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เกริ่นนํา....การอธิษฐาน
“เรื่องนาเศราไมใชสิ่งที่เราทํา แตเปนสิ่งที่เราไมไดทํา คือไมไดรวมมือกันยืนหยัดอธิษฐาน
อยางจริงจัง” นี่เปนเหตุที่เราตองเขาใจการอธิษฐานและอธิษฐาน

การอธิษฐานคืออะไร
นิยามที่คุนเคยกันคือวา การอธิษฐานคือการที่คนเราสนทนากับพระเจา แตที่มากกวานี้คือ การ
อธิษฐานเปนการเชื้อเชิญพระเจาใหเขาสูศูนยกลางของชีวิตเรา
วอชมาน นี นิยามการอธิษฐานไววา “เปนการกระทําของผูเชื่อที่ทํางานรวมกับพระเจา”
อารคบิชอบ เทมเปล เขียนวา ทาทีของการอธิษฐาน ...ไมใช “ขอโปรดกระทําเพื่อขาฯ ในสิ่งที่
ขาฯ ตองการ” แต “ขอทรงโปรดกระทําในขาฯ ผานขาพระองคในสิ่งที่พระองคตองการ”
ริชารด ฟอสเตอร เขียนวา “การอธิษฐานเปนถนนสายกลางที่พระเจาทรงใชเพื่อเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของเรา”
การอธิษฐานเปนแผนการของพระเจาที่จะใหชีวิตเราเติบโตขึ้น
และเปนแผนการสําหรับ
อาณาจักรของพระเจาที่กําหนดไวในโลก การอธิษฐานตามแบบอยางในพระคัมภีรเปลี่ยนแปลงมุมมอง
ของเรา และใหเราเริ่มคิดถึงความคิดของพระเจา การอธิษฐาน, เปนหนทางที่พระเจาทรงใชเพื่อใหเรา
ทําในสิ่งที่พระองคตองการ
การอธิษฐานเพื่อผูอื่นทําใหเรามีพลังฝายจิตวิญญาณในโลกนี้ที่จะ
เปลี่ยนแปลงสถานการณและเหตุการณการอธิษฐานตามแบบพระคัมภีรและสิทธิอํานาจนี้เปนเครื่องมือ
ที่พระเจาทําใหเราเติบโตขึ้นตามแบบอยางที่พระองคตองการ
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พระคัมภีรไดกลาวถึงการอธิษฐาน 953 ครั้ง ครั้งแรกในหนังสือปฐมกาลและครั้งสุดทายใน
หนังสือวิวรณ เปนที่นาสังเกตวาพระคัมภีรกลาวถึงการอธิษฐานที่สัมพันธกบั อาณาจักรของพระเจา
ประมาณถึง 700 ครั้ง อีก 200 ครั้งเกี่ยวของกับในเรื่องสวนบุคคล
พระเยซูตรัสคําอุปมาเรื่องหนึ่งใหสาวกฟง เพื่อสอนวาคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยูเสมอไม
ออนระอาใจ (ลูกา 18:1) เปาโลเขึยนถึงทิโมธี (และเราทุกคน) วา “เหตุฉะนั้นกอนสิ่งอื่นใด ขาพเจา
ขอรองทานทั้งหลายในวิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง” (1ทิโมธี 2:1) และพระ
คัมภีรอีกหลายตอนมีขอความที่คลายคลึงกันนี้
มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราอธิษฐาน? คําอธิษฐานของเราไปถึงพระเจาผูเ อาใจใสเรา และพระเจาตอบ
คําอธิษฐานเรา “จงทูลเราและเราจะตอบเจา และจะบอกสิ่งที่ใหญยงิ่ และที่ซอนอยูซึ่งเจาไมรูนั้นแกเจา”
(เยเรมีย 33:3) ใน ยอหน 5:14-15 และนี่คือความมั่นใจที่เรามีตอพระองค พระองคก็ทรงโปรดฟงเรา
และถาเรารูวาพระองคทรงโปรดฟงเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใด ๆ เราก็รูวาเราไดรับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจาก
พระองค

ศูนยกลางของชีวิต ... คือพระเจา
เราเชื่อวาพระเจาดํารงอยูเปนนิตยเปนบุคคล บริสุทธิ์ ทรงสําแดง ทรงกระทําการ ทรงสัตยซื่อ
มีความรัก และใหอภัยพระองคกอปรดวยพระคุณและความเมตตาและทรงไถมวลมนุษย นาอัศจรรยที่
เราสามารถมีความสัมพันธขึ้นไปถึงพระบิดาที่รัก พระเยซูสอนใหเราเรียกพระเจาวา “อับบา” คํานี้เปน
คําภาษาอาราเมค เปนภาษาที่ใชกันในสมัยของพระเยซู เปนคําที่เด็กเรียกพอที่อยูในโลก พระเจา
ประสงคใหเราใกลชิดสนิทสนมสัมพันธกับพระองคเหมือนพอกับลูก พระองคอนุญาตใหเราแบงปน
การงานของพระองคในโลก วัตถุประสงคพื้นฐานของการอธิษฐานทั้งหมดคือ เพื่อรูจักพระเจาผูเปน
พระเจาของเรา และสรรเสริญพระองค พระเจาทรงเปนศูนยกลางของชีวิตของเรา

พระเจา ... ตอบสนอง
เมื่อฉันเติบโตขึ้นมา ฉันไดรับการสอนวาพระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน 3 ทางคือได ไมได และ
รอกอน เมื่อฉันมีประสบการณสวนตัวกับพระองคมากขึ้น ฉันก็เห็นคําตอบอื่นอีกเชน “พระองคจะให
สิ่งที่ดีกวา” คําตอบอาจมาโดยทันใด อาจเนิ่นนานออกไปหรือชาหนอย แตมีคําตอบแน
เรามักไดยินเรื่องราวหรือคําพยานของผูไดรับการตอบคําอธิษฐานในดานของวัตถุเศรษฐกิจ
หรือสิ่งที่สามารถวัดจากภายนอกได
เจ. จี. มาคอเลย ใหตัวอยางเปนขอสังเกตวา
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ครั้งหนึ่งเพื่อนที่เปนมิชชันนารีของเขาซึ่งกําลังเตรียมตัวเดินทางออกจากประเทศในทวีปอัฟ
ริกา เพื่อกลับถิ่นฐานบานเกิดเดิมเปนเวลา 2 เดือน พรอมกับครอบครัวนั้น มิชชันนารีผูนี้พบวาเขาแทบ
ไมมีนมผงเพียงพอสําหรับลูกสาววัย 5 เดือนคนหนึ่งและวัย 5 ขวบอีกคนหนึ่ง ในเวลานั้น ที่นั่นมี
มิชชันนารีโสดคนหนึ่งปวย ไมสามารถรับประทานอะไรไดเลยนอกจากนมเทานั้นจะทําอยางไรดีที่จะ
ไดนมเพียงพอสําหรับคน 4 คนในเวลา 2 เดือน เขาทั้งหมดจึงเริ่มอธิษฐาน ในเย็นวันนั้นเอง เขาไดอาน
พบขอพระคัมภีรที่วา “จะมีนมแพะเปนอาหารแกเจาเพียงพอทั้งเปนอาหารแกครัวเรือนของเจาและเปน
เครื่องยังชีพสาวใชของเจา” (สุภาษิต 27) เปนคําสัญญาที่มาจากพระเจา
ในวันรุงขึ้น คนในรานขายของใกลกันที่ไมไดเปนคนเชื่อพระเจาถามเขาวา อยากไดนมแพะ
ไหม เขาเพิ่งกลับจากการเดินทางไกล พรอมที่จะแบงนมแพะที่เหลือใหวันละ 1 แกลลอนทุกวัน
ชางเหมาะเจาะซะทีเดียว และเราไดยินพระวจนะของพระเจาที่วา “กอนที่เขารองเรียก เราจะ
ตอบ ขณะที่เขายังพูดอยูเราจะฟง” (อิสยาห 65:24)
จากประสบการณของฉันเอง การตอบคําอธิษฐานที่ลึกซึ้งทีส่ ุดของพระเจานั้นไมสามารถวัด
และไมสามารถจับตองได ฉันเชื่อวา คําตอบที่ยิ่งใหญที่สุดคือ ของประทานของพระองคเอง
ในการอธิษฐาน เราแสวงหาคําตอบจากพระองคทั้งที่จับไดและจับตองไมได ดังนั้น จึงมักมี
คําถามเกิดขึ้นจากการรอคอย คําตอบจากพระเจาเชน พระเจาสามารถตอบคําอธิษฐานไดหรือไม? ทําไม
พระเจาตองการใหเราบอกกับพระองคในสิ่งที่พระองคทราบอยูแลว? ทําไมเราตองถามพระองควาเรา
ควรทําอะไรในสิ่งที่เรารูวาพระองคตองการใหเราทํา? คําตอบนี้เปนคําตอบจริง ๆ หรือเปลาหรือเปน
เรื่องบังเอิญ?
อยางไรก็ตาม แมจะมีคําถามเกิดขึ้นมากมาย แตเรารูวาพระเจาทรงตอบคําอธิษฐานแน

การอธิษฐาน ... วินัย
ในประวัติศาสตร
การอธิษฐานของโมเสสทําใหคนอิสราเอลไดรับการคุมครองในถิ่น
ทุรกันดารจากพระเจา คําอธิษฐานของเนหะมียทําใหเกิดการสรางกําแพงรอบเมืองเยรูซาเล็มขึ้นใหม คํา
อธิษฐานของพระเยซูปรับแตงและชวยใหสาวกของพระองคเปนคนในอาณาจักรใหม
ในเมื่อการอธิษฐานเปนงานที่สําคัญและมีพลังมาก แตการอธิษฐานนับวาเปนงานที่ยาก เพราะ
ตองใชเวลา ความตั้งใจ พลังและความมีวินัยในตัวเอง ฉันเชื่อวาเมื่อเราอุทิศตัวในการอธิษฐาน เราได
มอบกําลังของเราตอองคพระผูเปนเจา
และพระเจาจะทรงเปลี่ยนชีวิตหรือสถานการณไปตามที่เรา
อธิษฐานตามน้ําพระทัยพระเจา

3

ซาตาน .. คอยขัดขวาง
ซาตานและอํานาจชัว่ มีจริงและมีอํานาจมาก เปนศัตรูกับเรา คอยทําลายกิจการของพระเจา
ซาตานตอสูผูที่อธิษฐานอยางรอนรนและมักเริงราเมื่อเราไมอธิษฐานเปโตรเตือนวา “ทานทั้งหลายจง
สงบใจ จงระวังระไวใหดีดวยวาศัตรูของทานคือมารวนเวียนอยูรอบ ๆ ดุจสิงหคํารามเที่ยวไปเสาะหา
คนที่มักจะกัดกินได” (1 เปโตร 5:8)

เงื่อนไข ... การอธิษฐาน
พระเจาทรงใหแนวทางการอธิษฐานไวดังนี้
1. ติดสนิทกับพระเจา “ถาทานทั้งหลายเขาสนิทอยูใ นเราและถอยคําของเราฝงอยูในทานแลว
ทานจะขอสิ่งใดซึ้งทานปรารถนาก็จะไดสิ่งนั้น” (ยอหน 15:7) ติดสนิท หมายถึง ความใกลชิดสนิทสนม
มีสามัคคีธรรมกับพระเจาอยางสม่ําเสมอ ติดสนิทกับพระองค ซึมซับพระวจนะของพระองคเขาสูการ
ดําเนินชีวิต เราจะตองเชื่อฟงพระองค ดําเนินชีวิตอยางมีความหมายเชนเดียวกันการอธิษฐานอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. มีชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากบาป ความบาปในจิตใจจะปดบังการอธิษฐานพระธรรมสดุดี กลาว
วา “ถาขาพเจาไดบมความชั่วไวในใจขาพเจา องคพระผูเปนเจาคงไมทรงสดับ” (สดุดี 66:18) เรามี
ปญหาในเรื่องความหยิ่งยะโส ชิงดีชิงเดน อิจฉา ริษยา ฉุนเฉียว และมองโลกในแงราย ความบาปปลน
เราออกจากพระบิดา เราจะตองสารภาพบาปและกลับใจใหมทันที นั่นหมายถึงเราตอง “คืนดีกับพระ
เจา” พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา (1 ยอหน 1:9)
3. อธิษฐานในนามของพระเยซู พระเยซูตรัสวา “เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ถาทาน
ขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองคจะประทานสิ่งนั้นใหแกทานในนามของเรา” (1 ยอหน 16:23) พระนาม
ของพระเยซูแทนลักษณะและงานของพระองค เมื่อเราอธิษฐานในนามของพระองค เรามั่นใจวา
พระองคทรงยอมรับเรา
ยอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์นําเราใหเรารูจักใชพระนามของพระเยซูอยาง
เหมาะสม
4.อธิษฐานตามน้ําพระทัยพระเจา “และนี่คือความมั่นใจที่เรามีตอพระองค คือถาเราทูลขอสิ่ง
ใดที่เปนพระประสงคของพระองค พระองคก็ทรงโปรดฟงเรา” (1 ยอหน 5:14) น้ําพระทัยพระเจา
เปดเผยใหเราทราบทางพระคัมภีร เราสามารถเห็นน้ําพระทัยของพระองคทางธรรมชาติ กิจการที่
พระองคทรงกระทําบนโลก เราเห็นน้ําพระทัยพระเจามากขึ้น ๆ เมื่อเรารูจักพระเยซูมากขึ้นนอกจากนี้
พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเปดเผยน้ําพระทัยพระเจาใหเราทราบเชนกัน
ความจริงอยางหนึ่งในการ
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อธิษฐานก็คือ ความลึกซึ้งที่เขาสูความสันพันธกับพระเจามากขึ้นเทาไร เราก็ยิ่งจะใกลชิดกับพระองค
โดยการออนวอนตอพระองคมากขึ้นเทานั้น และเราก็จะทูลขอสิ่งที่สอดคลองกับน้ําพระทัยพระเจาดวย
5. อธิษฐานโดยความเชื่อ ในมัทธิว 21:22 “สิ่งสารพัดซึ่งทานอธิษฐานขอดวยความเชื่อ ทานจะ
ได” ชางเปนคําสัญญาที่ชดั เจนเพียงไร! เพียงแตเราติดสนิทกับพระเจา มีการดําเนินชีวิตที่สะอาดและ
แสวงหาน้ําพระทัยของพระองค เราก็จะแนใจไดวาพระเจาจะทรงกระทําตามที่พระองคทรงสัญญาไว
หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ พระเจาไมไดตอบคําอธิษฐานของเรา พระองคทรงตอบการดําเนินชีวิตของเรา
ความเชื่อของเรามีอยูในพระเจาเมื่อเปนเด็กเราถูกสอนวาใหมีความเชื่อวางใจในพระองคเทานั้น
6. อธิษฐานดวยทาทีที่ถอม 2 พงศาวดาร 7:14 เขียนวา “ถาประชากรของเรา... จะถอมตัวและ
อธิษฐาน ... เราก็จะฟงจากสรรค” การอธิษฐานดวยทาทีที่ถอม หมายถึง การรูวาเราชวยตัวเองไมไดและ
ตองพึ่งพระเจาเพียงพระองคเดียว

พระเยซู...แบบอยางของการอธิษฐาน
พระคริสตเปนแบบอยางการดําเนินชีวิตของเรา แทจริง เปาหมายของการเปนคริสเตียนคือเปน
เหมือนพระเจา
พระเยซูทรงอธิษฐานบอย ๆ เพื่อมิตรสหาย ศัตรู พระองคเอง และคนอื่น ๆ ทั้งในที่ลับและที่
แจง พระองคอธิษฐานเมื่อเผชิญหนากับการตัดสินใจและในเวลาวิกฤต 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
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณทรงอยูรวมกับเราพรอมกับพระบิดาในการอธิษฐานตามที่ โรม
8:26 เขียนไววา “ในทํานองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงชวยเราเมื่อเราออนกําลังดวยเพราะเราไมรูวาเรา
ควรอธิษฐานขอสิ่งใดอยางไรแตพระวิญญาณทรงชวยขอแทนเรา”
การอธิษฐานที่เกิดผลเปนการ
อธิษฐานในพระวิญญาณซึ่งหมายถึง “เต็มไปดวยการสําแดงและกําลัง” เปาโลเพิม่ เติมวา “จงอธิษฐาน
วิงวอนทุกอยาง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวดวยความเพียรทุกอยาง” (เอเฟซัส 6:18)
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พระวิญญาณทรงชวยเราและทรงนําเราในการอธิษฐาน นอกจากนี้ยังทรงเปดเผยขอพระวจนะอีกดวย
พระองคจะไมใหเราอธิษฐานเผื่อในสิ่งที่หันเหไปจากน้ําพระทัยหรือพระวจนะของพระองค
และ
พระองคยังทรงเสริมความเชื่อเราในการตอบคําอธิษฐานอีกดวย
พระวิญญาณทรงใหกําลังเราในการรับใชและใหเกิดผลในการดําเนินชีวิต พระองคทรงเปน
เครื่องมือในการตอบสนองตอการอธิษฐานของเรา

การขาดอธิษฐาน ... เปนบาป
ซามูเอลกลาววา “ยิ่งกวานั้นสวนขาพเจา ขออยาใหมีวี่แววที่ขาพเจาจะกระทําบาปตอพระเจา
ดวยการหยุดอธิษฐานเพื่อทานทั้งหลาย” (1 ซามูเอล 12:23) เรามักละเลยการอธิษฐานตอโลกที่หลงทาง
จากพระเจา ฉันไดยินวา คริสตจักรของเราใชเวลาอธิษฐานเผื่อคนปวยมากกวาคนที่หลงหายจากสวรรค
เปนไปไมไดทกี่ ารเปนพยานหรือการใหชีวิตจะปราศจากการอธิษฐาน
ขาดการอธิษฐาน
นับเปนบาป เราอาจเรียกวาเปนการละเลยหรือเหี่ยวแหงการจิตวิญญาณ แตพระเจาทรงเรียกวาเปนบาป
ดังนั้น เราควรเชื่อฟงพระองคในเรื่องนี้

ไมมีสิ่งใดทดแทนการอธิษฐาน
การอธิษฐานมีความสําคัญอยางยิ่งยวดการกระทําบางอยางอาจทดแทนกันได
แตอธิษฐาน
ทดแทนดวยอยางอื่นไมได นั่นหมายถึงวา พระเจาทรงฤทธานุภาพนอยลงหากเราไมอธิษฐานเชนนั้น
หรือ? ไมใชแนนอน ไมวาเราจะอธิษฐานหรือไมก็ตาม พระองคสามารถทําไดตามที่พระองคทรงเลือก
และประสงคจะทําแตพระองคทรงตัดสินพระทัยที่จะใหประชากรของพระองคมีบทบาทของการมีสวน
รวมกับพระองคในการทําพระราชกิจของพระองคบนโลก “ฉะนั้นขอใหเราทั้งหลายจงมีใจกลาเขามาถึง
พระที่นั่งแหงพระคุณ” (ฮีบรู 4:16)

การดําเนินชีวิต ... ดวยการอธิษฐาน
การแสดงออกถึงความเชื่อของคริสเตียนก็โดยการดําเนินชีวิตดวยการอธิษฐานอยางสม่ําเสมอ
เปนความสัมพันธกับพระเจาในพระคริสต “ดวยวา เรามีชีวิตและไหวตัวและเปนอยูในพระองค”
(กิจการ 17:28)
สาระพื้นฐานของการอธิษฐานไมใชเนื้อหาในการอธิษฐาน แตเปนพระเจาและความสัมพันธ
กับพระองคในพระคริสต การอธิษฐานเปนเครื่องมือของความสัมพันธ การทําเปนนิสัย เนื้อหาและทาที
ของการอธิษฐานแสดงถึงขั้นตอนของความสัมพันธ ถามีความสัมพันธอันอบอุน กาวหนา ใกลชิด และ
ชื่นชมยินดี ก็จะสะทอนออกมาดวยการอธิษฐานอยางสม่ําเสมอ และจากประสบการณที่ไดรับ
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การดําเนินชีวิตดวยการอธิษฐานเปนประสบการณของการใชเวลาสวนตัวกับพระเจา พระเยซู
ตรัสวา “ฝายทานเมื่ออธิษฐานจงเขาในหองชั้นใน และเมื่อปดประตูแลวจงอธิษฐานตอพระบิดาของ
ทานผูสถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของทานผูทรงเห็นในที่ลี้ลับ จะทรงโปรดประทานบําเหน็จแกทาน”
(มัทธิว 6:6)
การดําเนินชีวิตดวยการอธิษฐาน ยังหมายรวมถึง การรวมกับคนอื่นในการสามัคคีธรรมกับพระ
เจา ในบานที่ประกอบดวยสามีภรรยา บุตร ในคริสตจักรรวมกับผูเชื่ออื่น การอธิษฐานรวมกับผูอื่นตอง
เปนไปตามธรรมชาติ เปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตในการสนทนาตอกันและกัน
ความคาดหวังของการดําเนินชีวิตดวยการอธิษฐานอีกอยางหนึ่งคือการฟง ฉันพบในชีวิตของ
ตนเองวาการใชเวลาฟงพระเจามีความสําคัญเทา ๆ กับการใชเวลาพูดกับพระองค

พันธกิจหลัก ... ของคริสตจักร
การอธิษฐานเปนพันธกิจหลักของคริสตจักรที่มีสวนเกี่ยวของอยูในทุก ๆ เรื่อง เมื่อพระเยซูลม
โตะพอคาแลกเปลี่ยนเงินและพอคานกพิราบในบริเวณพระวิหาร พระองคยกขอความสําคัญที่นํามาจาก
อิสยาห 56:7 โดยตรัสวา “เพราะนิเวศของเราเขาจะเรียกวาเปนนิเวศอธิษฐาน” (มัทธิว 21:13)
การอธิษฐานสวนตัวทําใหมีกําลัง และการอธิษฐานกับผูเชื่ออื่น ๆ ก็ทําใหกําลังเกิดกําลังดวย
พระเยซูสัญญาวา “เรากลาวแกทานทั้งหลายอีกวา ถาในพวกทานที่อยูในโลกสองคนจะรวมใจกันขอสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผูสถิตในสวรรคก็จะทรงกระทําให (มัทธิว 18:19)
เปนความจริงที่วา พระเจาทรงกระทําการในโลกโดยการตอบสนองตอการอธิษฐานของผูเชื่อ
วอชมานนี กลาววา “ความออนแอของคริสตจักรจะปรากฏออกมาเมื่อเราขาดการอธิษฐานอยางจริงจัง”
พระเยซูตรัสวา “นิเวศของเราจะเปนนิเวศแหงการอธิษฐาน
เมื่อการอธิษฐานเปนงานหลักของคริสตจักรเชนนี้แลว ศิษยาภิบาลและผูนําคริสตจักรจึงควร
หาทางที่จะนําการอธิษฐานเขามาอยูในวงรอบวาระตาง ๆ ของคริสตจักร เชน การประชุมฟนฟู การ
ประชุมอธิษฐานในระหวางสัปดาห การจัดสัปดาหอธิษฐาน อธิษฐานฟนฟู คอนเสิรทอธิษฐาน เปนตน

การอธิษฐาน ... การเปนพยานและการใหชีวิต
ใน กิจการ 1:14 กลาววา “พวกเขารวมใจกันขะมักเขมนอธิษฐาน พรอมกับพวกผูหญิงและมา
รียมารดาของพระเยซูและพวกนองชายของพระองคดวย”
พวกเขายังคงทําสิ่งที่เคยทําอยูเปนประจําดวยการอธิษฐานดวยกัน แบงปนอาหารดวยความ
ยินดี ขอบคุณพระเจา และตอนรับผูที่จะรับความรอด ในบทที่ 3 กลาวถึงเปโตรและยอหนรักษาขอทาน
งอยที่ประตูพระวิหาร ฝูงชนตะลึงการอัศจรรยและมามุงกัน เปโตรก็เริ่มเทศนาถึงการเปนขึ้นจากความ
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ตายของพระเยซูในฤทธิ์เดชเดียวกับที่รักษาโรคชายนั้น โดยเทศนวา “จงหันกลับและตั้งใจใหมเพื่อพระ
เจาจะทรงลบลางความผิดบาปของทานเสีย” (กิจการ 3:19)
คริสตจักรยุคเริ่มแรกมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาอธิษฐาน กิจการ 4:31 บอกวา “เมื่อเขาอธิษฐาน
แลว ที่ซึ่งเขาประชุมอยูนั้นไดหวั่นไหว และคนเหลานั้นประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดกลาวพระ
วจนะของพระเจาดวยใจกลาหาญ”
การที่พวกเขามารวมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันอธิษฐาน “ไมมีใครอางวาสิ่งของทีต่ นมีอยูเปนของ
ตน แตทั้งหมดเปนของกลาง” (กิจการ 4:32) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําใหพวกเขากระตือรือรน
ประกอบกับการเปนพยานวาพระเยซูเจาไดทรงเปนขึ้นมาจากความตายแลว
ดังนั้นใหเรารวมใจกันอธิษฐานเพื่อฤทธิ์อํานาจของพระเจาจะปรากฏ ไมเพียงเพื่อสั่นสะเทือน
สถานที่เราประชุมเทานั้น แตรวมทั้งจิตใจของเราดวย

เรื่องนาเศรา
เรื่อนาเศรามักไมใชวาไมมีบางสิ่งเกิดขึ้น แตเปนเพราะวาสิ่งที่ควรเกิดขึ้นแตไมสามารถเกิดขึ้น
ได เรื่องนาเศราไมใชสิ่งที่เราเปนอยูอยางไร แตเราไมไดกลายเปนอยางนั้น เพราะเราไมอธิษฐานอยาง
จริงจังเรื่องนาเศราไมใชสงิ่ ที่เราทํา แตเปนสิ่งที่เราไมไดทํา คือไมไดมอบตัวเรากับพระเจาหรือไมได
รวมมือกันยืนหยัดอธิษฐานอยางจริงจัง
“ขาแตพระเจา ... ขอทรงสอนใหขาพระองคอธิษฐานดวยเถิด”

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 50 ฉบับที่ 267 มีนาคม – เมษายน
1999, หนา 10-14.
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