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เกร่ินนํา....การอธิษฐาน 
“เรื่องนาเศราไมใชส่ิงท่ีเราทํา แตเปนส่ิงท่ีเราไมไดทํา คือไมไดรวมมือกันยืนหยัดอธิษฐาน

อยางจริงจัง” นี่เปนเหตุท่ีเราตองเขาใจการอธิษฐานและอธิษฐาน 

การอธิษฐานคืออะไร 
นิยามท่ีคุนเคยกันคือวา การอธิษฐานคือการท่ีคนเราสนทนากับพระเจา แตท่ีมากกวานี้คือ การ

อธิษฐานเปนการเช้ือเชิญพระเจาใหเขาสูศูนยกลางของชีวิตเรา 
วอชมาน นี นิยามการอธิษฐานไววา “เปนการกระทําของผูเช่ือท่ีทํางานรวมกับพระเจา” 
อารคบิชอบ เทมเปล เขียนวา ทาทีของการอธิษฐาน ...ไมใช “ขอโปรดกระทําเพ่ือขาฯ ในส่ิงท่ี

ขาฯ ตองการ” แต “ขอทรงโปรดกระทําในขาฯ ผานขาพระองคในส่ิงท่ีพระองคตองการ” 
ริชารด ฟอสเตอร เขียนวา “การอธิษฐานเปนถนนสายกลางท่ีพระเจาทรงใชเพ่ือเปล่ียนแปลง

ชีวิตของเรา” 
การอธิษฐานเปนแผนการของพระเจาท่ีจะใหชีวิตเราเติบโตขึ้น และเปนแผนการสําหรับ

อาณาจักรของพระเจาท่ีกําหนดไวในโลก การอธิษฐานตามแบบอยางในพระคัมภีรเปล่ียนแปลงมุมมอง
ของเรา และใหเราเริ่มคิดถึงความคิดของพระเจา การอธิษฐาน, เปนหนทางท่ีพระเจาทรงใชเพ่ือใหเรา
ทําในส่ิงท่ีพระองคตองการ การอธิษฐานเพ่ือผูอ่ืนทําใหเรามีพลังฝายจิตวิญญาณในโลกนี้ท่ีจะ
เปล่ียนแปลงสถานการณและเหตุการณการอธิษฐานตามแบบพระคัมภีรและสิทธิอํานาจนี้เปนเครื่องมือ
ท่ีพระเจาทําใหเราเติบโตขึ้นตามแบบอยางท่ีพระองคตองการ 
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พระคัมภีรไดกลาวถึงการอธิษฐาน 953 ครั้ง ครั้งแรกในหนังสือปฐมกาลและครั้งสุดทายใน
หนังสือวิวรณ เปนท่ีนาสังเกตวาพระคัมภีรกลาวถึงการอธิษฐานท่ีสัมพันธกบัอาณาจักรของพระเจา
ประมาณถึง 700 ครั้ง อีก 200 ครั้งเกี่ยวของกับในเรื่องสวนบุคคล 

พระเยซูตรัสคําอุปมาเรื่องหนึ่งใหสาวกฟง เพ่ือสอนวาคนท้ังหลายควรอธิษฐานอยูเสมอไม
ออนระอาใจ (ลูกา 18:1) เปาโลเขึยนถึงทิโมธี (และเราทุกคน) วา “เหตุฉะนั้นกอนส่ิงอ่ืนใด ขาพเจา
ขอรองทานท้ังหลายในวิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพ่ือคนท้ังปวง” (1ทิโมธี 2:1) และพระ
คัมภีรอีกหลายตอนมีขอความท่ีคลายคลึงกันนี ้

มีอะไรเกิดขึ้นเม่ือเราอธิษฐาน? คําอธิษฐานของเราไปถึงพระเจาผูเอาใจใสเรา และพระเจาตอบ
คําอธิษฐานเรา “จงทูลเราและเราจะตอบเจา และจะบอกส่ิงท่ีใหญยิง่และท่ีซอนอยูซ่ึงเจาไมรูนั้นแกเจา” 
(เยเรมีย 33:3) ใน ยอหน 5:14-15 และนี่คือความม่ันใจท่ีเรามีตอพระองค พระองคก็ทรงโปรดฟงเรา 
และถาเรารูวาพระองคทรงโปรดฟงเราเม่ือเราทูลขอส่ิงใด ๆ เราก็รูวาเราไดรับส่ิงท่ีเราทูลขอนั้นจาก
พระองค 

ศูนยกลางของชีวิต ... คือพระเจา 
เราเช่ือวาพระเจาดํารงอยูเปนนิตยเปนบุคคล บริสุทธ์ิ ทรงสําแดง ทรงกระทําการ ทรงสัตยซ่ือ 

มีความรัก และใหอภัยพระองคกอปรดวยพระคุณและความเมตตาและทรงไถมวลมนุษย นาอัศจรรยท่ี
เราสามารถมีความสัมพันธขึ้นไปถึงพระบิดาท่ีรัก พระเยซูสอนใหเราเรียกพระเจาวา “อับบา” คํานี้เปน
คําภาษาอาราเมค เปนภาษาท่ีใชกันในสมัยของพระเยซู เปนคําท่ีเด็กเรียกพอท่ีอยูในโลก พระเจา
ประสงคใหเราใกลชิดสนิทสนมสัมพันธกับพระองคเหมือนพอกับลูก พระองคอนุญาตใหเราแบงปน
การงานของพระองคในโลก วตัถุประสงคพ้ืนฐานของการอธิษฐานท้ังหมดคือ เพ่ือรูจักพระเจาผูเปน
พระเจาของเรา และสรรเสริญพระองค พระเจาทรงเปนศูนยกลางของชีวิตของเรา 

พระเจา ... ตอบสนอง 
เม่ือฉันเติบโตขึ้นมา ฉันไดรับการสอนวาพระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน 3 ทางคือได ไมได และ 

รอกอน เม่ือฉนัมีประสบการณสวนตัวกับพระองคมากขึ้น ฉันก็เห็นคําตอบอ่ืนอีกเชน “พระองคจะให
ส่ิงท่ีดีกวา” คําตอบอาจมาโดยทันใด อาจเนิ่นนานออกไปหรือชาหนอย แตมีคําตอบแน 

เรามักไดยินเรื่องราวหรือคําพยานของผูไดรับการตอบคําอธิษฐานในดานของวัตถุเศรษฐกิจ 
หรือส่ิงท่ีสามารถวัดจากภายนอกได 

เจ. จี. มาคอเลย ใหตัวอยางเปนขอสังเกตวา 
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ครั้งหนึ่งเพ่ือนท่ีเปนมิชชันนารีของเขาซ่ึงกําลังเตรียมตัวเดินทางออกจากประเทศในทวีปอัฟ
ริกา เพ่ือกลับถ่ินฐานบานเกิดเดิมเปนเวลา 2 เดือน พรอมกับครอบครัวนั้น มิชชันนารีผูนี้พบวาเขาแทบ
ไมมีนมผงเพียงพอสําหรับลูกสาววัย 5 เดือนคนหนึ่งและวัย 5 ขวบอีกคนหนึ่ง ในเวลานั้น ท่ีนั่นมี
มิชชันนารีโสดคนหนึ่งปวย ไมสามารถรับประทานอะไรไดเลยนอกจากนมเทานั้นจะทําอยางไรดีท่ีจะ
ไดนมเพียงพอสําหรับคน 4 คนในเวลา 2 เดือน เขาท้ังหมดจึงเริ่มอธิษฐาน ในเย็นวันนั้นเอง เขาไดอาน
พบขอพระคัมภีรท่ีวา “จะมีนมแพะเปนอาหารแกเจาเพียงพอท้ังเปนอาหารแกครัวเรือนของเจาและเปน
เครื่องยังชีพสาวใชของเจา” (สุภาษิต 27) เปนคําสัญญาท่ีมาจากพระเจา 

ในวันรุงขึ้น คนในรานขายของใกลกันท่ีไมไดเปนคนเช่ือพระเจาถามเขาวา อยากไดนมแพะ
ไหม เขาเพ่ิงกลับจากการเดินทางไกล พรอมท่ีจะแบงนมแพะท่ีเหลือใหวันละ 1 แกลลอนทุกวัน 

ชางเหมาะเจาะซะทีเดียว และเราไดยินพระวจนะของพระเจาท่ีวา “กอนท่ีเขารองเรียก เราจะ
ตอบ ขณะท่ีเขายังพูดอยูเราจะฟง” (อิสยาห 65:24) 

จากประสบการณของฉันเอง การตอบคําอธิษฐานท่ีลึกซ้ึงท่ีสุดของพระเจานั้นไมสามารถวัด
และไมสามารถจับตองได ฉันเช่ือวา คําตอบท่ียิ่งใหญท่ีสุดคือ ของประทานของพระองคเอง 

ในการอธิษฐาน เราแสวงหาคําตอบจากพระองคท้ังท่ีจับไดและจับตองไมได ดังนั้น จึงมักมี
คําถามเกิดขึ้นจากการรอคอย คําตอบจากพระเจาเชน พระเจาสามารถตอบคําอธิษฐานไดหรือไม? ทําไม
พระเจาตองการใหเราบอกกับพระองคในส่ิงท่ีพระองคทราบอยูแลว? ทําไมเราตองถามพระองควาเรา
ควรทําอะไรในส่ิงท่ีเรารูวาพระองคตองการใหเราทํา? คําตอบนี้เปนคําตอบจริง ๆ หรือเปลาหรือเปน
เรื่องบังเอิญ? 

อยางไรก็ตาม แมจะมีคําถามเกิดขึ้นมากมาย แตเรารูวาพระเจาทรงตอบคําอธิษฐานแน 

การอธิษฐาน ... วินัย 
ในประวัติศาสตร การอธิษฐานของโมเสสทําใหคนอิสราเอลไดรับการคุมครองในถ่ิน

ทุรกันดารจากพระเจา คําอธิษฐานของเนหะมียทําใหเกิดการสรางกําแพงรอบเมืองเยรูซาเล็มขึ้นใหม คํา
อธิษฐานของพระเยซูปรับแตงและชวยใหสาวกของพระองคเปนคนในอาณาจักรใหม 

ในเม่ือการอธิษฐานเปนงานท่ีสําคัญและมีพลังมาก แตการอธิษฐานนับวาเปนงานท่ียาก เพราะ
ตองใชเวลา ความตั้งใจ พลังและความมีวินัยในตัวเอง ฉันเช่ือวาเม่ือเราอุทิศตัวในการอธิษฐาน เราได
มอบกําลังของเราตอองคพระผูเปนเจา และพระเจาจะทรงเปล่ียนชีวิตหรือสถานการณไปตามท่ีเรา
อธิษฐานตามน้ําพระทัยพระเจา 
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ซาตาน .. คอยขัดขวาง 
ซาตานและอํานาจช่ัวมีจริงและมีอํานาจมาก เปนศัตรูกับเรา คอยทําลายกิจการของพระเจา 

ซาตานตอสูผูท่ีอธิษฐานอยางรอนรนและมักเริงราเม่ือเราไมอธิษฐานเปโตรเตือนวา “ทานท้ังหลายจง
สงบใจ จงระวังระไวใหดีดวยวาศัตรูของทานคือมารวนเวียนอยูรอบ ๆ ดุจสิงหคํารามเท่ียวไปเสาะหา
คนท่ีมักจะกัดกินได” (1 เปโตร 5:8) 

เง่ือนไข ... การอธิษฐาน 
พระเจาทรงใหแนวทางการอธิษฐานไวดังนี ้
1. ติดสนิทกับพระเจา “ถาทานท้ังหลายเขาสนิทอยูในเราและถอยคําของเราฝงอยูในทานแลว 

ทานจะขอส่ิงใดซ้ึงทานปรารถนาก็จะไดส่ิงนั้น” (ยอหน 15:7) ติดสนิท หมายถึง ความใกลชิดสนิทสนม 
มีสามัคคีธรรมกับพระเจาอยางสมํ่าเสมอ ติดสนิทกับพระองค ซึมซับพระวจนะของพระองคเขาสูการ
ดําเนินชีวิต เราจะตองเช่ือฟงพระองค ดําเนินชีวิตอยางมีความหมายเชนเดียวกันการอธิษฐานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากบาป ความบาปในจิตใจจะปดบังการอธิษฐานพระธรรมสดุดี กลาว
วา “ถาขาพเจาไดบมความช่ัวไวในใจขาพเจา องคพระผูเปนเจาคงไมทรงสดับ” (สดุดี 66:18) เรามี
ปญหาในเรื่องความหยิ่งยะโส ชิงดีชิงเดน อิจฉา ริษยา ฉุนเฉียว และมองโลกในแงราย ความบาปปลน
เราออกจากพระบิดา เราจะตองสารภาพบาปและกลับใจใหมทันที นั่นหมายถึงเราตอง “คืนดีกับพระ
เจา” พระองคทรงสัตยซ่ือและเท่ียงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา (1 ยอหน 1:9) 

3. อธิษฐานในนามของพระเยซู พระเยซูตรัสวา “เราบอกความจริงแกทานท้ังหลายวา ถาทาน
ขอส่ิงใดจากพระบิดา พระองคจะประทานส่ิงนั้นใหแกทานในนามของเรา” (1 ยอหน 16:23) พระนาม
ของพระเยซูแทนลักษณะและงานของพระองค เม่ือเราอธิษฐานในนามของพระองค เราม่ันใจวา
พระองคทรงยอมรับเรา ยอมใหพระวิญญาณบริสุทธ์ินําเราใหเรารูจักใชพระนามของพระเยซูอยาง
เหมาะสม 

4.อธิษฐานตามน้ําพระทัยพระเจา “และนี่คือความม่ันใจท่ีเรามีตอพระองค คือถาเราทูลขอส่ิง
ใดท่ีเปนพระประสงคของพระองค พระองคก็ทรงโปรดฟงเรา” (1 ยอหน 5:14) น้ําพระทัยพระเจา
เปดเผยใหเราทราบทางพระคัมภีร เราสามารถเห็นน้ําพระทัยของพระองคทางธรรมชาติ กิจการท่ี
พระองคทรงกระทําบนโลก เราเห็นน้ําพระทัยพระเจามากขึ้น ๆ เม่ือเรารูจักพระเยซูมากขึ้นนอกจากนี้
พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็ทรงเปดเผยน้ําพระทัยพระเจาใหเราทราบเชนกัน ความจริงอยางหนึ่งในการ
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อธิษฐานก็คือ ความลึกซ้ึงท่ีเขาสูความสันพันธกับพระเจามากขึ้นเทาไร เราก็ยิ่งจะใกลชิดกับพระองค
โดยการออนวอนตอพระองคมากขึ้นเทานั้น และเราก็จะทูลขอส่ิงท่ีสอดคลองกับน้ําพระทัยพระเจาดวย 

5. อธิษฐานโดยความเชื่อ ในมัทธิว 21:22 “ส่ิงสารพัดซ่ึงทานอธิษฐานขอดวยความเช่ือ ทานจะ
ได” ชางเปนคําสัญญาท่ีชัดเจนเพียงไร! เพียงแตเราติดสนิทกับพระเจา มีการดําเนินชีวิตท่ีสะอาดและ
แสวงหาน้ําพระทัยของพระองค เราก็จะแนใจไดวาพระเจาจะทรงกระทําตามท่ีพระองคทรงสัญญาไว 
หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ พระเจาไมไดตอบคําอธิษฐานของเรา พระองคทรงตอบการดําเนินชีวิตของเรา 
ความเช่ือของเรามีอยูในพระเจาเม่ือเปนเด็กเราถูกสอนวาใหมีความเช่ือวางใจในพระองคเทานั้น 

6. อธิษฐานดวยทาทีที่ถอม 2 พงศาวดาร 7:14 เขียนวา “ถาประชากรของเรา... จะถอมตัวและ
อธิษฐาน ... เราก็จะฟงจากสรรค” การอธิษฐานดวยทาทีท่ีถอม หมายถึง การรูวาเราชวยตัวเองไมไดและ
ตองพ่ึงพระเจาเพียงพระองคเดียว 

พระเยซู...แบบอยางของการอธิษฐาน 
พระคริสตเปนแบบอยางการดําเนินชีวิตของเรา แทจริง เปาหมายของการเปนคริสเตียนคือเปน

เหมือนพระเจา 
พระเยซูทรงอธิษฐานบอย ๆ เพ่ือมิตรสหาย ศัตรู พระองคเอง และคนอ่ืน ๆ ท้ังในท่ีลับและท่ี

แจง พระองคอธิษฐานเม่ือเผชิญหนากับการตัดสินใจและในเวลาวิกฤต ในการดําเนินชีวิตของพระเยซูมี
การอธิษฐานเปนศูนยกลาง และใหความสําคัญกับเรื่องนี้เปนอยางมาก พระองคทรงทราบดีวา พระองค
จําเปนตองสัมพันธกับพระบิดา และถาพระเยซูเองเห็นความจําเปนเชนนี้แลว และเราไมยิ่งเห็นความจํา
เปนมากไปกวานั้นอีกหรือ 

พระเยซูทรงสอนใหสาวกอธิษฐานและสอนวาอธิษฐานอยางไร และใหตัวอยางการอธิษฐานไว
ใน มัทธิว 6:9-13 นาสนใจวาพระองคไมไดสอนการเทศนาใหกับเขา ในพระคัมภีรบันทึกการสอนของ
พระเยซูเกี่ยวกับการอธิษฐานถึง 11 ครั้ง 

การอธิษฐาน .. พลังแหงการดําเนินชีวิต 
ชีวิตคริสเตียนไมวาจะเปนการบังเกิดใหม กลับใจ หรือการเจริญเติบโตพัฒนาลวนแตเปนงาน

ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิพระวิญญาณทรงอยูรวมกับเราพรอมกับพระบิดาในการอธิษฐานตามท่ี โรม 
8:26 เขียนไววา “ในทํานองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงชวยเราเม่ือเราออนกําลังดวยเพราะเราไมรูวาเรา
ควรอธิษฐานขอส่ิงใดอยางไรแตพระวิญญาณทรงชวยขอแทนเรา” การอธิษฐานท่ีเกิดผลเปนการ
อธิษฐานในพระวิญญาณซ่ึงหมายถึง “เต็มไปดวยการสําแดงและกําลัง” เปาโลเพ่ิมเติมวา “จงอธิษฐาน
วิงวอนทุกอยาง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ท้ังนี้จงระวังตัวดวยความเพียรทุกอยาง” (เอเฟซัส 6:18) 
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พระวิญญาณทรงชวยเราและทรงนําเราในการอธิษฐาน นอกจากนี้ยังทรงเปดเผยขอพระวจนะอีกดวย
พระองคจะไมใหเราอธิษฐานเผ่ือในส่ิงท่ีหันเหไปจากน้ําพระทัยหรือพระวจนะของพระองค และ
พระองคยังทรงเสริมความเช่ือเราในการตอบคําอธิษฐานอีกดวย 

พระวิญญาณทรงใหกําลังเราในการรับใชและใหเกิดผลในการดําเนินชีวิต พระองคทรงเปน
เครื่องมือในการตอบสนองตอการอธิษฐานของเรา 

การขาดอธิษฐาน ... เปนบาป 
ซามูเอลกลาววา “ยิ่งกวานั้นสวนขาพเจา ขออยาใหมีวี่แววท่ีขาพเจาจะกระทําบาปตอพระเจา

ดวยการหยุดอธิษฐานเพ่ือทานท้ังหลาย” (1 ซามูเอล 12:23) เรามักละเลยการอธิษฐานตอโลกท่ีหลงทาง
จากพระเจา ฉันไดยินวา คริสตจักรของเราใชเวลาอธิษฐานเผ่ือคนปวยมากกวาคนท่ีหลงหายจากสวรรค 

เปนไปไมไดท่ีการเปนพยานหรือการใหชีวิตจะปราศจากการอธิษฐาน ขาดการอธิษฐาน
นับเปนบาป เราอาจเรียกวาเปนการละเลยหรือเห่ียวแหงการจิตวิญญาณ แตพระเจาทรงเรียกวาเปนบาป 
ดังนั้น เราควรเช่ือฟงพระองคในเรื่องนี ้

ไมมีสิ่งใดทดแทนการอธิษฐาน 
การอธิษฐานมีความสําคัญอยางยิ่งยวดการกระทําบางอยางอาจทดแทนกันได แตอธิษฐาน

ทดแทนดวยอยางอ่ืนไมได นั่นหมายถึงวา พระเจาทรงฤทธานุภาพนอยลงหากเราไมอธิษฐานเชนนั้น
หรือ? ไมใชแนนอน ไมวาเราจะอธิษฐานหรือไมก็ตาม พระองคสามารถทําไดตามท่ีพระองคทรงเลือก
และประสงคจะทําแตพระองคทรงตัดสินพระทัยท่ีจะใหประชากรของพระองคมีบทบาทของการมีสวน
รวมกับพระองคในการทําพระราชกิจของพระองคบนโลก “ฉะนั้นขอใหเราท้ังหลายจงมีใจกลาเขามาถึง
พระท่ีนั่งแหงพระคุณ” (ฮีบรู 4:16) 

การดําเนินชีวิต ... ดวยการอธิษฐาน 
การแสดงออกถึงความเช่ือของคริสเตียนก็โดยการดําเนินชีวิตดวยการอธิษฐานอยางสมํ่าเสมอ 

เปนความสัมพันธกับพระเจาในพระคริสต “ดวยวา เรามีชีวิตและไหวตัวและเปนอยูในพระองค” 
(กิจการ 17:28) 

สาระพ้ืนฐานของการอธิษฐานไมใชเนื้อหาในการอธิษฐาน แตเปนพระเจาและความสัมพันธ
กับพระองคในพระคริสต การอธิษฐานเปนเครื่องมือของความสัมพันธ การทําเปนนิสัย เนื้อหาและทาที
ของการอธิษฐานแสดงถึงขั้นตอนของความสัมพันธ ถามีความสัมพันธอันอบอุน กาวหนา ใกลชิด และ
ช่ืนชมยินดี ก็จะสะทอนออกมาดวยการอธิษฐานอยางสมํ่าเสมอ และจากประสบการณท่ีไดรับ 
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การดําเนินชีวิตดวยการอธิษฐานเปนประสบการณของการใชเวลาสวนตัวกับพระเจา พระเยซู
ตรัสวา “ฝายทานเม่ืออธิษฐานจงเขาในหองช้ันใน และเม่ือปดประตูแลวจงอธิษฐานตอพระบิดาของ
ทานผูสถิตในท่ีล้ีลับ และพระบิดาของทานผูทรงเห็นในท่ีล้ีลับ จะทรงโปรดประทานบําเหน็จแกทาน” 
(มัทธิว 6:6) 

การดําเนินชีวิตดวยการอธิษฐาน ยังหมายรวมถึง การรวมกับคนอ่ืนในการสามัคคีธรรมกับพระ
เจา ในบานท่ีประกอบดวยสามีภรรยา บุตร ในคริสตจักรรวมกับผูเช่ืออ่ืน การอธิษฐานรวมกับผูอ่ืนตอง
เปนไปตามธรรมชาติ เปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตในการสนทนาตอกันและกัน 

ความคาดหวังของการดําเนินชีวิตดวยการอธิษฐานอีกอยางหนึ่งคือการฟง ฉันพบในชีวิตของ
ตนเองวาการใชเวลาฟงพระเจามีความสําคัญเทา ๆ กับการใชเวลาพูดกับพระองค 

พันธกิจหลัก ... ของคริสตจักร 
การอธิษฐานเปนพันธกิจหลักของคริสตจักรท่ีมีสวนเกี่ยวของอยูในทุก ๆ เรื่อง เม่ือพระเยซูลม

โตะพอคาแลกเปล่ียนเงินและพอคานกพิราบในบริเวณพระวิหาร พระองคยกขอความสําคัญท่ีนํามาจาก
อิสยาห 56:7 โดยตรัสวา “เพราะนิเวศของเราเขาจะเรียกวาเปนนิเวศอธิษฐาน” (มัทธิว 21:13) 

การอธิษฐานสวนตัวทําใหมีกําลัง และการอธิษฐานกับผูเช่ืออ่ืน ๆ ก็ทําใหกําลังเกิดกําลังดวย 
พระเยซูสัญญาวา “เรากลาวแกทานท้ังหลายอีกวา ถาในพวกทานท่ีอยูในโลกสองคนจะรวมใจกันขอส่ิง
หนึ่งส่ิงใด พระบิดาของเราผูสถิตในสวรรคก็จะทรงกระทําให (มัทธิว 18:19) 

เปนความจริงท่ีวา พระเจาทรงกระทําการในโลกโดยการตอบสนองตอการอธิษฐานของผูเช่ือ 
วอชมานนี กลาววา “ความออนแอของคริสตจักรจะปรากฏออกมาเม่ือเราขาดการอธิษฐานอยางจริงจัง” 
พระเยซูตรัสวา “นิเวศของเราจะเปนนิเวศแหงการอธิษฐาน 

เม่ือการอธิษฐานเปนงานหลักของคริสตจักรเชนนี้แลว ศิษยาภิบาลและผูนําคริสตจักรจึงควร
หาทางท่ีจะนําการอธิษฐานเขามาอยูในวงรอบวาระตาง ๆ ของคริสตจักร เชน การประชุมฟนฟู การ
ประชุมอธิษฐานในระหวางสัปดาห การจัดสัปดาหอธิษฐาน อธิษฐานฟนฟู คอนเสิรทอธิษฐาน เปนตน 

การอธิษฐาน ... การเปนพยานและการใหชีวิต 
ใน กิจการ 1:14 กลาววา “พวกเขารวมใจกันขะมักเขมนอธิษฐาน พรอมกับพวกผูหญิงและมา

รียมารดาของพระเยซูและพวกนองชายของพระองคดวย” 
พวกเขายังคงทําส่ิงท่ีเคยทําอยูเปนประจําดวยการอธิษฐานดวยกัน แบงปนอาหารดวยความ

ยินดี ขอบคุณพระเจา และตอนรับผูท่ีจะรับความรอด ในบทท่ี 3 กลาวถึงเปโตรและยอหนรักษาขอทาน
งอยท่ีประตพูระวิหาร ฝูงชนตะลึงการอัศจรรยและมามุงกัน เปโตรก็เริ่มเทศนาถึงการเปนขึ้นจากความ
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ตายของพระเยซูในฤทธ์ิเดชเดียวกับท่ีรักษาโรคชายนั้น โดยเทศนวา “จงหันกลับและตั้งใจใหมเพ่ือพระ
เจาจะทรงลบลางความผิดบาปของทานเสีย” (กิจการ 3:19) 

คริสตจักรยุคเริ่มแรกมีอะไรเกิดขึ้นเม่ือพวกเขาอธิษฐาน กิจการ 4:31 บอกวา “เม่ือเขาอธิษฐาน
แลว ท่ีซ่ึงเขาประชุมอยูนั้นไดหวั่นไหว และคนเหลานั้นประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดกลาวพระ
วจนะของพระเจาดวยใจกลาหาญ” 

การท่ีพวกเขามารวมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันอธิษฐาน “ไมมีใครอางวาส่ิงของท่ีตนมีอยูเปนของ
ตน แตท้ังหมดเปนของกลาง” (กิจการ 4:32) พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงนําใหพวกเขากระตือรือรน 
ประกอบกับการเปนพยานวาพระเยซูเจาไดทรงเปนขึ้นมาจากความตายแลว 

ดังนั้นใหเรารวมใจกันอธิษฐานเพ่ือฤทธ์ิอํานาจของพระเจาจะปรากฏ ไมเพียงเพ่ือส่ันสะเทือน
สถานท่ีเราประชุมเทานั้น แตรวมท้ังจิตใจของเราดวย 

เร่ืองนาเศรา 
เรื่อนาเศรามักไมใชวาไมมีบางส่ิงเกิดขึ้น แตเปนเพราะวาส่ิงท่ีควรเกิดขึ้นแตไมสามารถเกิดขึ้น

ได เรื่องนาเศราไมใชส่ิงท่ีเราเปนอยูอยางไร แตเราไมไดกลายเปนอยางนั้น เพราะเราไมอธิษฐานอยาง
จริงจังเรื่องนาเศราไมใชส่ิงท่ีเราทํา แตเปนส่ิงท่ีเราไมไดทํา คือไมไดมอบตัวเรากับพระเจาหรือไมได
รวมมือกันยืนหยัดอธิษฐานอยางจริงจัง 

“ขาแตพระเจา ... ขอทรงสอนใหขาพระองคอธิษฐานดวยเถิด” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปท่ี 50 ฉบับท่ี 267 มีนาคม – เมษายน 

1999, หนา 10-14. 


