
พระเยซูอธิษฐานเผ่ือทาน 
ยอหน 17:20-26 

ดร.อุบลวรรณ  มีชูธน 
ทานรูสึกอยางไรเม่ือรูวามีใครสักคนท่ีทานไมรูจักอธิษฐานเผ่ือทาน ทานรูสึกอยางไรเม่ือรูวามี

คนคนหน่ึงท่ีรูจักทานอยางดอีธิษฐานเผ่ือทาน วนัหนึ่งขาพเจาไดรับโทรศัพทจากสตรีแปลกหนา เธอ
บอกขาพเจาวา เธอเก็บจดหมายของขาพเจาไดจากมานั่งในคริสตจักรของเธอ หลังจากนั้นเธออธิษฐาน
เผ่ือขาพเจาและครอบครัวทุกวัน เธออธิษฐานมาแลวประมาณ 20 ป และบัดนีเ้ธออธิษฐานเผ่ือขาพเจา
และครอบครัวในแผนดินของพระเจา เม่ือเร็ว ๆนี้ ขาพเจาไดยินคําพยานของสามีทานหนึ่งซ่ึงเลาวาเขา
กลับใจมาเช่ือพระเยซู เพราะไดยินภรรยาและแมยายอธิษฐานเผ่ือทุกวนัมากวา 30 ป คําอธิษฐานเหลานี้
ทําใหผูไดรับคําอธิษฐานสัมผัสไดวา “เราเปนคนท่ีถูกรัก เราเปนคนท่ีไดรับเกยีรติ” ทานทราบหรือไม
กวา 2,000 ปมาแลว องคพระเยซูคริสตไดอธิษฐานเผ่ือทาน 

คืนวันนั้นในสวนนัน้ แสงดาวอาจสองแสงระยิบระยบัเฝาดูความทุกขขององคพระผูเปนเจา 
เสียงลมพัดกระซิบกระซาบกับกิ่งมะกอกเทศเหมือนบอกเลาความในใจสูกันฟงเสียงแมลงกลางคืนกรีด
รองปลอบใจพระองคผูอธิษฐานอยูเดยีวดาย เสียงน้ําคางยอยเม็ดลงประปรายเหมือนหยาดน้าํตาท่ีถูก
กรีดท้ิงจากตาของทูตสวรรค ทองฟามืดมิดเปนสีน้ําเงินเขมสาดสีแหงความมืดทึบลงปกคลุมสุมทุมพุม
ไม กล่ินดอกไมปาหอมออน ๆ โชยมาตามสายลมชวนใหช่ืนใจ เหมือนจะขอบคุณพระองคเปนคร้ัง
สุดทาย ท่ีนั่นในคืนวนันั้น องคพระเยซูคริสตทรงอธิษฐานเผ่ือทานและขาพเจา 

“ขาพระองคมิไดอธิษฐานเพือ่คนเหลานี้พวกเดียว แตเพื่อคนท้ังปวงท่ีวางใจในขาพระองค
เพราะถอยคําของเขา เพื่อเขาท้ังหลายจะไดเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ดังท่ีพระองค คือพระบิดาทรงสถิต
ในขาพระองคและขาพระองคในพระองค เพื่อใหเขาเปนอันหนึง่อันเดียวกนักบัพระองคและกับขา
พระองคดวย เพื่อโลกจะไดเช่ือวาพระองคทรงใชขาพระองคมา เกียรติซ่ึงพระองคไดประทานแกขา
พระองค ขาพระองคไดมอบใหแกเขาเพื่อเขาจะไดเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน ดังท่ีพระองคกับขาพระองค
เปนอันหนึ่งอันเดียวกนันัน้ ขาพระองคอยูในเขาและพระองคทรงอยูในขาพระองค เพื่อเขาท้ังหลายจะ
ไดเปนอันหนึง่อันเดียวกนัอยางสมบูรณเพือ่โลกจะไดรูวา พระองคทรงใชขาพระองคมา และพระองค
ทรงรักเขาเหมือนดังท่ีพระองคทรงรักขาพระองค พระบิดาเจาขา ขาพระองคปรารถนาใหคนเหลานั้น ท่ี
พระองคไดประทานใหแกขาพระองคอยูกบัขาพระองค ในท่ีซ่ึงขาพระองคอยูนัน้ เพื่อเขาจะไดเห็น
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ความยิ่งใหญของขาพระองค ซ่ึงพระองคไดประทานแกขาพระองค เพราะพระองคทรงรักขาพระองค
กอนท่ีจะทรงสรางโลก ขาแตพระบิดาผูทรงธรรม โลกนี้ไมรูจกัพระองค แตขาพระองครูจักพระองค
และคนเหลานีรู้วา พระองคทรงใชขาพระองคมา ขาพระองคไดกระทําใหเขารูจกัพระนามของพระองค
และจะกระทําใหเขารูอีก เพื่อความรักท่ีพระองคไดทรงรักขาพระองคจะดํารงอยูในเขา ขาพระองคอยู
ในเขา” ยอหน 17:20-26 

คําอธิษฐานบอกใหเรารูวาเราเปนคนมีเกยีรติ เราเปนคนถูกรัก และเราเปนสมบัติของพระเจา 
เกียรติซ่ึงพระองคไดประทานแกขาพระองค ขาพระองคไดมอบใหแกเขา ยอหน 17:22 ก. 
พระองคทรงรักเขาเหมือนดงัท่ีพระองคทรงรักขาพระองค ยอหน 17:23 ค. 
พระบิดาเจาขา ขาพระองคปรารถนาใหคนเหลานั้นท่ีพระองคไดประทานใหแกขาพระองค 

ยอหน 17:24 ก. 
เราเปนคนมีเกยีรติเพียงใดในสายพระเนตรของพระเยซู เกียรติท่ีเราไดเปนเกยีรติเดยีวกับท่ีพระ

เยซูไดรับจากพระบิดา (ยอหน 17:22 ก.) คือพระองคและเราเปนพยานฝายพระเจาพระบิดาดวยชีวิตและ
วาจาเราเปนคนถูกรักมากเทาใด ความรักท่ีเราไดรับจากพระเยซูเปนความรักเดยีวกบัท่ีพระบิดาทรงรัก
พระบุตร คือ พระเยซู (ยอหน 17:23 ค.) เราเปนคนมีเจาของและเจาของของเราคือ พระบิดา (ยอหน 
17:24 ก.) ความจริงขอนี้มีผลตอจิตใจ ความคิด และทัศนคติของทานอยางไร ทานอยากทราบตอไป
ไหมวา พระเยซูอธิษฐานเผ่ือทานในเร่ืองใด 

คําขอเพ่ือทาน 

ถาพระบิดาเสด็จมาหาทาน และบอกวาทานจะขอส่ิงใดเพื่อคนท่ีทานรักมากท่ีสุดก็ได ทานจะ
ขอส่ิงใดเพ่ือคนท่ีทานรัก เพราะเหตุใด นอกจากนัน้แลว คําขอของทานเพื่อคนท่ีทานรักจะเหมือนหรือ
แตกตางจากคําขอของพระเยซูเพื่อทาน องคพระเยซูทรงขอส่ิงใดเพ่ือทานบาง 

1. พระองคขอใหทานเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกนักับคริสเตียนคนอ่ืน ๆ (ยอหน 17:21, 22,23) 
2. พระองคขอใหทานเช่ือม่ันคงจนถึงท่ีสุดปลายจนไดเขาในแผนดนิของพระองค (ยอหน 

17:24) 
3. พระองคขอใหทานไดรูจกัและซาบซ้ึงความรักของพระเจามากยิ่งข้ึนทุกเวลา และดํารงชีวิต

อยูดวยความรักนั้นเสมอไป (ยอหน 17:26) 
น้ําหนึ่งใจเดียวกันแปลวาอะไร คําอธิษฐานของพระเยซูไดอธิบายความหมายไววา น้ําหนึ่งใจ

เดียวกัน คือ การสะทอนพระลักษณะของพระบิดาและพระบุตรในทัศนคติ คานิยมของชีวิต และ
พฤติกรรม เหมือนพระเยซูดาํรงชีวิตเปนกระจกเงาสะทอนพระลักษณะของพระบิดา พระองคมีทัศนคติ
ตอทุกส่ิงเหมือนพระบิดาส่ิงใดท่ีพระบิดาถือวาดี พระเยซูก็ถือส่ิงนั้นวาดี พระบิดาพูดอยางไรพระเยซู
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พูดอยางนัน้ พระบิดาทําอะไร พระบุตรทําอยางนั้น พระบิดาฟงอยางไร พระบุตรฟงอยางนั้น พระบิดา
นิ่งอยางไร พระบุตรนิ่งอยางนั้น พระบิดาทนทุกขอยางไร พระบุตรทนอยางนั้น พระบิดายิ่งใหญ
เพียงใด พระบุตรก็ยิ่งใหญเพยีงนั้น 

พระเยซูอาจจะอยากใหทานและขาพเจาเปนเหมือนจิตรกรชาวอินเดียผูหนึ่ง เขาเขาประกวด
การวาดภาพบนฝาผนังพรอมกับยอดจิตรกรของประเทศอินเดีย เขาท้ังสองตองหันหลังใหกันและเขา
ตองวาดภาพบนผนังท่ีอยูตรงกันขาม ยอดจิตรกรนั้นทํามานปดบังไมใหจิตรกรอีกคนหนึ่งเห็นวาเขา
วาดภาพอยางไร แตจิตรกรคนท่ีสองไมทําอะไร เขาลงมือขัดผนังของเขา ขัดแลวขัดอีกตลอดเวลา 3 วนั
นั้น ทุกคนหวัเราะเยาะเขาท่ีไมวาดอะไรสักส่ิงเดียว เขากมหนาตาขัดผนังอยางเดียว ขัดผนังจนข้ึนเงา
มันปลาบ แตเขายังไมพอใจยังขัดตอไปจนหมดเวลา ทุกคนกห็ัวเราะเยาะเขาพรอมกัน เม่ือถึงเวลา
กรรมการก็ขอใหยอดจิตรกรอินเดียเปดมาน ทุกคนก็ออกอุทานในความงามหยดยอยของภาพนัน้ ซ่ึง
เปนภาพวิจิตรบรรจงมีชีวิตชีวาเหลือท่ีจะกลาว เม่ือทุกคนหันกลับมาดูผนังของจติรกรคนท่ีสองผูชม
และกรรมการก็นิ่งเงียบอาปากคาง เพราะผนังนั้นสะทอนภาพจากผนังตรงกันขามอยางสมบูรณแบบ
กรรมการและผูชมก็กระโดดโลดเตนโหรองปรบมือช่ืนชมและจิตรกรคนท่ีสองไดรับรางวัลท่ีหนึ่ง พระ
เยซูอธิษฐานใหผนังหวัใจ ผนังหัวสมองของคริสตชนทุกคนเปนกระจกเงาสะทอนภาพของพระบิดา
พระบุตรท่ีถูกตองคริสตชนทุกคนเปนผนงัท่ีมันปลาบสะทอนภาพของพระผูเปนเจา พวกเราคงจะเหน็
แลววากระจกท่ีไมไดมาตรฐาน สะทอนภาพบิดเบ้ียวนัน้ตลกดี แตเราไมอยากใชสองหนา พระเยซูอยาก
ใหพวกเราเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกัน เพื่อเปนพยานวา พระองคเปนองคพระผูเปนเจา เพราะชีวติของผูเช่ือ
ยืนยนัคําพยานของผูเช่ืออยู (ยอหน 17:22,23) นอกจากนี้พระเยซูยังอธิษฐานใหทานและขาพเจาเช่ือ
จนถึงท่ีสุดปลาย 

เช่ือจนถึงท่ีสุดปลายหมายถึงอะไร คนไทยนั้นเขาใจเร่ืองเชื่อจริง เช่ือจัง เช่ือยั่งยืนยาก เพราะ
คนไทยเบ่ืองาย เราจึงพบผูรับใชพระเจาท่ีเคยกระตือรือลนลุกล้ีลุกรนรอนรนในพระเจาในอดตี ปจจุบัน
พวกทานหลายคนนั่งคอตกเหมือนนกปกหักเงียบ ๆ พวกเขากลายเปนคนหมดไฟหมดแรง ออนอกออน
ใจอยางนาเหน็ใจและไมควรถูกซํ้าเติมใด ๆ จากพี่นอง เช่ือจนถึงท่ีสุดปลายประกอบดวยความเช่ือดวย
ใจและดวยความคิด ความเชื่อนี้เปนความตระหนักรูและมีประสบการณวา “เช่ือใคร” “เช่ือเพราะเหตุ
ใด” “ความเช่ือนั้นมีคาเพยีงใด” ความเช่ือเชนนี้เพงสายตาแนวแนอยูท่ีพระเยซูและไมสนใจมนษุยและ
สถานการณ ความเช่ือเชนนี้เปนความแนใจในส่ิงท่ีเราหวังไว เปนความรูสึกมั่นใจวา ส่ิงท่ียังไมไดเหน็
นั้นมีจริง ความเช่ือจนถึงท่ีสุดปลายเปนเหมือนรถไฟท่ีแลนผานอุโมงคมืดมิดอันยาวเหยียดทะลุไปจน
เห็นแสงสวางท่ีปลายอุโมงคอีกขางหนึ่ง 
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เม่ือขาพเจามีอายุ 19 ป กําลังศึกษาอยูมหาวิทยาลัยปสุดทายนั้น ทางคณะไดจดัทัศนาจรภู
กระดึง พวกเราไมรูมากอนวา ภูกระดึงเปนอยางไร ขาพเจาฟงเพลง “ภกูระดึง” ก็บอกแควาเสนหตรึงใจ
จริง พวกเราไปถึงภูกระดงึตอนเชามืดและเร่ิมลงมือไตภูกระดึงเวลาหกโมงเชา ทางเดินเปนทราย
ละเอียดรวน ๆ อยูริมเหว มีปาไผรวกยนืตายซากอยูตามทาง พวกเราโดนทดสอบดวยซําแรกคือ “ซํา
แฮก” ซ่ึงต้ังตรงดิ่งเกือบ 90 องศาสมบัติทุกอยางท่ีเราติดตัวข้ึนไป เราเร่ิมโยนท้ิงไปหมดเราเหลือแตน้ํา
หนึ่งกระติกและขาวหอหนึง่หอ เพราะพวกเราตองยกขาของเราใหกาวไปทีละกาว นอกจากนีเ้ราตอง
เก็บล้ินของพวกเราไมใหหอยมาพาดบา และเราตองเก็บฟนเก็บคําพูดไมชักชวนใหคนอ่ืนโดดเหวให
หมดเร่ืองไป พวกเราจะถอยกลับก็ไมได ไดแตเดินหนาอยางเดยีว ส่ิงเดียวท่ีเราหวังก็คือ เราจะคลานไป
ถึงภูกระดึง และภูกระดึงตองดีกวาทางข้ึนคับแคบคดเด้ียวอันทุกขทรมาน เม่ือเวลาหกโมงเย็นขาพเจา
คลานมาถึงขอบหนาผา ตองรวบรวมกําลังอยูหลายคร้ังจึงโหนตัวพนขอบผามาได พอหัวขาพเจาพน
ขอบหนาผาตาของขาพเจาก็เห็นแดนสวรรคปรากฏอยูตรงหนาดนิแดนนั้นดารดาษไปดวยทุงหญา
ราบเรียบสุดลูกหูลูกตา มีปาสนแสนสวยกิง่หงิกงองดงามเหมือนภาพวาดของเมืองจนี เห็นดอกกหุลาบ
ปา สีขาวชมพูแตงแตมอยูท่ัวไป ลมพัดเย็นช่ืนใจ มีเสียงนกรองดัง อยูไกล ๆ ความสงบแทรกอยูในทุก
อณูของภูกระดึง ขาพเจาไมเคยเสียใจเลยท่ีขาพเจาตองคลานผานแสงแดดท่ีแผดรอนเพื่อล้ิมรสความ
สงบงดงามของภูกระดึง ขาพเจาอยากใหทุกคนคลานข้ึนภูกระดึง พระเยซูคริสตทรงปรารถนาใหทุกคน
ไดล้ิมรสความสงบ ช่ืนบานของแผนดินของพระองค คนท่ีทนไดถึงท่ีสุดจึงจะไดล้ิมรสสวรรคดวยเหตุ
นี้องคพระเยซูจึงทรง อธิษฐานใหผูเช่ือเช่ือจนถึงท่ีสุด เพือ่เขาจะไดเหน็ความยิ่งใหญของพระองค 

ประการสุดทาย พระเยซูไดอธิษฐานขอใหทานและขาพเจารูจักและซาบซ้ึงความรักของพระเจา
มากยิ่งข้ึนทุกเวลา และดํารงชีวิตอยูดวยความรักนัน้ บนเสนทางหฤโหดเพ่ือพิชิตภกูระดึงนัน้ ขาพเจา
พบวาเพื่อนหลายคนไดแตงงานกัน แตเพือ่นหลายคนไดเลิกกับคูรักเพราะเหตใุดเสนทางหฤโหดจึงรวม
คนบางคูเขาดวยกันและแยกคนบางคนออกจากกัน บนเสนทางโหดนัน้ เพื่อนของขาพเจาไดรูจักตวัจริง
ของกันและกนั สาวตระกลูสูงไดรูจักวา หนุมนอยท่ียากจนคนท่ีเธอไมเคยสนใจเลยเปนคนท่ีปกปก
รักษาอยูเคียงขางเธอตลอดเวลา ยิ่งเธอเดินสูงข้ึนไปลําบากมากข้ึนเธอกน็ึกรักเขามากขึ้น เพราะเธอได
รูจักความดีความเอ้ืออาทรของเขา เพื่อนอีกคนหนึ่งถึงกับพลีชีวิตเพือ่คนท่ีเขารัก เพราะเขาเดินยอนมา
ตามหาเธอ และตองยืนหลบฝนกับเธอจนเดินถลมฝงชีวิตเขาท้ังสองไวดวยกัน เพือ่นบางคูก็โยนความ
รักท้ิงไปท่ีผาหมากดดู เพราะไดรูจกัวาคนท่ีตนคิดจะฝากชีวิตใหดแูลไมเคยเหลียวแลเธอเลยบนเสนทาง
ชีวิตนั้น บนเสนทางหฤโหดของชีวิตเราจะรูจักตัวจริงและรักจริงของพระเจา องคพระผูเปนเจาทรงรูจัก
ทางคดทางตรง ทางอันตรายของชีวิตเรา พระองครูจักพระบิดาพระองคทรงรูจักเรา พระองคทรงรูวาจะ
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ทําใหคนเหนด็เหนื่อยเปนสุขไดอยางไร พระองคจะทรงเติมพลังงานแหงชีวิตใหเราจนลนไหล ดวย
พลังอ็อคเทนสูงนั่นคือความรักของพระบิดาจนเราไปถึงจุดหมายปลายทาง 

ทานคิดวา คําอธิษฐานของทานเพ่ือผูท่ีทานรักแตกตางหรือคลายคลึงกับคําอธิษฐานของ
พระองคไหมแลวทานจะทําอยางไร? 
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