิตวญิญาณท่ีเขม้แขง็โดยไม่อธิษฐาน ไม่
มีคริสตจกัรใดจะเขม้แขง็ฝ่ายจิตวิญญาณโดยไม่อธิษฐาน การอธิษฐานท าใหชี้วิตคริสเตียนเขม้แขง็และ
ท าใหก้ารรับใชข้องคริสเตียนเกิดผล 

ซาตานอาจหวัเราะเยาะคริสเตียนเวลาคริสเตียนเร่ิมจะเอาจริงเอาจงัในการใชพ้ระเจา้ ซาตาน
อาจจะดูถูกคริสเตียนเวลาเราใชส้ติปัญญาของเราเองในการแกปั้ญหา แต่ซาตานจะกลวัจนตวัสั่นเวลา
คริสเตียนอธิษฐาน 

มีคริสเตียนเคยถามบิลล่ี เกรแฮม ผูป้ระกาศข่าวประเสริฐชาวสหรัฐอเมริกาวา่ เคล็ดลบัในการ
รับใชท่ี้ประสบความส าเร็จของเขาคืออะไร บิลล่ี เกรแฮม ไดต้อบวา่ ตลอดเวลาของการรับใช ้40 ปี ของ
เขา มีเคล็ดลบัอยู ่3 ขอ้เท่านั้น คือ 1. อธิษฐาน 2. อธิษฐาน และ 3. อธิษฐาน 

นกัเปียโนคนหน่ึงช่ือ ปากาลูสก้ี ไดก้ล่าวไวอ้ยา่งน่าฟังวา่ ถา้เขาหยดุฝึกซอ้มเปียโน 1 วนั ตวั
เขาเองจะรู้สึกถึงการเปล่ียนแปลงฝีมือการดีดเปียโน แต่ถา้เขาหยดุ 2 วนัเพื่อนของเขาในวงจะรู้ไดท้นัที 
แต่ถา้เขาหยดุ 3 วนั คนฟังก็จะรู้และสังเกตไดด้ว้ย การอธิษฐานก็เช่นกนั ถา้คริสเตียนหยดุอธิษฐาน 1 
วนั คริสเตียนคนนั้นจะรู้ถึงชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของตน ถา้หยดุอธิษฐาน 2 วนั คริสเตียนท่ีเป็นเพื่อน
ใกลชิ้ดก็จะรู้ได ้แต่ถา้หยดุอธิษฐาน 3 วนั สมาชิกในคริสตจกัรก็จะรู้ดว้ย 

ร่ายกายตอ้งการอากาศฉนัใดชีวิตคริสเตียนก็ตอ้งการการอธิษฐานฉนันั้น ชีวติคริสเตียนจะอยู่
ไม่รอดถา้คริสเตียนไม่ไดอ้ธิษฐาน การอธิษฐานอาจเปรียบเสมือนการข่ีรถ จกัรยาน ถา้เราไม่ยอมถีบ
จกัรยานก็จะลม้เอง ถา้เราหยุดอธิษฐาน ชีวิตคริสเตียนก็อาจจะลม้ลงได ้

ในชีวติคริสเตียนนั้นมีส่ิงหน่ึงท่ีคริสเตียนทุกคนควรจะเรียนรู้ ส่ิงนั้นไม่ใช่การเทศนา เพราะวา่
ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นนกัเทศน์ได ้ และส่ิงนั้นก็ไม่ใช่การสอนพระค า เพราะไม่ใช่คริสเตียนทุกคนจะมีของ
ประทานท่ีจะสอนได ้แต่ส่ิงนั้นคือการอธิษฐานเพราะคริสเตียนทุกคนตอ้งรู้จกัท่ีจะอธิษฐานได ้
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การอธิษฐานของพระเยซู 

พระเยซูด ารงชีวิตเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่เราในทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นการอธิษฐาน พระเยซูเป็น
นกัอธิษฐาน พระองคท์รงต่ืนแต่เชา้เพื่อจะอธิษฐาน พระองคท์รงอธิษฐานตลอดคืน พระองคท์รง
อธิษฐานในท่ีสาธารณะ พระองคอ์ธิษฐานคนเดียวโดยแยกไปอธิษฐานตามล าพงั เช่นเราจะไม่พบเร่ือง
สาวกแยกตวัออกไปอธิษฐานตามล าพงัหรืออธิษฐานตลอดคืน ในพระกิตติคุณ แมเ้ราจะไม่ค่อยพบชีวติ
การอธิษฐานของสาวก แต่เราก็พบวา่ สาวกของพระเยซูประทบัใจในการอธิษฐานของพระองค ์จนมีอยู่
คร่ึงหน่ึง พวกสาวกขอใหพ้ระเยซูสอนพวกเขาอธิษฐานบา้ง เราพบวา่ในเวลาท่ีสาวกควรจะอธิษฐาน 
พวกเขากลบันอนหลบั (ลูกา 22:45) 

ชีวติการอธิษฐานของสาวก 

แต่ชีวติการอธิษฐานของสาวกในพระธรรมกิจการ แตกต่างจากชีวติการอธิษฐาน ในพระกิตติ
คุณ 4 เล่ม อยา่งส้ินเชิง ในหนงัสือพระกิตติคุณเราพบวา่ ในเวลาท่ีสาวกควรจะอธิษฐานเขานอนหลบั 
แต่ในพระธรรมกิจการ เรากลบัพบวา่ เวลาท่ีเขาควรจะหลบันอน พวกเขากลบัอธิษฐาน เช่น ตอนท่ีเปา
โล และสิลาสถูกจบัและถูกขงัคุกในฟิลิปปี มือและขาถูกล่ามโซ่ หลงัถูกเฆ่ียน แต่เขากลบัร้องเพลงใน
ตอนดึก และอีกตอนหน่ึงปรากฏในพระธรรมกิจการบทท่ี 12 เม่ืออคัรทูตเปโตรถูกจ าคุก 

ชีวติของสาวกเปล่ียนแปลงไปเพราะเหตุใด อะไรท่ีท าใหชี้วติการอธิษฐานเปล่ียนไปอยา่ง
ส้ินเชิง เราพบวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิท าใหเ้กิดความแตกต่างน้ี พระวญิญาณบริสุทธ์ิท าใหเ้รากระหาย
อยากอธิษฐานพระวิญญาณสอนใหส้าวกรู้วา่จะอธิษฐานเหมือนพระเยซูไดอ้ยา่งไร 

เราจะพบวา่เกือบทุกบทในพระธรรมกิจการ จะมีการอธิษฐานเสมอ เช่น กิจการ 1:14 สาวก
อธิษฐานบนห้องชั้นบน กิจการ 2 คริสตจกัรอุบติัข้ึนโดยการอธิษฐานกิจการ 3:1 อคัรทูตเปโตรและ
ยอห์นตั้งเวลาอธิษฐานของเขาในการอธิษฐานท่ีบริเวณพระวหิาร กิจการ 4:31 สาวกอธิษฐานขอความ
กลา้หาญในกิจการ 5:15 เราจะเห็นฤทธ์ิอ านาจของการอธิษฐาน ท่ีแมแ้ต่เงาของผูท่ี้เป่ียมดว้ยการ
อธิษฐานก็สามารถรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ได ้ กิจการ 6:4 พวกสาวกบอกวา่หนา้ท่ีหลกัของเขาคือการ
ขะมกัเขมน้ในการอธิษฐาน เพื่อจะประกาศพระวจนะใหเ้กิดผล กิจการ 7:53 เราจะเห็นการเป็นพยาน
และการอธิษฐานของสตีเฟน กิจการ 8:14-16 อตัรทูตเปโตร และยอห์นก็ไดเ้ดินทางไปสะมาเรีย เพราะ
ทราบวา่ชาวสะมาเรียรับพระกิตติคุณ ท่านทั้งสองจึงไดอ้ธิษฐานใหพ้วกเขารับพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ถา้
เราจะศึกษาพระธรรมกิจการต่อไป เราก็จะพบถึงฤทธ์ิอ านาจของการอธิษฐานเกือบจะทุกบทก็วา่ได ้
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การตอบค าอธิษฐานของพระเจ้า 

เม่ือเราอธิษฐาน เราจะพบวา่พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐาน 4 แบบ ดว้ยกนั 

ค าอธิษฐานทีพ่ระองค์จะตอบ “Yes” ทนัท ี

พระคมัภีร์สอนวา่ “ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองคผ์ูท้รงสัตยซ่ื์อ และเท่ียงธรรมก็จะยก
บาปของเรา และจะทรงช าระเราใหพ้น้จากการอธรรมทั้งส้ิน” (1 ยอห์น 1:9) คือ ถา้เราจะสารภาพบาป 
พระองคจ์ะไม่บอกวา่ “อาทิตยห์นา้เราถึงจะยกโทษให้” พระองคจ์ะตอบค าอธิษฐานโดยการยกโทษให้
เราทนัที เม่ือเราจะอธิษฐานขอพระองคท์รงช าระใจของเราพระองคจ์ะทรงตอบ “Yes” ทนัที 

ถา้เราจะอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจา้ เพื่อเราจะด ารงชีวติใหเ้ป็นท่ีถวายเกียรติแด่พระองค์
พระองคจ์ะตอบเรา โดยประทานสติปัญญาใหแ้ก่เรา (ยากอบ 1:5) ถา้เราจะอธิษฐานขอใหเ้ราชนะการ
ทดลองพระองคจ์ะตอบ “Yes” กบัเรา ถา้เราจะอธิษฐานขอใหเ้รารู้ของประทานท่ีพระองคป์ระทาน
ใหก้บัเรา เพื่อเราจะปรนนิบติัรับใชพ้ระองค ์พระองคจ์ะตอบ “Yes” เร่ืองใด ๆ “ ท่ีจะน าพระเกียรติมาสู่
พระองค ์เร่ืองใด ๆ ท่ีเป็นความตอ้งการฝ่ายวญิญาณพระเจา้ตอบ “Yes” เสมอ 

ค าอธิษฐานทีพ่ระเจ้าตอบ “No” 

เม่ือครอบครัวของเราเดินทางไปเรียนหนงัสือท่ีสหรัฐ ลูกชายช่ือววิรณ์ รบเร้าอยากจะใหผ้มซ้ือ
ปืนลม (BB gun) ผมตอบปฏิเสธลูกชายโดยอธิบายถึงเหตุผลวา่ ท าไมผมซ้ือใหไ้ม่ได ้ การตอบปฏิเสธ
ของผมก็เพื่อความปลอดภยัของลูกและของคนอ่ืนผมเห็นวา่วฒิุภาวะของลูกไม่มากพอท่ีจะจบัปืน BB 
gun ได ้

เม่ือลูกผมคนท่ีสามช่ือ รูธ เขา้เรียนชั้นอนุบาล ท่ีโรงเรียนวฒันาเขาจะขอซ้ือมีดเหลาดินสอ ผม
ก็ไม่ซ้ือให ้โดยเหตุผลวา่ มีดอาจจะบาดมือได ้วุฒิภาวะของลูกสาวไม่สามารถท่ีจะจบัมีดเหลาดินสอได ้

ในพระคริสตธรรมคมัภร์ มีหลายเร่ือง หลายกรณี ท่ีคนของพระเจา้อธิษฐานแลว้พระเจา้ไม่
ตอบเพราะเราอธิษฐานผิด หวงัไปสนองกิเลสตณัหาเอง (ยากอบ 4:3) เม่ือพลไพร่ของพระเจา้ท าบาป 
พระเจา้ก็ไม่ตอบค าอธิษฐาน (โยชูวา 7:10) 

ค าอธิษฐานทีพ่ระเจ้าตอบให้คอย “Wait” 

บางคร้ังเราจะพบวา่ แมเ้ราจะอธิษฐานขออยา่งท่ีเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ แต่ดูเหมือนวา่พระ
เจา้ไม่ไดต้อบเช่น เราอธิษฐานขอใหส้ามีหรือภริยาของเราไดรู้้จกัพระเยซู แต่ดูเหมือนพระเจา้ไม่ได้
ตอบ หรือยงัไม่ตอบในเร่ืองน้ี เราตอ้งอธิษฐานไปเร่ือย ๆ อยา่งสัตยซ่ื์อ พร้อมทั้งปรับปรุงชีวติของเรา
ใหเ้หมือนพระเยซูเสมอ ๆ บางคร้ังเราตอ้งรอคอยเวลาของพระเจา้ดว้ย ถา้คนท่ีเขายงัไม่พร้อมจะเช่ือเรา 
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จะไปท าอะไรใหเ้ขาเช่ือก็ไม่ได ้ นางมาเรียขอใหพ้ระเยซูเปล่ียนน ้าเป็นเหลา้องุ่น พระเยซูตรัสวา่ “เวลา
ของเรายงัไม่มาถึง” (ยอห์น 2) 

ค าอธิษฐานทีพ่ระเจ้าตอบตรงข้างกบัทีเ่ราขอ  “Opposite” 

มีเร่ืองจริงท่ีเล่ากนัต่อ ๆ มาวา่แม่ของ St.Augustine ท่ีช่ือ โมนิกา้ อธิษฐานถึงลูกชายท่ีช่ือ 
Augustine ตั้งแต่เด็ก ๆ เพื่อใหเ้ป็นเด็กดีท่ีเช่ือพระเจา้ ยิง่ Augustine ยา่งเขา้วยัรุ่นพฤติกรรมก็เปล่ียนไป
ในทางท่ีโมนิกา้หนกัใจ เพราะ Augustine ท าตวัเป็น Playboy วนัหน่ึง โมนิกา้อธิษฐานขออยา่ใหลู้ก
เดินทางไปกรุงโรม เพราะท่ีกรุงโรมโมนิกา้เกรงวา่จะยิง่ท  าให ้ Augustine ฟุ้งเฟ้อมากกวา่น้ี แต่แลว้วนั
หน่ึง Augustine ก็มาบอกแม่ของตนวา่ เขาจะไปกรุงโรม 

โมนิกา้รู้สึกเสียใจท่ีค าอธิษฐานไม่เป็นผลแต่ท่ีกรุงโรมนั้นเอง Augustine ไดพ้บกบัคริสเตียนท่ี
ดีและกลบัใจเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้ เป็นนกัปรัชญาคริสเตียนท่ีมีช่ือเสียงมาก 

การอธิษฐานของผูช้อบธรรมนั้นมีพลงัท าใหเ้กิดผล การอธิษฐานมีพลงั ท าใหเ้ราเกิดพลงั เม่ือ
เราอธิษฐานพระเจา้ทรงส่งพลงัออกไป ท าใหน้ ้าพระทยัพระเจา้ส าเร็จ เม่ือเราอธิษฐานเผือ่คน คนก็
เปล่ียนได ้ เม่ือเราอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ ๆ ก็เปล่ียนได ้ เพราะการอธิษฐานเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ ได้
เสมอ 

ประสบการณ์ส่วนตัวเกีย่วกบัการอธิษฐาน 

ดร.จอห์น ที ซีแมนด ์ อาจารยข์องผมท่ีสอนท่ี Asbury thelogical Seminary เคยเล่าใหฟั้ง เม่ือ
ท่านไปเป็นมิชชนันารี สังกดัคณะแมทเธอดิสในอินเดียตอนใตใ้หม่ ๆ นั้น วนัหน่ึงท่านไปเยีย่มสามี
ภริยาอินเดียคู่หน่ึงท่ีบา้น สามีภริยาคู่น้ีแต่งงานมานานแต่ไม่มีบุตร หลงัจากด่ืมน ้าชาและคุยกนั
พอสมควรแลว้ ดร.ซีแมนดก์็ถามสามีภริยาคู่น้ีก่อนวา่จะกลบั มีอะไรจะใหท้่านอธิษฐานบา้ง สามีภริยา
คู่น้ีเลยตอบวา่ เขาอยากจะให ้ ดร.ซีแมนดอ์ธิษฐานให้เขาทั้งสองไดลู้กชายสัก 1 คน ในปีหนา้จะได้
หรือไม่ ดร.ซีแมนดก์็มีอาการหนาว ๆ ร้อน ๆ ข้ึนมาทนัที เพราะไม่เคยเจอใครท่ีมาขอใหเ้ขาอธิษฐาน
เจาะจงเช่นน้ี แต่ดว้ยสถานการณ์บงัคบัและตนเองเป็นมิชชนันารี เป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้จะปฏิเสธก็ยาก 
ดร.ซีแมนด ์ จึงอธิษฐานดว้ยความไม่แน่ใจนึกสั้น ๆ ว ่ “ถา้พระเจา้ทรงโปรด ขอประทานบุตรชายแก่
ครอบครัวน้ี 1 คน ในปีหนา้ดว้ยขอใหเ้ป็นไปตามน ้าพระทยัพระองค ์ ในพระนามพระเยซูคริสตเ์จา้ อา
เมน” แลว้ ดร.ซีแมนด์ ก็จากไปและไม่เคยเจอสามีภริยาคู่นั้นอีกเลยเป็นเวลาหลายปีจนกระทัง่วนัหน่ึง 
หลงัจากเทศนาเสร็จก็มีชาวอินเดียมาหาและทกัทายและถาม ดร.ซีแมนดว์า่ จ  าเขาไดห้รือไม่หลงัจากท่ี 
ดร.ซีแมนดอ์ธิษฐานจบ อีกไม่นานภริยาของเขาก็ตั้งครรภ ์ และคลอดบุตรเป็นชาย เขาอยากจะมา
ขอบคุณ ดร.ซีแมนด์ 
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มิชชนันารีอีกท่านหน่ึง ไดเ้ล่าถึงฤทธ์ิอ านาจของการอธิษฐานใหฟั้งวา่ ในสมยัท่ีเขาเป็น
มิชชนันารีท่ีประเทศอฟัริกาในสมยัโบราณนั้นคริสตจกัรทางใตซ่ึ้งเป็นองคก์รของเขาตอ้งการส่ง
เงินเดือนไปยงัมิชชนันารีและคริสตจกัรต่าง ๆ ท่ีอยูต่อนเหนือเขากบัเพื่อนมิชชนันารีรับเงินเดือน
ทั้งหมดและตอ้งเดินทางผา่นป่าเขาล าเนาไมเ้ป็นเวลาหลายวนั แต่ข่าวการส่งเงินน้ีไดเ้กิดร่ัวไหลไปยงั
กลุ่มโจร 2 คน พวกโจรจึงไดส้ะกดรอยตามเราและเพื่อนโดยท่ีเขาไม่รู้ตวัจากค าสารภาพของโจร 2 คน 
ซ่ึงไดก้ลบัใจในเวลาต่อมา และมาเล่าค าพยานกล่าววา่ คืนวนัหน่ึง ขณะท่ีเขาและเพื่อนโจร จะจู่โจมชิง
ถุงเงินจากมิชชนันารี ตอนนั้นเวลาดึกมากและพวกโจรคอยใหมิ้ชชนันารีหลบัเม่ือมิชชนันารีหลบั โจร 
2 คนก็ออกมาจากท่ีก าบงัแต่เขาก็ตอ้งตกใจสุดขีดเม่ือเขาเห็นผูช้าย 17 คน ร่างก าย  ายนืเป็นหนา้กระดาน
ท าใหเ้ขาสงสัยวา่ คน 17 คนน้ีมาจากไหน เพราะพวกเขาก็สะกดรอยตามมาหลายวนั ก็เห็นแต่
มิชชนันารี 2 คน เม่ือมิชชนันารีไดฟั้งค าพยานเขาจึงถามคริสตจกัรในคืนนั้น ๆ วา่ท่ีคริสตจกัรอธิษฐาน
เผือ่เขาหรือไม่ ก็พบวา่ ในกลางดึกคืนนั้นคริสตจกัรไดอ้ธิษฐานเผื่อเขาอยู ่เขาจึงถามวา่คนท่ีอธิษฐานมีก่ี
คน ปรากฏวา่มีผูอ้ธิษฐานในคนนั้น 17 คนพอดี 

ถา้เราอธิษฐานเผือ่คน คนนั้นก็เปล่ียนได ้ เราอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ ๆ ก็เปล่ียนได ้ เพราะการ
อธิษฐานเปล่ียนสรรพส่ิงทั้งปวง เราสามารถอธิษฐานถึงคนท่ีอยูห่่างไกลจากเรามาก ๆ ในอีสาน ใน
ประเทศท่ีพระกิตติคุณยงัไปไม่ถึงได ้ การอธิษฐานสามารถไปไดใ้นพริบตาเดียวเราไม่ตอ้งไปท า
พาสปอร์ต (Passport) หรือวซ่ีา (visa) ภายในพริบตา เราสามารถส่งค าอธิษฐานไปทุกท่ีทุกแห่งได ้
ขอใหเ้รากลา้อธิษฐานกลา้เช่ือ กลา้กา้วไป ชีวติของเราจะอยูค่งท่ี (Static) ถา้เราไม่อธิษฐาน. 
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