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การอธิษฐานเป็นอาวธุที่ย่ิงใหญ่ของชีวิตฝ่ายวิญญาณ เม่ือคณุไดอ้ธิษฐาน

คณุสามารถเขา้ไปถงึหอ้งบลัลงัคข์องพระเจา้ไดใ้นทนัทีเพ่ือจะทลูขอพระบิดา อยา่งไร

ก็ตาม ก่อนท่ีคณุจะอธิษฐานอยา่งเกิดผล คณุจาํเป็นตอ้งรูจ้กัวิธีการในการอธิษฐานท่ี

ถกูตอ้ง พระองคไ์ดต้ัง้กฏและระเบียบการพืน้ฐานซึง่คณุตอ้งทาํตาม ดงันัน้ คณุสามารถ

เขา้ถงึพระบลัลงัคแ์หง่พระคณุดว้ยความมั่นใจ และขอบพระคณุพระองค์ อธิษฐาน

วิงวอนเพื่อผูอ้ื่น และทลูขอสาํหรบัความตอ้งการสว่นตวัของคณุ

พระเจา้ไดบ้ญัชาผูเ้ช่ือในพระครสิตท์กุคนท่ีจะ “อธิษฐานอยา่งสมํ่าเสมอ” ดว้ย

ฤทธ์ิเดชจากการอธิษฐานอยา่งตอ่เน่ืองและเจาะจง คณุไดร้บัโอกาสท่ีจะชว่ยผูท่ี้

ตอ้งการความชว่ยเหลือ ท่ีจะมีสว่นรว่มในพนัธกิจของผูร้บัใชพ้ระเจา้ และท่ีจะชว่ย

ประเทศไทยใหร้อดพน้จากสิ่งชั่วรา้ย พระเจา้ทรงตอบการอธิษฐานดว้ยหลากหลายวิธีท่ี
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พิธีการทตูของการอธิษฐาน

ความยาวของการอธิษฐาน

ระเบียบการในการอธิษฐานสว่นตวั

การตัง้ตน้ใหม่

การขอบพระคณุ

การวิงวอนอธิษฐานเพื่อผูอ้ื่น (Intercession)

การวิงวอนอธิษฐานเพื่อตนเอง (Petition)

สาเหตท่ีุพระเจา้ไมส่ดบัฟังคาํอธิษฐาน

ขาดความเช่ือ

แรงจงูใจท่ีผิด

ขาดความเมตตากรุณา

ครอบครวัไมส่งบสขุ

ความเยอ่หย่ิงหรอืความคิดวา่ตนชอบธรรม

พลาดท่ีจะขอตามพระประสงคข์องพระเจา้

ไมเ่ช่ือฟังพระเจา้

ไมไ่ดป้ระกอบดว้ยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ

กิเดโอนและหมายสาํคญัแหง่ขนแกะ

พลงัแหง่การอธิษฐาน

ความจาํเป็นของการอธิษฐานอยา่งตอ่เน่ืองและเจาะจง (Prevailing prayer)

แรงจงูใจในการอธิษฐาน

พระเจา้ทรงตอบตอ่การทลูขอ และความปรารถนาของเรา

รูปแบบท่ี 1: ตอบการทลูขอ แตป่ฏิเสธความปรารถนา

รูปแบบท่ี 2: ปฏิเสธการทลูขอ แตต่อบความปรารถนา

รูปแบบท่ี 3: ตอบการทลูขอ และ ตอบความปรารถนา

รูปแบบท่ี 4: ปฏิเสธการทลูขอ และปฏิเสธความปรารถนา

นกัอธิษฐานท่ียิ่งใหญ่

ภาคผนวก

อกัขระนกุรมขอ้พระคมัภีร ์

*****



อารัมภบท

ก่อนท่ีคณุจะเริม่ตน้ศกึษาบทเรยีนพระคมัภีร ์ หากคณุเป็นผูเ้ช่ือในพระเยซู

ครสิตเ์จา้ จงกลา่วถงึ (สารภาพ) บาปของคณุโดยสว่นตวักบัพระเจา้

“ถา้เรากลา่วถงึ (สารภาพ) บาปของเรา พระองคท์รงสตัยซ์ื่อและเท่ียงธรรม ก็จะทรง

โปรดยกบาปของเราและจะทรงชาํระเราใหพ้น้จากการอธรรมทัง้สิน้” ( 1 ยอหน์ 1:9 )

จากนีค้ณุจะมีสมัพนัธภาพกบัพระองค์ และจะไดร้บัการทรงนาํจากพระ

วิญญาณบรสิทุธ์ิ คณุจงึพรอ้มท่ีจะศกึษาพระคาํของพระเจา้

“พระเจา้ทรงเป็นวิญญาณ และผูท่ี้นมสัการพระองค์ ตอ้งนมสัการพระองคด์ว้ย [การ

ทรงนาํจากการประกอบดว้ย] พระวิญญาณและความจรงิ [หลกัคาํสอนพระคมัภีร]์”

(ยอหน์ 4: 24)

ถา้หากคณุไมเ่ช่ือในองคพ์ระเยซคูรสิตเ์จา้ วา่ทรงเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดของคณุ ประเดน็

สาํคญัไม่ใช่การสารภาพบาป เพราะคณุจาํเป็นตอ้งเช่ือในพระเยซคูรสิตเ์จา้ก่อนท่ีจะ

ไดร้บัการยกโทษจากบาปท่ีเคยทาํมา

“ผูท่ี้วางใจในพระบตุรก็มีชีวิตนิรนัดร์ ผูท่ี้ไมเ่ช่ือฟังพระบตุรก็จะไมไ่ดเ้ห็นชีวิต แตพ่ระ

พิโรธของพระเจา้ตกอยูก่บัเขา” (ยอหน์ 3:36)

*****

เพราะว่าพระวจนะของพระเจา้นัน้ไม่ตายและทรงพลานภุาพอยู่เสมอ คมย่ิงกว่า

ดาบสองคมใดๆ แทงทะลกุระทั่งจิตใจ และวิญญาณของมนุษยจ์นสามารถแยก

ออกจากกันได้ และขอ้กระดูกและไขมันในกระดูกก็สามารถแยกออกจากกันได้

(ฮีบรู 4:12)



พระคมัภีรท์กุตอนไดร้บัการดลใจ จากพระเจา้ และเป็นประโยชนใ์นการสอน การ

ตกัเตือนว่ากล่าว การปรบัปรุงแกไ้ขคนใหดี้ และการอบรมในทางธรรม เพ่ือใหค้น

ของพระเจา้จะพรกัพรอ้มที่จะกระทาํการดีทกุอยา่ง (2 ทิโมธี 3:16-17)

จงอตุสา่หส์าํแดงตนวา่ไดท้รงพิสจูนแ์ลว้ เป็นคนงานท่ีไมต่อ้งอาย ใชพ้ระวจนะ

แหง่ความจรงิอยา่งถกูตอ้ง (2 ทิโมธี 2:15)

การอธิษฐาน

(PRAYER)

ระบบการสือ่สารของพระเจ้า

พระเจา้ทรงสื่อสารกบัมนษุยผ์า่นทางพระคาํของพระองค์ และทรงประทานการ

อธิษฐานแก่ผูเ้ช่ือในพระครสิต์ เพื่อมนษุยส์ามารถสื่อสารกบัพระองคไ์ด้ เม่ือผูเ้ช่ือได้

อธิษฐาน เขากาํลงัตอ่สายตรงถงึหอ้งพระบลัลงัคข์องพระเจา้ เขามีโอกาสและสิทธิ

พิเศษท่ีจะทลูพระองค์ โดยกลา่วการขอบพระคณุ, อธิษฐานเพื่อผูท้ี่ตอ้งการความ

ชว่ยเหลือ และทลูขอสาํหรบัความตอ้งการของตน การอธิษฐานเป็นอาวธุที่ทรงพลงั

มากที่สดุท่ีครสิเตียนมีในชีวิตฝ่ายวิญญาณ เราจงึตอ้งใชส้ิ่งท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรยีมนีใ้ห้

เตม็กาํลงัท่ีสดุ

“ก่อนท่ีเขารอ้งเรยีก เราจะตอบ ขณะท่ีเขายงัพดูอยู่ เราจะฟัง” (อิสยาห์ 65:24)

ตัง้แตอ่ดีตกาลดว้ยความสพัพญัญขูองพระเจา้ พระองคท์รงทราบทกุคาํ

อธิษฐานของผูเ้ช่ือทกุคน และทรงจดัเตรยีมคาํตอบไวใ้ห้ ถงึแมพ้ระองคท์รงสามารถฟัง

และสามารถตอบทกุคาํอธิษฐานของเราได้ แตส่ดุทา้ยความสพัพญัญ,ู ความชอบธรรม,

ความยตุิธรรม และพระคณุของพระองคเ์ป็นสิ่งท่ีกาํหนดผลของการอธิษฐานของเรา

เม่ือผูเ้ช่ือไดเ้ขา้ใจถงึพระลกัษณะของพระเจา้ การอธิษฐานของเขาจะเกิดผล เพราะ

เขาอธิษฐานตรงกบันํา้พระทยัของพระเจา้



“ขา้พเจา้รกัพระเจา้ เพราะพระองคท์รงฟังเสียงและคาํวิงวอนของ

ขา้พเจา้ พระองคท์รงเง่ียพระกรรณฟังขา้พเจา้ เพราะฉะนัน้ขา้พเจา้จะ

ทลูพระองคต์ราบเทา่ท่ีขา้พเจา้มีชีวิตอยู”่ (สดดีุ 116:1-2)

มีการอธิษฐานสองประเภทในขอ้พระคมัภีรส์องขอ้นี ้ การอธิษฐานดว้ย “เสียง”

ธรรมดาของเรา ซึง่หมายถงึการอธิษฐานประจาํวนัของเรา และ “คาํวิงวอน” ซึง่

หมายถงึ การอธิษฐานท่ีหนกัแนน่ เชน่ ในเหตกุารณฉ์กุเฉินหรอืสถานการณท่ี์กดดนั

คาํวา่ “ขา้พเจา้จะทลูพระองค”์ ไดน้ยัวา่มีการออกเสียง แตเ่ราไมจ่าํเป็นตอ้งออกเสียง

เม่ือเราอธิษฐานก็ได้ แคคิ่ดคาํอธิษฐานขึน้มาในจิตใจก็เหมือนกนั

การอธิษฐานตอ้งอาศยัความเช่ือ, การเช่ือฟังตอ่พระคาํของพระองค์ และความ

มั่นใจวา่พระเจา้ทรงฟังคาํอธิษฐานของเรา เม่ือเราไดอ้ธิษฐานไปแลว้ เราจงึจะรอคอย

คาํตอบจากพระองคด์ว้ยความสงบสขุในจิตใจ การดาํเนินชีวิตดว้ยความเช่ือเป็นระบบ

พืน้ฐานในการประยกุตพ์ระสญัญาของพระเจา้ดว้ยความเช่ือ และนาํมาใชก้บั

เหตกุารณท์ี่เรากาํลงัเผชิญอยูเ่พื่อจะมีสนัตสิขุในทกุๆ สถานการณ์ (ฮีบรู 4:1-2)

ความสมัพนัธร์ะหวา่งการอธิษฐาน และการดาํเนินชีวิตดว้ยความเช่ือถกูบนัทกึไวเ้ป็น

พระสญัญาในพระคมัภีร:์

“สิ่งสารพดัซึง่ทา่นอธิษฐานขอดว้ยความเช่ือ ทา่นจะได”้ (มทัธิว 21:22)

“เหตฉุะนัน้เราบอกทา่นทัง้หลายวา่ ขณะเม่ือทา่นจะอธิษฐานพระเจา้ขอ

สิ่งใด จงเช่ือวา่ไดร้บั และทา่นจะไดร้บัสิ่งนัน้” (มาระโก 11:24)

ในสองขอ้นี ้ คาํวา่ “ดว้ยความเช่ือ” หรอื “จงเช่ือวา่…” เป็นการประยกุต์ 2

ขัน้ตอนแรกของวิธีการดาํเนินชีวิตดว้ยความเช่ือ คือการประกอบพระสญัญาของพระ

เจา้ดว้ยความเช่ือ และการอธิษฐานดว้ยความมั่นใจวา่พระเจา้ทรงฟังและจะทรงตอบ

คาํอธิษฐานของคณุ น่ีหมายความวา่ เม่ือคณุไดท้ลูขอพระเจา้แลว้ คณุจะไมก่ระวน

กระวายเก่ียวกบัเรือ่งนัน้อีกตอ่ไป สถานการณย่ิ์งดหูมดหวงัมากเทา่ไร เราย่ิงควรท่ีจะ

ตอบสนองดว้ยความเช่ือและการอธิษฐานมากเทา่นัน้

ครสิเตียนบางคนท่ีกาํลงัเติบโตฝ่ายวิญญาณอยู่ จะเกิดความกระตือรอืรน้ท่ีจะ

ออกไปรบัใชพ้ระเจา้ เขาอาจจะคิดอยูว่า่ “ฉนัรูส้กึเห็นคณุคา่ท่ีพระเยซคูรสิตท์รงตาย

แทนฉนั ทรงไถ่บาปและใหชี้วิตนิรนัดรแ์ก่ฉนัดว้ยความเช่ือ เพราะฉะนัน้ ฉนัอยากจะรบั



ใชพ้ระองค”์ เขาอาจหางานทาํท่ีโบสถ์ หรอืสอนพระคมัภีรแ์ก่เดก็ๆ หรอืมีตาํแหนง่เป็น

คณะกรรมการขององคก์รครสิเตียน หรอืเป็นนกัประกาศ แตเ่น่ืองจากมีความปรารถนา

สงู เขาอาจมองขา้มการอธิษฐานซึง่เป็นพนัธกิจท่ีจาํเป็นมากในการรบัใชพ้ระเยซคูรสิต์

และครสิตจ์กัรของพระองค์

มีผูเ้ช่ือหลายคนซึง่มกัจะใชก้ารอธิษฐานอยา่งไมถ่กูตอ้ง หรอืใชเ้พื่อจะหา

ผลประโยชนเ์ขา้ตนเอง บางคนก็อธิษฐานเฉพาะเวลาท่ีมีปัญหา เขาอาจสญัญาตอ่พระ

เจา้วา่ “หากพระองคช์ว่ยลกูใหพ้น้จากปัญหานี้ ลกูจะเป็นครสิเตียนที่ดี จะถวายทรพัย์

มากขึน้ และจะรบัใชพ้ระองคม์ากขึน้” อยา่งไรก็ตาม เราไมค่วรทาํการอธิษฐานให้

กลายเป็นการติดสินบนหรอืการขูก่รรโชกพระเจา้ แตเ่ราตอ้งรูจ้กัที่จะอธิษฐานตามนํา้

พระทยัของพระองค์

หากผูเ้ช่ือตอ้งการอธิษฐานตามนํา้พระทยัของพระเจา้ เขาจาํเป็นตอ้งรูว้า่นํา้

พระทยัของพระองคเ์ป็นอยา่งไร การอธิษฐานเป็นสิทธิพิเศษท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรยีมให้

เรา เพื่อเราจะสามารถดาํเนินชีวิตตามนํา้พระทยั, พระประสงค์ และแผนการของ

พระองค์ และเพื่อเราจะสามารถใชฤ้ทธานภุาพของพระเจา้ในขณะท่ีเรายงัอยูบ่นโลก

ดว้ยการอธิษฐานผูเ้ช่ือที่กาํลงัโตหรอืท่ีโตแลว้ไดแ้สดงความออ่นแอและความถ่อมใจ

ของเขาออกมาพรอ้มกบัการรูค้ณุคา่ และการสะทอ้นพระคณุของพระเจา้ (Grace

orientation) และเป็นการแสดงวา่เขาไดพ้ึง่พาพระเจา้อยา่งท่ีสดุ

การเข้าสู่ห้องบัลลังค์

“ฉะนัน้ขอใหเ้ราทัง้หลาย จงมีใจกลา้เขา้มาถงึพระที่นั่งแหง่พระคณุ เพื่อ

เราจะไดร้บัพระเมตตา และจะไดร้บัพระคณุท่ีจะชว่ยเราในขณะท่ี

ตอ้งการ” (ฮีบรู 4:16)

เน่ืองจากพระเยซคูรสิต์ ผูท้รงเป็นมหาปโุรหิตของเรา ได้ “ผา่นฟา้สวรรค”์ ไปยงั

สวรรคช์ัน้ท่ีสาม (ฮีบรู 4:14; 2 โครนิธ์ 12:2) และทรงประทบัอยูท่ี่เบือ้งขวาพระหตัถข์อง

พระบิดาแลว้ ซึง่ ณ ท่ีนั่นพระองคท์รงกาํลงัอธิษฐานเพื่อเรา เราจงึสามารถเขา้เฝา้พระ

บิดาที่พระท่ีนั่งแหง่พระคณุดว้ยใจกลา้ เม่ือเราไดอ้ธิษฐาน พระองคท์รงฟังคาํของเรา

ในทนัที

คณุเคยพิจารณาถงึระยะทางในการไปถงึพระบลัลงัคข์องพระองคบ์า้งไหม?

และคณุเคยคิดถงึความเรว็ของคาํอธิษฐานของเราบา้งหรอืเปลา่? แสงไปดว้ยความเรว็



เกือบ 3 แสนกิโลเมตรตอ่วินาที หรอื 9.6 ลา้นลา้นกิโลเมตรตอ่ปี แสงจากดวงอาทิตยใ์ช้

เวลา 8 นาทีในการเดินทางมายงัโลก จากดาวปรอคซีมา เซนทอรี ซึง่เป็นดาวที่ใกล้

ท่ีสดุกบัโลกใชเ้วลามากกวา่ 4 ปี

กลุม่ดาวที่ใกลท่ี้สดุซึง่เราสามารถมองเห็นดว้ยตาเปลา่คือ แอนโดรเมดา เน็บ

บิวลา่ หากคืนนีค้ณุมองเห็นแสงจากกลุม่ดาวแอนโดรเมดา เน็บบิวลา่ คณุกาํลงัมอง

แสงท่ีเดินทางมาจากท่ีนั่นเป็นเวลาสองลา้นปีแลว้ และเดินทางดว้ยความเรว็เกือบ สิบ

ลา้นลา้นกิโลเมตรตอ่ปี นั่นหมายความวา่กลุม่ดาวนัน้อยูห่า่งจากโลก สองลา้นลา้นลา้น

กิโลเมตร มนัจงึยากมากท่ีจะคิดวา่หอ้งบลัลงัคข์องพระเจา้นัน้ไกลเพียงไร บางทีอาจ

ไกลถงึ รอ้ยลา้น หรอือาจเป็นหลายลา้นลา้นปีแสงก็ได!้ เราไมส่ามารถรูไ้ดอ้ยา่งแนช่ดั

แตเ่รารูไ้ดว้า่ คาํอธิษฐานของเราเดินทางไกลแสนไกลในทนัที

เม่ือคณุไดอ้ธิษฐาน คณุกาํลงัใชร้ะบบซึง่พระเจา้ทรงจดัตัง้ระบบไวใ้ห้ เม่ือคณุ

ไดท้ลูวา่ “พระบิดา” คาํอธิษฐานของคณุเขา้ถงึหอ้งบลัลงัคแ์หง่พระคณุในทนัที การท่ี

พระเจา้ทรงจดัเตรยีมการอธิษฐานไวเ้พื่อเรา ไมไ่ดเ้ป็นสิ่งท่ีเราสมควรจะไดร้บั แตเ่ป็น

ของขวญัซึง่พระเจา้ทรงประทานใหแ้ก่เราดว้ยพระคณุ

พระบัญชาเกีย่วกับการอธ ิษฐาน

การอธิษฐานมีสว่นในชีวิตฝ่ายวิญญาณของผูเ้ช่ือทกุคนในทกุยคุทกุสมยัแหง่

ประวติัศาสตรข์องมนษุย์ ทัง้พระคมัภีรเ์ดิม และพระคมัภีรใ์หมมี่พระบญัชาเก่ียวกบั

การอธิษฐาน พระคมัภีรเ์ดิมไดเ้ปิดเผยวา่ การอธิษฐาน เป็นสว่นสาํคญัในชีวิตฝ่าย

วิญญาณของชนชาติอิสราเอล (อพยพ 33:13; กนัดารวถีิ12:13; เฉลยธรรมบญัญติั 4:7;

1 ซามเูอล 7:5; 1พงศก์ษัตรยิ ์ 8:29-30; 2 พงศาวดาร 6:34-35; สดดีุ 5:2) ในพระธรรม

เยเรมียเ์ราเห็นถงึความจาํเป็นของการอธิษฐาน:

“แลว้เจา้จะทลูขอตอ่เรา และมาอธิษฐานตอ่เรา และเราจะฟังเจา้” (เยเรมีย์ 29:12)

ในยคุแหง่การเสดจ็มายงัโลกของพระเยซคูรสิต์ พระองคเ์องทรงบญัชาใหผู้เ้ช่ืออธิษฐาน

“จงขอแลว้จะได้ จงหาแลว้จะพบ จงเคาะแลว้จะเปิดใหแ้ก่ทา่น” (มทัธิว 7:7)



ในขอ้นีเ้ราเห็นถงึการอธิษฐาน 3 อยา่ง

(1) ‘ขอ’ หมายถงึการอธิษฐานประจาํวนั ซึง่ควรเป็นเรือ่งธรรมดา

(2) ‘หา’ คือการอธิษฐานขอพระเจา้ทรงชว่ยนาํทาง

(3) ‘เคาะ’ คือการอธิษฐานอยา่งหนกัแนน่ เป็นการวิงวอนตอ่พระองค์

พระบญัชาที่เก่ียวกบัชีวิตแหง่การอธิษฐานสาํหรบัผูเ้ช่ือในยคุครสิตจ์กัรนัน้อยูใ่น

พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:17

“จงอธิษฐานอยา่งสมํ่าเสมอ” (1 เธสะโลนิกา 5:17)

การอธิษฐานอยา่งสมํ่าเสมอและตอ่เน่ือง (Prevailing prayer) เป็นเครือ่งมือท่ี

มีเกิดผลอยา่งมหาศาล ซึง่พระเจา้ทรงประทานแก่เราเพื่อเราจะสามารถเผชิญกบัความ

จาํเป็น การทนทกุข์ การทดลองใจ การทดสอบ และปัญหาตา่งๆ ของชีวิตซึง่เกินกวา่ท่ี

คาํบญัชา และหลกัคาํสอนพระคมัภีรจ์ะสามารถแกไ้ขได้ การดาํเนินชีวิตตามพระ

บญัญติัและการนาํหลกัคาํสอนพระคมัภีรน์าํมาใชต้อ่สถานการณข์องเราสามารถ

แกปั้ญหาอยา่งมากมาย แตย่งัมีกรณีอีกมากมายทีพระคาํของพระองคไ์มไ่ดร้ะบกุาร

แกไ้ขปัญหาอยา่งเจาะจง ซึง่ในสถานการณน์ัน้พระเจา้ทรงปรารถนาใหเ้ราอธิษฐาน

การอธิษฐาน อยา่งสมํ่าเสมอ และตอ่เน่ืองไดก่้อเกิดผลที่เราอาจคาดไมถ่งึ

เม่ือกองทพัทหารตอ้งการท่ีบกุเขา้หาศตัรูเพ่ือเอาชยัชนะ การระดมยิงปืนใหญ่

กัน้กางเป็นสิ่งท่ีสาํคญัมาก ในอดีตมีทหารท่ีตอ้งเสียชีวิตมากมาย โดยไมจ่าํเป็นเพราะ

ขาดการปอ้งกนัจากการระดมยิง จดุออ่นท่ีสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจนของครสิตจ์กัรใน

ปัจจบุนัคือ การขาดการระดมการอธิษฐานอยา่งตอ่เน่ือง ครสิตจ์กัรตอ้งการผูเ้ช่ือที่เป็น

อธิษฐานอยา่งสตัยซ์ื่อ

“สิ่งใดที่ทา่นทัง้หลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทาํสิ่งนัน้ เพื่อวา่

พระบิดาจะทรงไดร้บัเกียรติอนัย่ิงใหญ่ทางพระบตุร สิ่งใดที่ทา่นขอใน

นามของเรา เราจะกระทาํสิ่งนัน้” (ยอหน์ 14:13-14)

“ถา้ทา่นทัง้หลายเขา้สนิทอยูใ่นเรา และถอ้ยคาํของเราฝังอยูใ่นทา่น

แลว้ ทา่นจะขอสิ่งใด ซึง่ทา่นปรารถนาก็จะไดส้ิ่งนัน้” (ยอหน์ 15:7)



หลักการพ ืน้ฐานสาํหร ับการอธ ิษฐาน

ก่อนท่ีผูเ้ช่ือจะอธิษฐานอยา่งมีประสิทธิภาพ เขาจาํเป็นตอ้งรูจ้กักฏกติกา หรอื

อาจเรยีกวา่ ระเบียบการท่ีพระเจา้ทรงตัง้ไว้

การอธ ิษฐาน มีไว้สําหรับผู้ เช ือ่ในพระคร ิสต์เท ่านัน้

“เพราะวา่ ทา่นทัง้หลายเป็นบตุรของพระเจา้รว่มในพระเยซู

ครสิตโ์ดยความเช่ือ” (กาลาเทีย 3:26)

“แตส่ว่นบรรดาผูท่ี้ตอ้นรบัพระองค์ ผูท่ี้เช่ือในพระนามของพระองค์

พระองคก็์ทรงประทานสิทธิใหเ้ป็นบตุรของพระเจา้” (ยอหน์ 1:12)

มีแตผู่ท่ี้เป็นสมาชิกในครอบครวัของพระเจา้ดว้ยความเช่ือเทา่นัน้ ท่ีไดร้บัสิทธ์ิ

ในการเขา้หาพระเจา้ท่ีบลัลงัคแ์หง่พระคณุ และเรยีกพระองคว์า่ “พระบิดาในสวรรค”์

ยกเวน้ในขณะท่ีผูไ้มเ่ช่ือจะอธิษฐานยอมรบัตอ่พระบิดาวา่ พระเยซคูรสิตท์รงเป็นพระ

ผูช้ว่ยใหร้อดของเขา ซึง่เป็นเวลาท่ีเขาไดบ้งัเกิดใหม่ เราจาํเป็นตอ้งมีความสมัพนัธก์บั

พระองคก่์อนท่ีเราจะสามารถอธิษฐานทลูขอพระองคไ์ด้

พธิ ีการทตู(Protocol for Prayer)สําหร ับการอธ ิษฐาน

ทกุครัง้ท่ีเราอธิษฐาน เราตอ้งอธิษฐานตอ่พระเจา้พระบิดา (มธัทิว 6:6,9 ; เอ

เฟซสั 5:20); ในพระนามของพระบตุร (ยอหน์ 14:13-14) และดว้ยฤทธานภุาพของพระ

วิญญาณบรสิทุธ์ิ ท่ีมาจากการประกอบดว้ยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ (เอเฟซสั 6:18) ฮีบรู

7:25 ไดบ้อกวา่พระครสิตท์รงอธิษฐานเผ่ือเราท่ีพระหตัถข์วาของพระบิดา ในโรม 8:26-

27 เราไดอ้า่นวา่พระวิญญาณบรสิทุธ์ิกาํลงัอธิษฐานแทนเราเม่ือเราไมรู่ว้า่จะตอ้ง

อธิษฐานเชน่ไรสาํหรบัสถานการณท่ี์เรากาํลงัเผชิญอยู่ เน่ืองจากทัง้พระบตุรและพระ

วิญญาณบรสิทุธ์ิทรงอธิษฐานเผ่ือเรา เราจงึไมไ่ดอ้ธิษฐานทลูตอ่พระบตุรและพระ

วิญญาณบรสิทุธ์ิ

ความยาวของการอธ ิษฐาน



การอธิษฐานอยา่งยาวนานควรเก็บไวส้าํหรบัการอธิษฐานสว่นตวั หากคณุจะ

อธิษฐานในกลุม่ นา่จะอธิษฐานสัน้ๆ และอยา่งเจาะจง โดยทั่วไปแลว้การอธิษฐานในที่

ประชมุมีไวส้าํหรบัตอนตอ้งขอสิ่งพิเศษและเจาะจง มทัธิว 6:5-7 ไดเ้นน้ประเดน็เหลา่นี ้

“เม่ือทา่นทัง้หลายอธิษฐาน อยา่เป็นเหมือนคนหนา้ซื่อใจคด เพราะเขา

ชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามถนน เพื่อจะใหค้นทัง้ปวงไดเ้ห็น

เราบอกความจรงิแก่ทา่นวา่เขาไดร้บับาํเหน็จของเขาแลว้ ฝ่ายทา่นเม่ือ

อธิษฐานจงเขา้ในหอ้งชัน้ใน และเม่ือปิดประตแูลว้ จงอธิษฐานตอ่พระ

บิดาของทา่นผูท้รงสถิตอยูใ่นที่ลีล้บั และพระบิดาของทา่นผูท้รงเห็นในท่ี

ลีล้บัจะทรงโปรดประทานบาํเหน็จแก่ทา่น แตเ่ม่ือทา่นอธิษฐานอยา่พดู

พลอ่ยๆ ซํา้ซาก เหมือนคนตา่งชาติกระทาํเพราะเขาคิดวา่พดูมากหลาย

คาํ พระจงึจะทรงโปรดฟัง” (มทัธิว 6:5-7)

ระเบยีบการในการอธ ิษฐานส่วนตัว

การตัง้ต้นใหม่ (สารภาพบาป)

“ถา้เราสารภาพ [  โฮโมโลเกโอ - กลา่วถงึ] บาปของเรา

พระองคท์รงสตัยซ์ื่อและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และ

จะทรงชาํระเราใหพ้น้จากการอธรรมทัง้สิน้” (1 ยอหน์ 1:9)

คาํวา่  (โฮโมโล-เกโอ) ซึง่พระคมัภีรไ์ทยแปลวา่ สารภาพ มี

ความหมายวา่ “บอกช่ือ กลา่วถงึ ยอมรบั หรอื รบัรอง” ในสมยัพระคมัภีรใ์หมค่าํนีถ้กู

ใชใ้นศาลเม่ือผูถ้กูกลา่วหาจะสารภาพถงึความผิดที่เขากระทาํไป ในบรบิท 1 ยอหน์

1:9 ก็เชน่เดียวกนั เม่ือผูเ้ช่ือไดก้ระทาํผิดบาปไปแลว้ เขาแคต่อ้งกลา่วถงึบาปของเขาตอ่

พระบิดา น่ีคือการตัง้ตน้ใหม่

การตัง้ตน้ใหมเ่ป็นองคป์ระกอบแรกและสาํคญัท่ีสดุท่ีเราตอ้งคาํนงึถงึเม่ือเรา

อธิษฐานอยา่งสว่นตวั หากเรายงัอยูน่อกสมัพนัธภาพกบัพระเจา้ คาํอธิษฐานของเรา

ติดอยูท่ี่เพดาน



“ถา้ขา้พเจา้ไดบ้ม่ความชั่วไวใ้นใจขา้พเจา้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คงไมท่รงสดบั” (สดดีุ

66:18)

“ความชั่ว” หรอื การมีธรรมชาติบาปควบคมุจิตใจ เป็นสภาพถกูควบคมุดว้ย

ธรรมชาติบาป คือ อยูน่อกสมัพนัธภาพกบัพระเจา้ และปราศจากการประกอบดว้ยพระ

วิญญาณบรสิทุธ์ิ การตัง้ตน้ใหมเ่ป็นการทรงจดัเตรยีมจากพระเจา้ดว้ยพระคณุ เพื่อเรา

จะสามารถเขา้สูส่มัพนัธภาพกบัพระเจา้อีกครัง้หนึง่ เม่ือคณุไดก้ลา่วถงึบาปของคณุตอ่

พระบิดา พระองคท์รงโปรดยกการกระทาํผิดบาปทกุประการ พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ จะ

ทรงประกอบ (ทรงควบคมุ) จิตใจของคณุอีกครัง้ และมีสมัพนัธภาพกบัพระเจา้ตอ่ไป

ตอนนี ้ พระเจา้จะทรงฟังคาํอธิษฐานของคณุเพราะคณุไมไ่ดบ้ม่ความชั่วไวใ้นใจคณุ

แลว้ การสารภาพบาปเป็น การอธิษฐาน เพียงอยา่งเดียวท่ีพระเจา้จะทรงฟังจากเรา

เม่ือเราอยูน่อกสมัพนัธภาพกบัพระองค์ ถา้คณุใหค้วามสาํคญัแก่เรือ่งนีเ้ม่ือคณุเริม่เขา้

สู่ การอธิษฐาน คณุจะไดร้บัการสดบัฟังจากพระบิดา และสามารถปฏิบตัิตามพระ

บญัชาท่ีวา่ “จงอธิษฐานอยา่งสมํ่าเสมอ”(1 เธสะโลนิกา 5:17)

การขอบพระคุณ

“จงขะมกัเขมน้อธิษฐาน จงเฝา้ระวงัอยูใ่นการนัน้ดว้ยขอบพระคณุ” (โคโลสี 4:2)

การขอบพระคณุเป็นสว่นหนึง่ของการอธิษฐานสว่นตวัซึง่เป็นการนมสัการพระเจา้ (เอ

เฟซสั 5:20) การขอบพระคณุ (และการนมสัการ) เป็นสิ่งที่ตอ้งรบัแรงจงูใจจากความ

รกัสว่นตวัท่ีคณุมีตอ่พระองค์ การขอบพระคณุเป็นการสาํนกึถงึคณุคา่สาํหรบัสิ่งท่ี

พระองคท์รงโปรดเตรยีมใหค้ณุ เม่ือคณุรูจ้กัและรกัพระองคม์ากขึน้ และเห็นคณุคา่ใน

สิ่งท่ีพระองคท์รงกระทาํใหค้ณุ คณุจะนมสัการพระองคด์ว้ยทา่ทท่ีีขอบพระคณุมาก

ย่ิงขึน้

“จงขอบพระคณุในทกุกรณี เพราะน่ีแหละเป็นนํา้พระทยัของพระเจา้ ซึง่

ปรากฏอยูใ่นพระเยซคูรสิตเ์พื่อทา่นทัง้หลาย” (1 เธสะโลนิกา 5:18)

คาํวา่ “ในทกุกรณี” หมายถงึคณุจะตอ้งขอบพระคณุพระเจา้สาํหรบัสิ่งเลวรา้ยท่ี

จะมาถงึคณุ ไมใ่ชส่ิ่งดีๆ เทา่นัน้ “สิ่งสารพดั” ไดเ้ตือนเราใหร้ะลกึถงึสิ่งฝ่ายวิญญาณที่



พระเจา้ทรงจดัเตรยีมใหเ้รา (เชน่ ความรอด และ ทรพัยากรฝ่ายวิญญาณตา่งๆ) ไมใ่ช่

สาํหรบัเรือ่งฝ่ายโลกเทา่นัน้

การอธิษฐานท่ีจะขอขอบพระคณุและการชาํระอาหารใหส้ะอาดเป็นการแสดง

ความขอบคณุสาํหรบัการทรงเลีย้งดปูระจาํวนั (Logistical grace) อาหารอาจมีของ

สกปรกในนัน้ แตห่ากผูเ้ช่ือไดใ้ชก้ารอธิษฐานตอ่ไปอยา่งถกูตอ้ง ก็เป็นการรบัรองวา่จะ

ไมเ่กิดภยัจากการรบัประทานอาหารนัน้

“ดว้ยวา่สิ่งสารพดัซึง่พระเจา้ไดท้รงสรา้งไวน้ัน้เป็นของดี ถา้แมบ้รโิภคดว้ย

ขอบพระคณุ ก็ไมห่า้มเลยสกัสิ่งเดียวเพราะวา่สิ่งเหลา่นัน้เป็นของที่รบัการ

ชาํระไวแ้ลว้” (1 ทิโมธี 4:4-5)

การอธ ิษฐานวงิวอนเพ ือ่ผู้อ ืน่ (Intercession)

“จงอธิษฐานและวิงวอนทกุอยา่ง โดย[ฤทธ์ิเดชแหง่]พระวิญญาณทกุ

เวลา ทัง้นีจ้งระวงัตวัดว้ยความเพียร และดว้ยการวิงวอนเพ่ือธรรมิก

ชนทกุคน และอธิษฐานเพื่อขา้พเจา้ดว้ย เพื่อจะทรงประทานให้

ขา้พเจา้มีคาํพดูและเกิดใจกลา้ประกาศและสาํแดงขอ้ลบัลกึแหง่ขา่ว

ประเสรฐิได”้ (เอเฟซสั 6:18-19)

เพื่อท่ีจะจดัการตอ่เรือ่งนีอ้ยา่งงา่ยขึน้ ผมขอแนะนาํใหเ้ขียนรายช่ือผูท่ี้คณุ

ตอ้งการอธิษฐานเผ่ือ

การอธิษฐานเพื่อผูอ้ื่นตอ้งแยกเป็นสองประเภท คือ ผูท่ี้เช่ือ และ ผูท่ี้ไมเ่ช่ือ เม่ือ

คณุอธิษฐานเผ่ือผูท่ี้ไมเ่ช่ือ จงอธิษฐานเผ่ือความรอดของเขาเป็นหลกั (โรม 10:1) คณุ

ไมส่ามารถใหพ้ระเจา้บงัคบัความคิดของผูอ้ื่น ใหเ้ช่ือในพระเยซคูรสิตไ์ด้ แตเ่ราสามารถ

ขอพระองคใ์หเ้ขาเห็นหรอืฟังอะไรท่ีเก่ียวกบัพระกิตติคณุ หรอืสง่คนไปอธิบายพระกิตติ

คณุอยา่งถกูตอ้งใหเ้ขาฟัง เพื่อเขาจะตดัสินใจเช่ือในพระเยซใูหพ้ระองคเ์ป็นผูช้ว่ยให้

รอดของเขา คณุสามารถอธิษฐานขอโอกาสท่ีจะประกาศกบัคนท่ีคณุรูจ้กั ในขณะที่พระ

เยซคูรสิตท์รงถกูตรงึไวบ้นไมก้างเขน พระองคท์รงเป็นตวัอยา่งท่ีดีที่สดุในเรือ่งการ

อธิษฐานเพื่อผูท้ี่ไมเ่ช่ือใหแ้ก่เรา

“โอพระบิดาเจา้ขา้ ขอโปรดอภยัโทษเขา เพราะวา่เขาไมรู่ว้า่เขาทาํอะไร” (ลกูา 23:24)



สว่นการอธิษฐานเพื่อผูเ้ช่ือ คณุสามารถแยกประเภทผูค้นที่คณุอธิษฐานเผ่ือ

อยา่งเชน่ ผูท่ี้ไดร้บัของประทานฝ่ายวิญญาณในการสือ่สารพระคาํของพระเจา้ เชน่ ศิษ

ยาภิบาล-ผูส้อนพระคมัภีร ์ ผูป้ระกาศ และ มิชชนันารี หากเปรยีบกบัจาํนวนผูเ้ช่ือ

ทัง้หมดท่ีมีอยู่ ก็มีผูเ้ช่ือไมก่ี่คนซึง่มีของประทานเชน่นี ้ แตผู่เ้ช่ือทกุคนรบัหนา้ท่ีเป็นผูร้บั

ใชข้องพระเจา้ตลอดเวลา และสามารถมีสว่นรว่มกบัพนัธกิจของผูส้ื่อสารพระกิตติคณุ

และหลกัคาํสอนพระคมัภีรโ์ดยอธิษฐานเผ่ือเขาอยา่งตอ่เน่ือง (กิจการ 12:5) จง

อธิษฐานเพื่อผูท้ี่มีตาํแหนง่ในครสิตจ์กัร จงอธิษฐานเพ่ือผูท่ี้ทาํงานกบัครสิตจ์กัร จง

อธิษฐานเพื่อผูท้ี่เจ็บป่วยอยู่ จงอธิษฐานเพ่ือพนัธกิจเผยแพรข่า่วประเสรฐิและเผยแพร่

หลกัคาํสอนพระคมัภีร ์ จงอธิษฐานเพ่ือพนัธกิจเดก็และเยาวชน จงอธิษฐานเพ่ือผูท่ี้คณุ

รกัและเพื่อนๆ (กิจการ 21:5) จงอธิษฐานเพ่ือกองทพัทหารซึง่ชว่ยปกปอ้งประเทศชาติ

จากศตัรู, ตาํรวจ และดบัเพลิง

และคณุไดร้บัคาํบญัชาท่ีจะอธิษฐานเพื่อผูท้ี่แสวงผลประโยชนจ์ากคณุหรอื

ตอ้งการท่ีจะทาํลายหรอืทาํรา้ยคณุ ไมว่า่เขาเป็นผูเ้ช่ือ หรอืผูท่ี้ไมเ่ช่ือ

“จงอวยพรแก่คนท่ีแชง่ดา่ทา่น จงอธิษฐานเพื่อคนท่ีเคี่ยวเข็ญทา่น”

(ลกูา 6:28; มทัธิว 5:44)

มีแตผู่เ้ช่ือซึง่ไดพ้ฒันาความรกัไมส่ว่นตวัตอ่เพื่อนมนษุยซ์ึง่จะสามารถปฏิบตัิ

ตามพระขอ้พระคมัภีรนี์ไ้ด้ แทนท่ีจะบม่ความรูส้กึขมข่ืนไวใ้นใจ คณุสามารถฝากเรือ่ง

นัน้ใหก้บัพระเจา้ผา่นการอธิษฐาน

คณุไดร้บัคาํบญัชาท่ีจะอธิษฐานเพื่อประเทศชาติและผูน้าํประเทศ โมเสสไดท้ลู

ตอ่พระเจา้ดว้ยคาํอธิษฐานท่ียิ่งใหญ่ (อพยพ 32:11-13; กนัดารวถีิ14:13-19) การ

อธิษฐานเพื่อประเทศเชน่นีไ้ดช้ว่ยกูป้ระเทศเจา้จาํนง (client nation) ซึง่ไดเ้สื่อมทราม

ไปและกาํลงัถกูการตีสอนจากพระเจา้

“ถา้ประชากรของเราผูซ้ึง่เขาเรยีกกนัโดยช่ือของเรานัน้จะถ่อมตวัลง

และอธิษฐานและแสวงหาหนา้ของเรา และหนัเสียจากทางชั่วของเขา

เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะใหอ้ภยัแก่บาปของเขาและจะรกัษา

แผน่ดนิของเขาใหห้าย” (2 พงศาวดาร 7:14)



สาํหรบัประเทศเจา้จาํนงท่ีกาํลงัเสื่อมทราม ไมมี่ทางรอดไดน้อกจากอาศยัพลงัแหง่การ

อธิษฐานอยา่งตอ่เน่ืองและเจาะจง

การอธ ิษฐานวงิวอนเพ ือ่ตนเอง (Petition)

ถงึแมผ้มไดเ้รยีงการอธิษฐานประเภทนีเ้ป็นประเภทสดุทา้ย แตน่ั่นไมไ่ด้

หมายความวา่เป็นสิ่งมีความสาํคญันอ้ยไปกวา่ประเภทอื่น เราทกุคนมีความจาํเป็นของ

เรา ไมอ่ยา่งใดก็อยา่งหนึง่

ปัญหาและความจาํเป็นสว่นมากจะมีการแกไ้ขโดยการประยกุตห์ลกัคาํสอน

พระคมัภีรม์าใชใ้นสถานการณ์ ดงันัน้ คณุไมค่วรอธิษฐานเผ่ือสิ่งนัน้ อยา่งเชน่ เราทกุ

คนไดร้บัการประกอบดว้ยพระวิญญาณผา่นการกลา่วถงึบาปของเราตอ่พระบิดา คณุ

จงึอยา่หม่ินประมาทพระเจา้โดยขอรอ้ง “ขอพระองคท์รงเติมขา้พระองคใ์หเ้ตม็ดว้ยพระ

วิญญาณ” เพราะวา่พระองคจ์ะทรงครอบครองคณุไดท้กุครัง้ท่ีทาํตามระเบียบการของ

1 ยอหน์ 1:9 การอธิษฐานวิงวอนเพื่อตนเอง มีไวส้าํหรบักรณีที่ไมมี่การแกไ้ขโดยตรง

จากพระคาํ ในกรณีเชน่นี ้ “จงมีใจกลา้เขา้มาถงึพระที่นั่งแหง่พระคณุ” (ฮีบรู 4:16)

เม่ือคณุไดเ้รยีนหลกัคาํสอนพระคมัภีรแ์ละเติบโตขึน้เป็นผูเ้ช่ือท่ีโตฝ่าย

วิญญาณแลว้ คณุจะเขา้ใจถงึเขตจาํกดัและโอกาสพิเศษท่ีคณุมีในชีวิตอธิษฐานของ

คณุ เม่ือคณุไดเ้ติบโตแลว้ การอธิษฐานวิงวอนเพื่อตนเองจะลดนอ้ยลง ในขณะที่การ

อธิษฐานเพื่อผูอ้ื่นจะมีพลงัและเกิดผลมากย่ิงขึน้

สาเหตุท ีพ่ระเจา้ไม่สดับฟังคาํอธ ิษฐาน

มีสาเหตหุลายอยา่งที่พระเจา้ไมส่ดบัฟังคาํอธิษฐาน ซึง่ทัง้หมดนัน้ไดเ้ก่ียวขอ้ง

กบัความบาปและขอ้ผิดพลาดในชีวิตฝ่ายวิญญาณของผูเ้ช่ือ

ขาดความเช ื่อ

การขาดความเช่ือเป็นอปุสรรคซึง่จะกีดกัน้ผลของการอธิษฐาน ความบาปทาง

ความคิด เชน่ ความกลวัและความกงักล ไดย้บัยัง้ความเช่ือและความสามารถในการ

นาํวิธีการดาํเนินชีวิต (faith rest drill) มาประยกุตใ์ชต้อ่สถานการณข์องคณุ



“อยา่ทกุขร์อ้นในสิ่งใดๆ เลยแตจ่งทลูเรือ่งความปรารถนาของทา่นทกุ

อยา่งตอ่พระเจา้ ดว้ยการอธิษฐาน การวิงวอนกบัการขอบพระคณุ”

(ฟิลิปปี 4:6)

เม่ือคณุไดฝ้ากเรือ่งของคณุไวก้บัพระเจา้แลว้ คณุจะตอ้งเช่ือและวางใจวา่พระองคจ์ะ

ทรงประทานสิ่งนัน้ให้

แรงจงูใจท ีผ่ ิดพลาด

พระเจา้จะไมท่รงฟังคาํอธิษฐานของผูเ้ช่ือท่ีขอดว้ยแรงจงูใจท่ีผิด หากเขา

ปรารถนาท่ีจะตอบสนองความตอ้งการฝ่ายเนือ้หนงั เขากาํลงัขดักบัพระประสงคข์อง

พระเจา้

“ทา่นขอและไมไ่ดร้บัเพราะทา่นขอ [ดว้ยแรงจงูใจ] ท่ีผิด โดยหวงัไดไ้ป

เพื่อสนองกิเลสตณัหาของทา่น” (ยากอบ 4: 3)

ขาดความเมตตากรุณา

การไมเ่อาใจใสห่รอืการทาํโหดรา้ยตอ่เพื่อนมนษุยไ์ดกี้ดกัน้ผลของการ

อธิษฐาน แตถ่า้หากผูเ้ช่ือไดค้วามรกัพฒันาความรกัไมส่ว่นตวัตอ่เพื่อนมนษุยแ์ลว้ เขา

จะมีความเมตตากรุณาตอ่เพ่ือนมนษุย์ ถงึแมจ้ะเป็นคนท่ีชั่วรายและเลวทรามท่ีสดุ

“บคุคลผูอ้ดุหไูมฟั่งเสียงรอ้งของคนยากจน ตวัเขาเองจะรอ้งและไมมี่ใครไดย้ิน”

(สภุาษิต 21:13)

ครอบคร ัวไม่สงบสุข

ผูเ้ช่ือหลายคนคิดไมถ่งึวา่ น่ีจะเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีจะกีดกัน้ผลของการอธิษฐาน:

“ทา่นทัง้หลายที่เป็นสามีก็เช่นกนั จงอยูกิ่นกบัภรรยาดว้ยความเขา้ใจใน

เธอ จงใหเ้กียรติแก่ภรรยา เพราะเป็นเพศที่ออ่นแอกวา่และเพราะทา่น



ทัง้สองไดร้บัชีวิตอนัเป็นพระคณุเป็นมรดก เพื่อวา่คาํอธิษฐานของทา่น

จะไมมี่อปุสรรคขดัขวาง” (1 เปโตร 3:7)

ฝ่ายสามีรบัคาํบญัชาท่ีจะเขา้ใจ (รูจ้กั) ภรรยาของตน ซึง่มีพืน้ฐานจาก หลกัคาํ

สอนพระคมัภีร ์ หากสามีพลาดที่จะรบัผิดชอบตอ่ครอบครวั และภรรยาโตเ้ถียงเขา

ความขมข่ืนและบาปทางความคิดอ่ืนๆ จะทาํลายชีวิตอธิษฐานของทัง้สองคน

ความเย่อหยิง่หร ือความคดิว่าตนชอบธรรม

ความเยอ่หย่ิง หรอื ความจองหอง เป็นบาปแรกของซาตาน (อิสยาห์ 14:12-14;

เอเสเคียล 28:14-17) และเป็นรากฐานของความบาปทางความคิดซึง่ผลกัดนัความชั่ว

หลายรปแบบในจิตใจของผูเ้ช่ือ ความเยอ่หย่ิงเป็นสาเหตหุลกัของการผิดพลาด ไมใ่ช่

แคใ่นการอธิษฐานเทา่นัน้ แตร่วมถงึชีวิตฝ่ายวิญญาณโดยทั่วไปดว้ย

“เขารอ้งทกุข์ ณ ท่ีนั่น แตพ่ระองคมิ์ไดท้รงตอบ เหตคุวามเยอ่หย่ิงของ

คนชั่ว แนล่ะ พระเจา้มิไดฟั้งเสียงลมๆ แลง้ๆ และองคผ์ูท้รงมหิทธิฤทธ์ิ

ก็มิไดท้รงนบัถือเสียงนัน้” (โยบ 35:12-13)

ผูเ้ช่ือที่มกัคิดวา่กิจกรรมและความตอ้งการของเขามีความสาํคญัมากกวา่เวลา

ท่ีเขาใชใ้นการอธิษฐานตอ่หนา้บลัลงัคแ์หง่พระคณุ เขาเป็นคนที่เยอ่หย่ิงจองหอง

พลาดท ีจ่ะขอตามพระประสงคข์องพระเจา้

ประสิทธิภาพในการอธิษฐานของผูเ้ช่ือไดเ้ก่ียวขอ้งกบัความรูค้วามเขา้ใจถงึนํา้

พระทยั และพระประสงคข์องพระเจา้โดยตรง

“และน่ีคือความมั่นใจที่เรามีตอ่พระองค์ คือถา้เราทลูขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงคข์อง

พระองค์ พระองคก็์ทรงโปรดฟังเรา” (1 ยอหน์ 5:14)

เน่ืองจากผูเ้ช่ือที่ยงัไมเ่ติบโตยงัไมรู่จ้กันํา้พระทยัของพระเจา้ เขาจงึจะไมค่อ่ย

ไดอ้ธิษฐานตามนํา้พระทยัของพระองค์ อยา่งไรก็ตาม เม่ือผูเ้ช่ือไดเ้ติบโตมากขึน้ การ

อธิษฐานของเขาจะเกิดผลมากย่ิงขึน้ตามไปดว้ย



ไม่เช ื่อฟังพระเจา้

ผูเ้ช่ือที่ไมเ่ช่ือฟังตอ่พระบญัชาของพระเจา้จะไมเ่ห็นผลจากการอธิษฐานของเขา

“และเราขอสิ่งใดๆ เราก็ไดส้ิ่งนัน้ๆ จากพระองคเ์พราะเราประพฤติตามพระบญัญตัิของ

พระองค์ และปฏิบติัตามชอบพระทยัพระองค”์ (1 ยอหน์ 3:22)

ไม่ได้ประกอบด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์

ไมว่า่ผูเ้ช่ือมีทา่ทีท่ีออ่มนอ้ม หรอืกระตือรอืรน้เพื่อพระเจา้ มีศีลธรรม, คณุธรรม

และจรงิใจกบัผูอ่ื้นแคไ่หน แตถ่า้หากเขาไมไ่ดป้ระกอบดว้ยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ เขาไม่

มีสมัพนัธภาพกบัพระเจา้พระบิดา และพระองคจ์ะไมท่รงสดบัฟังคาํอธิษฐานของเขา

เพราะฉะนัน้การสารภาพบาปตอ้งมาก่อน การอธิษฐาน ทกุครัง้

“จงอธิษฐานและวิงวอนทกุอยา่งโดย [ฤทธานภุาพแหง่] พระวิญญาณทกุเวลา” (เอ

เฟซสั 6:18ก)

กเิดโอนและ “หมายสาํคัญ” แหง่ขนแกะ

ในชว่งประวตัิศาสตรข์องผูว้ินิจฉยั ในศตวรรษที่ 12 ก่อนพระครสิตเ์สดจ็มา

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงใชช้าวมีเดียนเพื่อตีสอนชนชาติอิสราเอล เพราะเขาไดท้าํความชั่วรา้ย

ในสายพระเนตรของพระเจา้ (ผูว้ินิจฉยั 6:1)ชาวมีเดียนมาบกุรุกทกุปี เป็นเวลา 7 ปี

ติดตอ่กนัในฤดเูก็บเก่ียว ชาวมีเดียนไดเ้ผา ปลน้ และปลอ่ยใหบ้ตุรอิสราเอลตอ้งอด

ยาก

“เพราะวา่คนอิสราเอลหวา่นพืชเม่ือไร คนมีเดียนและคนอามาเลข

และชาวตะวนัออกก็ขึน้มาสูร้บกบัเขา ... ... พวกอิสราเอลจงึตกตํ่า

ลงมากเพราะคนมีเดียน คนอิสราเอลก็รอ้งทกุขถ์งึพระผูเ้ป็นเจา้ขอให้

ทรงชว่ยเหลือ” (ผูว้ินิจฉยั 6:3-6)



พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงฟังการรอ้งขอของเขา และไดเ้ลือกกิเดโอนท่ีจะนาํการ

ปลดปลอ่ยมาถงึชนชาติอิสราเอล

“ฝ่ายทตูของพระผูเ้ป็นเจา้มานั่งอยูท่ี่ใตต้น้ก่อท่ีตาํบลโอฟราห์ ซึง่เป็น

ของโยอาชตระกลูอาบีเยเซอร์ ฝ่ายกิเดโอนบตุรของทา่นกาํลงันวด

ขา้วสาลีอยูใ่นบอ่ยํ่าองุน่เพื่อซอ่นใหพ้น้ตาคนมีเดียน” (ผูว้ินิจฉยั 6:11)

“ฝ่ายทตูของพระผูเ้ป็นเจา้” คือพระเยซคูรสิต์ ในฐานะเป็นผูเ้ดียวในตรเีอกานุ

ภาพซึง่สาํแดงพระองคเ์องตอ่มนษุย์ (ยอหน์ 1:18) ขอ้นีไ้ดท้าํใหเ้ราเห็นภาพท่ีนา่สนใจ

มาก บอ่ยํ่าองุน่นัน้เป็นหลมุใหญ่ซึง่กิเดโอนกาํลงัแอบซอ่นชาวมีเดียน น่ีไมใ่ชท่า่ทีของ

นกัสูท่ี้กลา้หาญ แตก็่นา่สนใจในสิ่งท่ีพระเยซตูรสัตอ่เขาในขอ้ตอ่ไป “พระผูเ้ป็นเจา้ทรง

สถิตอยูก่บัเจา้ โอ เจา้บรุุษผูก้ลา้หาญ” ในตอนนีกิ้เดโอนเป็นคนขีข้ลาดขนานแท้ เขา

กาํลงัแอบอยูใ่นบอ่ยํ่าองุน่ พยายามนวดขา้วเพ่ือจะมีอะไรกิน และตอนนีเ้ขาไดร้บัพระ

สญัญาวา่ “พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสถิตอยูก่บัเจา้” ในตอนหลงั ความเช่ือจะทาํใหเ้ขาเป็น

บรุุษผูก้ลา้หาญท่ีแทจ้รงิ แตต่อนนีเ้ขายงัเป็นคนขีข้ลาดอยู่ อนัท่ีจรงิแลว้ เขาไมไ่ดเ้ช่ือใน

พระสญัญานัน้เลย

“กิเดโอนจงึทลูทา่นผูน้ัน้วา่ “ทา่นเจา้ขา้ ถา้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสถิตอยู่

กบัพวกเราแลว้ ไฉนเหตเุหลา่นีจ้งึเกิดขึน้แก่เราเลา่ และการอศัจรรย์

ตา่งๆ ของพระองคซ์ึง่ปู่ ยา่ตายายเคยเลา่ใหเ้ราฟังวา่ ‘พระผูเ้ป็นเจา้

ทรงนาํเราออกจากอียิปตมิ์ใชห่รอื’ แตส่มยันีพ้ระเจา้ทรงทอดทิง้เรา

เสียแลว้ และทรงมอบเราไวใ้นมือของพวกมีเดียน” (ผูว้ินิจฉยั 6:13)

กิเดโอนไมเ่ขา้ใจในสิ่งท่ีเกิดขึน้จรงิๆ เขาพดูอยา่งที่เรามกัจะไดย้ินบอ่ย

พอสมควรในปัจจบุนัวา่ “พระเจา้ปลอ่ยใหส้ิ่งนีเ้กิดขึน้กบัฉนัไดอ้ยา่งไร? ทาํไมพระองค์

ไมช่่วยฉนั?” กิเดโอนมองขา้มความชั่วท่ีบตุรอิสราเอลกาํลงักระทาํอยู่ เพราะเขากาํลงั

คิดดว้ยมมุมองของมนษุย์

“และพระผูเ้ป็นเจา้ทรงหนัมาหาเขาตรสัวา่ “จงไปชว่ยคนอิสราเอลให้

พน้จากเงือ้มมือพวกมีเดียนดว้ยกาํลงัของเจา้น่ีแหละ เราใชเ้จา้ใหไ้ป

แลว้ มิใชห่รอื” (ผูว้ินิจฉยั 6:14)



หลงัจากนัน้กิเดโอนพิสจูนใ์หเ้ห็นอีกวา่ เขายงัคิดดว้ยมมุมองของมนษุยแ์ละไมส่นใจ

ฟังพระสญัญาที่พระองคท์รงตรสั โดยทลูตอ่วา่

“ขา้แตพ่ระเจา้ ขา้พระองคจ์ะชว่ยอิสราเอลไดอ้ยา่งไร ดเูถิด ตระกลู

บิดาของขา้พระองคต์ ํ่าตอ้ยท่ีสดุในเผา่มนสัเสห์ และตวัขา้พระองคก็์

เป็นคนเลก็นอ้ยท่ีสดุในครอบครวัของขา้พระองค”์ (ผูว้ินิจฉยั 6:15ข)

กิเดโอนไมจ่าํเป็นตอ้งดถูกูตวัเอง พระผูเ้ป็นเจา้ทรงทราบวา่มนสัเสหเ์ป็นเผา่

หนึง่ในอิสราเอลที่ขีข้ลาดท่ีสดุ และกิเดโอนเป็นคนท่ีต ํ่าตอ้ยท่ีสดุในครอบครวัท่ียากจน

แตน่ั่นไมไ่ดห้มายความวา่พระองคจ์ะทรงใชเ้ขาไมไ่ด้ ถงึมนษุยไ์มเ่ห็นคณุคา่ในคน

เชน่นี ้ แตพ่ระเจา้ทรงใชค้นที่ดเูหมือนชว่ยทาํไมไ่ด้ คนท่ีหมดสิน้หนหวงั และคนท่ีมนษุย์

มกัจะคิดวา่ไมมี่ประโยชน์

“พระผูเ้ป็นเจา้ตรสักบัเขาวา่ “แตเ่ราจะอยูก่บัเจา้แน่ และเจา้จะได้

โจมตีคนมีเดียนอยา่งกบัตีคนคนเดียว” (ผูว้ินิจฉยั 6:16)

กิเดโอนไดร้บัพระสญัญาจากพระผูเ้ป็นเจา้ถงึสองครัง้แลว้ แตท่ัง้สองครัง้เขา

ไดป้ฏิเสธท่ีจะเช่ือในพระสญัญานัน้ เพราะขาดความเช่ือ เขาตอ้งการการรบัรองจาก

พระเจา้

“เขาก็ทลูพระองคว์า่ “ถา้บดันีข้า้พระองคเ์ป็นที่พอพระทยัของพระองค์

ขอพระองคโ์ปรดใหข้า้พระองคเ์ห็นหมายสาํคญัวา่ ผูท่ี้พดูอยูก่บัขา้

พระองคนี์คื้อพระองคเ์อง” (ผูว้ินิจฉยั 6:17)

พระเจา้ตอ้งสญัญากบัเราสกัก่ีครัง้ เราถงึจะเช่ือพระองค?์ ครัง้เดียว! แตถ่งึ

ตอนนีพ้ระองคไ์ดส้ญัญากบักิเดโอนถงึสองครัง้แลว้! และกิเดโอนยงัเรยีกรอ้งท่ีจะเห็น

หมายสาํคญั เขาจงึไดค้ิดวิธีใหพ้ระเจา้พิสจูนถ์งึพระสญัญานัน้

“ดเูถิด ขา้พระองคไ์ดว้างกลุม่ขนแกะไวท่ี้ลานนวดขา้ว แมมี้นํา้คา้ง

เฉพาะท่ีกลุม่ขนแกะเทา่นัน้ สว่นที่พืน้ดินโดยรอบนัน้แหง้ ขา้พระองค์



ก็จะทราบวา่ พระองคจ์ะทรงชว่ยกูอ้ิสราเอลดว้ยมือของขา้พระองค์

ดงัที่พระองคต์รสันัน้” (ผูว้ินิจฉยั 6:37)

“แลว้กิเดโอนจงึทลูพระเจา้วา่ “ขออยา่ใหพ้ระพิโรธพลุง่ขึน้ตอ่ขา้

พระองค์ ขอขา้พระองคท์ลูอีกสกัครัง้เดียว ขอขา้พระองคท์ดลองดว้ย

กลุม่ขนแกะนีอ้ีกครัง้หนึง่เถิด คราวนีข้อใหแ้หง้เฉพาะท่ีกลุม่ขนแกะ

สว่นที่พืน้ดินนัน้ใหมี้นํา้คา้งโดยทั่วไป” (ผูว้ินิจฉยั 6:39)

มีครสิเตียนหลายคนมกัจะ “วางขนแกะ” เรือ่ยๆ คือ “ถา้พระองคจ์ะใหล้กูทาํ

อยา่งนัน้จรงิ ขอพระองคท์รงทาํอยา่งนีก้่อน” ,“ถา้พระองคจ์ะใหล้กูทาํอยา่งนีจ้รงิ ขอ

พระองคท์รงทาํอยา่งนัน้ก่อน” , “โอ พระเจา้ หากพระองคต์อ้งการใหล้กูทาํอยา่งนัน้จรงิ

ลกูตอ้งการเห็นทตูสวรรคเ์ตน้ราํตอ่หนา้ลกูเถิด!” น่ีไมใ่ชท่ศันคติท่ีถกูตอ้งเก่ียวการ

อธิษฐาน เน่ืองจากพระเจา้ทรงพระคณุ พระองคจ์งึอดทนตอ่กิเดโอน แตเ่ราควรเรยีนรู ้

วา่การทดสอบพระเจา้โดย “วางขนแกะ”นัน้ไมมี่สว่นในแผนการของพระเจา้

พลังแหง่การอธ ิษฐาน

เราไดเ้ห็นภาพของพลงัแหง่การอธิษฐานผา่นเรือ่งของเอลียาห์ ใน 1 พงศ์

กษัตรยิ ์ 17:1 เอลียาหไ์ดเ้ผยพระวจนะวา่จะมีการขาดแคลนนํา้ครัง้ใหญ่ในแผน่ดิน

หลงัจากนัน้ 3 ปี พระเจา้ทรงสญัญาวา่จะสง่ฝนตกเหนือแผน่ดิน (1 พงศก์ษัตรยิ ์ 18:1)

เอลียาห์ ไดม้ั่นใจในพระสญัญานัน้มากจน เอลียาห์ บอกอาหบัวา่ “...มีเสียงฝนกระหึม่

มา” (18:41) ถงึแมต้อนนัน้ยงัไมมี่วี่แวววา่ฝนจะตกเลย

เอลียาห์ ไดปี้นขึน้ไปบนภเูขาคารเมล แลว้ “ทา่นก็โนม้ตวัลงถงึดิน ซบหนา้

ระหวา่งเขา่”และอธิษฐาน(18:42) ในขณะเวลาท่ีเขาอธิษฐานอยู่ เขาใหค้นรบัใชข้องเขา

มองไปทางทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน เพื่อมารายงานเม่ือเห็นฝน แตค่นรบัใชบ้อกเขาวา่“ไม่

มีอะไรเลย” และเอลียาหบ์อกตอ่วา่ “จงไปดอูีกเจ็ดครัง้” (18:43ข) คนรบัใชจ้งึวิ่งขึน้ลง

เพราะตอ้งรายงานสภาพอากาศจนกระทั่งเขาไดม้าบอก เอลียาห์ อีกวา่

“ดเูถิด มีเมฆกอ้นหนึง่เลก็เทา่ฝ่ามือคนขึน้มาจากทะเล” (18:44ข)

ณ เวลานัน้ เอลียาหใ์หค้นใชบ้อกอาหบัวา่ตอ้งรบีลงจากภเูขากก่อนจะติดฝน



“และอยูม่าอีกครูห่นึง่ ทอ้งฟา้ก็มืดไปดว้ยเมฆและลม และมีฝนตกหนกั” (18:45ก)

เม่ือเราเปรยีบดรูะหวา่งเอลียาหก์บักิเดโอน ความเช่ือของเอลียาหต์รงกนัขา้ม

กบักิเดโอนอยา่งมากทีเดียว พระเจา้ไดส้ญัญากบักิเดโอนถงึสองครัง้ แตกิ่เดโอนกลบั

เรยีกรอ้งหมายสาํคญัจากพระองค์ แตใ่นอีกดา้นหนึง่ พระองคบ์อกเอลียาหเ์พียงครัง้

เดียววา่ฝนจะมา เอลียาหไ์ดร้บัคาํบญัชาแลว้ทาํตามโดยไมล่งัเล เน่ืองจากเอลียาหไ์ด้

ไวว้างใจในคาํสญัญาของพระเจา้ เขาสามารถอธิษฐานดว้ยประสิทธิภาพสงู

กษัตรยิด์าวิดก็เป็นผูเ้ช่ืออีกผูห้นึง่ซึง่การอธิษฐานของเขาเกิดผลอยา่งมาก ไม่

วา่เขาทาํผิดพลาดสกัก่ีครัง้ เขาไดก้ลบัมาใชพ้ลงัแหง่การอธิษฐาน และทลูขอพระเจา้

ทรงชว่ยเขารอดจากความยํ่าแยท่ี่เขาเกิดขึน้กบัเขา (สดดีุ 116:1- 6) ในทกุๆ กรณีนี ้

พระเจา้ทรงฟังคาํอธิษฐานของเขา และทรงมอบการแกไ้ขปัญหาให้ พระองคท์รง

กระทาํเชน่นีแ้ก่ผูเ้ช่ือทกุคนท่ียอมใชเ้วลาตอ่หนา้บลัลงัคแ์หง่พระคณุ

ความจาํเป็นของการอธ ิษฐานอย่างต่อเนื่องและเจาะจง (Prevailing prayer)

ในพระธรรมกิจการของอคัรทตูบทท่ี 12 เราไดอ้า่นถงึตวัอยา่งของพ่ีนอ้งครสิ

เตียนซึง่ไดร้ว่มใจกนัอธิษฐานอยา่งตอ่เน่ืองและเจาะจง

“คราวนัน้กษัตรยิเ์ฮโรดไดเ้หยียดพระหตัถอ์อกทาํรา้ยบางคนในครสิตจ์กัร” (กิจการ

12:1)

กษัตรยิใ์นท่ีนี ้ คือ เฮโรดอากรปิปาองคท่ี์หนึง่ ผูซ้ึง่เป็นหลานของเฮโรดมหาราช

และเป็นเพื่อนสนิทของจกัรพรรติคาลิกลูะของโรม เน่ืองจากคาลิกลูะไวใ้จในเฮโรด คาลิ

กลูะจงึมอบหนา้ที่ผูค้รองชาวยิวในแควน้ปาเลสไตนใ์หแ้ก่เฮโรดในปีคศ. 37 เฮโรดชอบ

ชาวยิวและตัง้ใจทาํทกุสิ่งเพื่อจะใหช้าวยิวชอบเขาดว้ย วิธีหนึง่ซึง่เฮโรดใชเ้พื่อจะใหช้าว

ยิวยอมรบัเขาคือขม่เหงครสิเตียนโดยการจบัขงัคกุหรอืไมก่็ประหารชีวิต การนีด้วูา่เป็น

ท่ีชอบใจของชาวยิว เฮโรดจงึกระทาํการนีอ้ยา่งกระตือรอืรน้



“ทา่นไดฆ้า่ยากอบพี่ชายของยอหน์ดว้ยดาบ เม่ือทา่นเห็นวา่การนัน้เป็น

ท่ีชอบใจพวกยิว ทา่นไดจ้บัเปโตรดว้ย น่ีเป็นระหวา่งเทศกาลขนมปังไร้

เชือ้” (กิจการ 12:2-3)

ยากอบเป็นอคัรสาวกและผูน้าํครสิเตียนซึง่คนในครสิตจกัรเยรูซาเลม็รกัมาก

และเห็นวา่เป็นผูน้าํท่ีสาํคญัมากสาํหรบัครสิตจ์กัร พนัธกิจการประกาศพระกิตติคณุแก่

ชาวยิวของยากอบไดเ้กิดผลมาก แลว้ทาํไมพระเจา้จงึอนญุาติใหย้ากอบตอ้งตาย?

พระองคท์รงอนญุาตใหย้ากอบตายเพื่อใหค้รสิตจกัรท่ีเพิ่งก่อตัง้นัน้ตื่นตวัแลว้

สาํนกึถงึความสาํคญัของการอธิษฐาน มีแตก่ารตายของยากอบเทา่นัน้ซึง่จะทาํใหผู้้

เช่ือในเยรูซาเลม็เห็นวา่เขากาํลงัละเลยตอ่ความรบัผิดชอบในการอธิษฐาน มนัเป็นเรือ่ง

งา่ยมากสาํหรบัพระเจา้ท่ีจะปลอ่ยยากอบใหร้อด เหมือนดงัท่ีพระองคจ์ะทรงกระทาํให้

เปโตรในอีกไม่ชา้ ถา้พระองคเ์ห็นวา่สิ่งนัน้จเกิดผลมากกวา่ แตพ่ระองคท์รงประสงค์

ใหค้รสิตจ์กัรเขา้ใจถงึฤทธ์ิอาํนาจและความจาํเป็นในการอธิษฐานอยา่งตอ่เน่ืองและ

เจาะจง

พระเจา้ทรงทราบเสมอวา่พระองคท์รงกระทาํอะไรอยูเ่ (ยอหน์ 13:7) มี

บอ่ยครัง้ท่ีเราไมเ่ขา้ใจถงึความโศกเศรา้ที่เกิดขึน้ แตใ่นกรณีนีเ้ราไดเ้ห็นผลภายหลงั

อยา่งชดัเจน หลงัจากความตายของยากอบ ครสิตจ์กัรไดเ้ขา้ใจถงึความรบัผิดชอบและ

สิทธิพิเศษท่ีมีในการอธิษฐานมากขึน้กวา่เดิม อนึง่ เม่ือยากอบกาํลงัถกูข่มเหงและ

จาํคกุอยู่ เขาไดร้บัโอกาสอยา่งนา่อศัจรรยท่ี์จะเป็นพยานตอ่ผูอ่ื้นอีกมากมาย หลงัจาก

ยากอบตายไมน่าน เปโตรก็ถกูจบัไป

“เม่ือจบัเปโตรแลว้จงึใหจ้าํคกุ ใหท้หารสี่หมู่ๆ ละสี่คนคมุไว้ ตัง้ใจวา่

เม่ือสิน้เทศกาลปัสกาแลว้ จะพาออกมาใหแ้ก่คนทัง้หลาย (กิจการ

12:4)

การประหารชีวิตนกัโทษในเทศกาลไดข้ดัแยง้กบักฏศาสนาของชาวยิว

เน่ืองจากเฮโรดชอบรกัษากฏของชาวยวิ เขาจงึเลื่อนเวลาการประหารชีวิตของเปโตรไป

เป็นหลงัจากเทศกาลปัสกา และตัง้กองรกัษาการอยา่งเขม้งวด เพื่อมั่นใจวา่เปโตรจะ

หนีไปไมไ่ด้ มียาม 16 คนเฝา้เปโตรตลอด 24 ชั่วโมง 4 คนตอ่วนั เปโตรถกูมดัไวด้ว้ยโซ่

2 เสน้ มียามอยูท่ัง้ 2 ขา้งของเขา นอกประตก็ูมีอีกสองคน



“เปโตรจงึถกูจาํไวใ้นคกุ แตว่า่ครสิตจ์กัรไดอ้ธิษฐานพระเจา้เพื่อเป

โตรดว้ยใจรอ้นรน” (กิจการ 12:5)

เน่ืองจากการตายของยากอบทาํใหค้รสิตจ์กัรสาํนกึถงึความจาํเป็นของการ

อธิษฐาน ตอนนีพ้วกเขาจงึกระตือรอืรน้ในการอธิษฐานเพื่อเปโตร เขาไดร้วมกลุม่กนัท่ี

บา้นของมารยี์ ซึง่เป็นมารดาของ ยอหน์มาระโก และตอนนีพ้วกเขาไดอ้ธิษฐานเพื่อให้

เปโตรรอดจากการถกูประหารชีวิต เม่ือยากอบถกูจาํคกุ ครสิตจกัรหลบัอยู่ ไมมี่ใคร

อธิษฐานเพื่อเขา แตต่อนนีเ้ขาต่ืนตวัและกาํลงัอธิษฐานอยูเ่หมือนกบัการระดมยิงปืน

ใหญ่ ซึง่เป็นสิ่งท่ีจาํเป็นสาํหรบัผูร้บัใชข้องพระเจา้ทกุคน

“ในคืนวนันัน้เอง ครัน้เฮโรดจะพาเปโตรออกมา เปโตรนอนหลบัอยู่

ระหวา่งทหารสองคน มีโซส่องเสน้ลา่มไว้ และคนยามเฝา้อยูห่นา้

ประตคูกุ” (กิจการ 12:5)

ขอ้นีเ้ป็นขอ้นา่ขาํอีกขอ้หนึง่ท่ีเราไดพ้บในพระคมัภีร ์ น่ีคือเปโตรซึง่ไดเ้คยหลบั

อยูใ่นสวนเกทเสมนีแทนท่ีจะเฝา้ระวงัและอธิษฐานอยา่งท่ีเขาควรจะทาํ (มทัธิว 26:36-

43) และตอนนีเ้ขากาํลงัหลบัอยูอี่กครัง้! อยา่งไรตาม ถือวา่ตอนนีเ้ป็นเวลาท่ีเขาหลบัได้

เปโตรไมก่ลวัหรอืกระวนกระวาย เขารูด้ีวา่ไมมี่ทางท่ีเขาจะแหกออกจากคกุไดเ้ลย เขา

เขา้ใจดีวา่ในสายตาของมนษุยไ์มมี่ทางท่ีเขาจะสามารถรอดพน้จากสถานการณนี์ไ้ด้

สิ่งเดียวท่ีเขาทาํไดค้ือ มอบปัญหานีใ้หพ้ระเจา้ทรงจดัการ เพราะฉะนัน้ เปโตรจงึปฏิบติั

ตอ่ไปดว้ยความเช่ือ และนอนหลบัไป

“ดเูถิด มีทตูองคห์นึง่ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มาปรากฏ และมีแสงสวา่ง

สอ่งเขา้มาในคกุ ทตูองคน์ัน้จงึกระตุน้เปโตรที่สีขา้งใหต้ื่นแลว้วา่ “ลกู

ขึน้เรว็ๆ” โซน่ัน้ก็หลดุตกจากมือของเปโตร ทตูนัน้จงึสั่งเปโตรวา่ “จง

คาดเอวและสวมรองเทา้” เปโตรก็ทาํตาม ทตูจงึสั่งวา่ “จงสวมเสือ้และ

ตามเรามาเถิด” (กิจการ 12:7-8)

พระเจา้ทรงแกโ้ซใ่หห้ลดุจากขอ้มือของเปโตร ไดจ้ดัการกบัคนยาม และเปิด

ประตเูหลก็ให้ แตเ่ปโตรยงัตอ้งสวมเสือ้ผา้ของตน พระเจา้ทรงจดัการกบัทกุเรือ่งท่ีเกิน

ความสามารถของเรา แตพ่ระองคจ์ะไมเ่ขา้มาทาํกิจวตัิประจาํวนัใหเ้รา หรอืจะบงัคบั



ความคิดเสรภีาพของมนษุย์ ดงันัน้ มนัขึน้อยูก่บัเปโตรในการท่ีจะทาํตามคาํสั่ง และ

สวมเสือ้ผา้เอง ผูเ้ช่ือบางคนอาจมองพระเจา้เป็นคนรบัใชท้ี่พรอ้มจะทาํทกุสิ่งให้ หรอื

เป็นเหมือนภตูประจาํตวัท่ีจะคอยใหท้กุสิ่งตามคาํสั่ง น่ีเป็นการประยกุต์ การอธิษฐาน

การดาํเนินชีวิตดว้ยความเช่ือ และ หลกัคาํสอนพระคมัภีรท่ี์ผิด

“เปโตรจงึตามออกไป และไมรู่ว้า่การซึง่ทตูทาํนัน้เป็นความจรงิ คิดวา่

ไดเ้ห็นนิมิด เม่ือออกไปพน้ทหารยามขัน้ที่หนึง่และท่ีสองแลว้ ก็มาถงึ

ประตเูหลก็ที่จะเขา้ไปในเมือง ประตนูัน้ก็เปิดใหท้า่นทัง้สอง ทา่นจงึ

ออกไปเดินตามถนนแหง่หนึง่ และในทนัใดนัน้ทตูสวรรคก็์ได้

อนัตรธานไปจากเปโตร” (กิจการ 12:9-10)

เปโตรไดท้าํตามท่ีทตูสั่ง แตเ่น่ืองจากเขาเพิ่งต่ืน เขาคิดวา่เขากาํลงัฝันอยูแ่ละ

ไมค่ิดวา่ไดร้บัการปลดปลอ่ยแลว้ จนกระทั่งเขาไดพ้น้ประตเูหลก็ไปแลว้ เปโตรรบัการ

ปลดปลอ่ยผา่นการอศัจรรยเ์พราะ “ครสิตจ์กัรไดอ้ธิษฐานตอ่พระเจา้เพ่ือเปโตรดว้ยใจ

รอ้นรน” (กิจการ 12:5ข)

เพราะพลงัอธิษฐานและพระคณุของพระเจา้ ทาํใหท้ตูสวรรคไ์ดป้รากฏขึน้ ทาํใหโ้ซห่ลดุ

จากมือเขา และทาํใหเ้ปโตรสามารถพน้จากคกุเป็นอิสระ เม่ือเปโตรไดรู้ส้กึตวัแลว้ เขา

จงึมุง่ไปยงับา้นมารยี์ ซึง่คนในครสิตจกัรกาํลงัอธิษฐานเผ่ือเขาอยู่

“พอเปโตรเคาะประตขูา้งนอกบา้น มีหญิงสาวคนหนึง่ช่ือโรดามาฟังดู

เม่ือจาํไดว้า่เป็นเสียงเปโตร เพราะความช่ืนชมยินดีจงึยงัไมเ่ปิดประตู

แตว่ิ่งเขา้ไปบอกวา่เปโตรยืนอยูห่นา้ประตู คนเหลา่นัน้จงึพดูกบัหญิง

นัน้วา่ “เจา้เป็นบา้” แตห่ญิคนนัน้ยืนยนัวา่เป็นอยา่งนัน้จรงิ เขาทัง้

หายจงึวา่ ‘เป็นเทวทตูประจาํตวัเปโตรง’ ” (กิจการ 12:13-15)

คนท่ีนั่นยงัอธิษฐานอยูห่ลงัจากไดอ้ธิษฐานทัง้คืนเพื่อเปโตรจะไดร้บัอิสระ แต่

เม่ือเปโตรปรากฏท่ีประตแูลว้ พวกเขากลบัไมเ่ช่ือ!

“ฝ่ายเปโตรยงัยืนเคาะประตอูยู่ เม่ือเขาเปิดประตเูห็นทา่น ก็อศัจรรยใ์จ”

(กิจการ 12:16)



พระเจา้ไมไ่ดต้อบคาํอธิษฐานของเราเพราะเราสมควรไดร้บัคาํตอบ หรอืเป็น

คนมีช่ือเสียงหรอืเป็นผูเ้ช่ือท่ีเช่ือฟังพระองค์ แตพ่ระองคท์รงตอบเรา เพราะพระองคท์รง

พระกรุณาคณุ มีบอ่ยครัง้ท่ีเราอาจขาดความเช่ือแตพ่ระองคท์รงตอบคาํอธิษฐานของ

เรา เชน่เดียวท่ีเกิดกบัในกรณีนี ้

การรอดตายของเปโตรไดก้ระตุน้ครสิตจกัรใหเ้ปลี่ยนทศันคติเก่ียวกบัการ

อธิษฐาน และขา่วประเสรฐิไดแ้พรไ่ปทั่วโลกภายในหนึง่ชั่วอายคุนหลงัจากเหตกุารณ์

นัน้

ผูเ้ช่ือที่อธิษฐานเผ่ือเปโตรท่ีเยรูซาเลม็ไดอ้ธิษฐานอยา่งกระตือรอืรน้ เพราะ

ตอ้งการท่ีจะเห็นเปโตรรอด เขาเป็นตวัอยา่งในการอธิษฐานอยา่งตอ่เน่ืองและเจาะจง

การอธิษฐานเป็นพลงัในชีวิตฝ่ายวิญญาณ เป็นทรพัยากรฝ่ายวิญญาณท่ีนา่อศัจรรยซ์ึง่

พระเจา้ทรงโปรดประทานใหแ้ก่เรา อยา่งไรก็ตาม เป็นเรือ่งท่ีนา่เศรา้ที่ผูเ้ช่ือหลายคนยงั

ไมรู่จ้กัใชก้ารอธิษฐานเพื่อเป็นการถวายเกียรติแดพ่ระองค์

แรงจงูใจในการอธ ิษฐาน

ทกุคนมีแรงจงูใจในการอธิษฐาน เบือ้งหลงัของทกุการวิงวอนนัน้มีความ

ปรารถนา ถงึแมก้ารทลูขออาจไมแ่สดงถงึความปรารถนาอยา่งชดัเจน แตจ่ะยงัมีความ

ปรารถนาอยูเ่สมอ

ในมาระโกบทที่ 5 เราอา่นถงึเรือ่งเก่ียวกบัคนผีสิง ซึง่ไมเ่ก่ียวกบัการอธิษฐาน

อยา่งโดยตรง แตเ่ราสามารถเขา้ใจถงึความแตกตา่งระหวา่งสิ่งท่ีคนขอ และสิ่งท่ีเขา

ปรารถนาไดอ้ยา่งดี

“ฝ่ายพระองคก์บัเหลา่สาวก ก็ขา้มทะเลไปยงัแดนเมืองเกรา-ซา

พอพระองคเ์สดจ็ขึน้จากเรอื มีคนหนึง่ออกจากอโุมงคฝั์งศพ มีผี

โสโครกสิงไดม้าพบพระองค”์ (มาระโก 5:1-2)

เกรา-ซา เป็นเขตอาํเภอท่ีติดชายทะเลสาปกาลิลี มีภเูขาและมีพืน้ผิวขรุขระ

เม่ือพระเยซเูสดจ็ขึน้จากเรอื พระองคท์รงพบกบัชายท่ีมี “ผีโสโครกสิงอยู่”

“คนนัน้อาศยัอยูต่ามอโุมงคฝั์งศพ และไมมี่ผูใ้ดจะผกูมดัตวัเขาอีก

ได้ แมจ้ะลา่มดว้ยโซต่รวนก็ไมอ่ยู่ เพราะวา่ไดล้า่มโซใ่สต่รวน



หลายหนแลว้ เขาก็หกัโซแ่ละฟาดตรวนเสีย ไมมี่ผูใ้ดมีแรงพอท่ีจะ

ทาํใหเ้ขาสงบได้ เขาคลั่งรอ้งองึอยูต่ามอโุมงคฝั์งศพ และท่ีภเูขา

ทัง้กลางคืนกลางวนัเสมอ และเอาหินเชือดเนือ้ของตวั” (มาระโก

5:3-5)

สามขอ้นีไ้ดเ้ผยใหเ้ห็นถงึสภาพของชายคนนัน้ แนน่อนวา่มีแตค่นบา้ท่ีจะอาศยั

อยูใ่นอโุมงคฝั์งศพ คนนีมี้พลงัที่เหนือธรรมชาติ มีนิสยัรุนแรง จบัตวัไมไ่ด้ และชอบทาํ

รา้ยตวัเอง

“ครัง้เขาเห็นพระเยซแูตไ่กลก็วิ่งเขา้มากราบไหวพ้ระองค์ แลว้รอ้งเสียง

ดงัวา่ “ขา้แตพ่ระเยซพูระบตุรของพระเจา้สงูสดุ ขา้พระองคข์อให้

พระองคส์าบานในพระนามของพระเจา้วา่ จะไมท่รมานขา้พระองค์ ท่ี

พดูเชน่นีเ้พราะพระองคไ์ดต้รสัถามชายนัน้ “เอ็งช่ืออะไร” มนัตอบวา่

“ช่ือกอง เพราะวา่พวกขา้พระองคห์ลายตนดว้ยกนั” (มาระโก 5:6-9)

จรงิๆ แลว้ การ “รอ้งเสียงดงั” เป็นเสียงของปีศาจหลายตนที่กาํลงับงัคบัเอ็นใน

ลาํคอใหเ้กิดเสียงขึน้ เม่ือพระเยซกูาํลงัตรสัถามปีศาจเหลา่นัน้วา่ “ช่ืออะไร” มนัตอบวา่

“กอง” ซึง่ไมใ่ชช่ื่อผูช้ายคนนัน้ แตเ่ป็นการบอกวา่มีผีหลายตนอยูใ่นเขา

ในขอ้ท่ี 11 เราไดอ้า่นวา่มีฝงูหมอูยูท่ี่ไหลเ่ขาใกล้ๆ แมเ้นีอ้หมเูป็นของกินท่ีถกู

หา้ม (เลวีนิติ 11:7-8) แตย่งัมีคนตา่งชาติท่ีอยูฝ่ั่งตะวนัออกของทะเลสาปกาลิลีซึง่เลีย้ง

หมเูป็นอาชีพ

“ผีเหลา่นัน้ก็ออ้นวอนพระองคว์า่ “ขอโปรดใหข้า้พระองคท์ัง้หลายเขา้

ไปสิงในสกุรเหลา่นัน้เถิด” (มาระโก 5:12)

พวกปีศาจทลูขอพระองคเ์ชน่นี ้ แตค่วามปรารถนาที่อยูเ่บือ้งหลงัของการ

ขอรอ้งนัน้เป็นอยา่งไร? เน่ืองจากปีศาจเป็นวิญญาณท่ีไรก้าย มนัตอ้งการท่ีจะมี

รา่งกายของมนัเอง พระเยซคูรสิตท์รงตอบการทลูขอของมนัโดยอนญุาตใหเ้ขา้รา่งของ

หมู แตต่อ่จากนัน้หมทูกุตวัก็ “วิ่งกระโดดจากหนา้ผาชนัลงไปในทะเลสาํลกันํา้ตาย”

(มาระโก 5:13ข) นั่นหมายความวา่ปีศาจตอ้งไปหาท่ีอื่นท่ีจะอาศยัอยู่ ในกรณีนี ้ เราเห็น

วา่พระองคท์รงตอบการขอรอ้งของปีศาจ แตป่ฏิเสธความปรารถนาของมนั



แลว้ เกิดอะไรขึน้กบัผูช้ายคนนัน้? ขอ้ท่ี15 บอกวา่ เขา “นุง่หม่ผา้นั่งอยู่ มีสติ

อารมณดี์”

“เม่ือพระองคก์าํลงัเสดจ็ลงเรอื คนท่ีแตก่่อนผีไดส้ิงนัน้ไดอ้อ้นวอนขอ

ติดตามพระองคไ์ป พระองคไ์มท่รงอนญุาตแตต่รสัแก่เขาวา่ “จงไปหา

พวกพอ้งของเจา้ท่ีบา้น แลว้บอกเขาถงึเรือ่งเหตกุารณใ์หญ่ ซึง่พระเป็น

เจา้ไดท้รงกระทาํแก่เจา้ และไดท้รงพระเมตตาแก่เจา้แลว้ ฝ่ายคนนัน้ก็

ทลูลาแลว้เริม่ประกาศในแควน้ทศบรุี ถงึเหตกุารณท่ี์พระเยซไูดท้รง

กระทาํเพ่ือตวั และคนทัง้ปวงก็ประหลาดใจนกั” (มาระโก 5:18-20)

คนนัน้ขอรอ้งท่ีจะติดตามไปกบัพระองคด์ว้ย เพราะเขาเป็นผูเ้ช่ือในพระองค์

แลว้ และมีความปรารถนาท่ีจะรบัใชพ้ระองค์ อยา่งไรก็ตาม พระเยซทูรงปฏิเสธการ

ขอรอ้งนัน้ แตต่อบความปรารถนาของเขา คนนัน้ตอ้งการท่ีจะรบัใชพ้ระองค์ จงึไป

ประกาศตามแควน้ทศบรุี ซึง่อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือจากทะเลสาปกาลิลี

ในเรือ่งนีมี้สองหลกัการซึง่ผมตอ้งการเนน้ หลกัการแรกคือ การขอรอ้งของ

ปีศาจไดร้บัคาํตอบตามท่ีมนัขอแลว้ แตค่วามปรารถนาของพวกมนัท่ีจะมีท่ีอาศยัท่ี

ถาวรไดถ้กูปฏิเสธ สอง การขอรอ้งของผูช้ายคนนัน้ถกูปฏิเสธ แตค่วามปรารถนาของ

เขาไดเ้ป็นความจรงิ ถงึแมว้า่ตวัอยา่งดงักลา่วนีไ้มเ่ก่ียวขอ้งกบัการอธิษฐานอยา่ง

โดยตรง แตส่ามารถใหเ้ห็นถงึความแตกตา่งระหวา่งการขอรอ้ง และความปรารถนา

เพื่อคณุจะสามารถเขา้ใจบทตอ่ไปไดง้า่ยขึน้

รูปแบบในการตอบคาํอธิษฐานและความปรารถนา

เรือ่งราวของผูช้ายท่ีถกูผีสิงเป็นการสื่อความจรงิวา่ พระเจา้ทรงมองและทรง

ตอบระหวา่งการขอรอ้งกบัความปรารถนานัน้ แยกจากกนัเป็นสองกรณี เพราะฉะนัน้

จงึมีถงึ4 รูปแบบท่ีพระองคส์ามารถตอบคาํอธิษฐานและความปรารถนาของเราได้

รูปแบบที่ 1 ตอบการทลูขอ แต่ปฏเิสธความปรารถนา



ในกนัดารวิถีบทท่ี 11 ไดบ้นัทกึการรอ้งขอของชนชาติอิสราเอล เม่ือเขาเดินอยู่

ในถ่ินทรุกนัดาร พระผูเ้ป็นเจา้ทรงจดัเตรยีมอาหารท่ีสมบรูณแ์บบท่ีสดุสาํหรบัเขา คือ

มานา แตเ่ขาเบ่ืออาหารนัน้ และขอเนือ้สตัวกิ์นพระองคท์รงตอบการวิงวอนของเขา

“มีลมพดัมาจากพระเจา้พาฝงูนกคุม่มาจากทะเล ใหม้าตกอยูท่ี่ขา้ง

คา่ยรอบคา่ยทกุทิศ หา่งออกไปเป็นหนทางเดินวนัหนึง่ สงูพน้พืน้ดิน

ประมาณสองศอก วนันัน้คนก็เท่ียวจบันกคุม่ทัง้วนัและคืน และตลอด

วนัรุง่ขึน้ดว้ย คนท่ีจบัไดน้อ้ยท่ีสดุไดถ้งุสิบโฮเมอร ์ แลว้เขาเอามาวาง

ตากทั่วคา่ย เม่ือนกยงัติดฟันเขาทัง้หลายอยู่ ยงัรบัประทานไมท่นั

หมด พระเจา้ทรงกริว้ประชาชนย่ิงนกั พระเจา้ก็ทรงประหารประชาชน

เสียดว้ยโรคระบาดอยา่งรา้ยแรง” (กนัดารวิถี 11:31-33)

“พระองคท์รงประทานสิ่งที่เขาขอ แตท่รงใชโ้รคผอมแหง้มาทา่มกลาง

เขา” (สดดีุ 106:15)

พระเจา้ทรงประทานนกคุม่มากกวา่ท่ีเขาสามารถทานได้ แตค่วามปรารถนา

ของเขาท่ีจะเพลิดเพลินกบัการกินถกูปฏิเสธ และมีหลายคนลม้ป่วยหนกัและเสียชีวิต

พระเจา้ทรงปฏิเสธความปรารถนาของเขา เพราะเขาไดป้ฏิเสธมานาท่ีพระองคท์รง

จดัเตรยีมใหแ้ลว้ ซึง่เทา่กบัการปฏิเสธพระคณุของพระองค์

ตอ่มาในอีกสมยัหนึง่ของประวติัศาสตรช์นชาตอิิสราเอล ชาวยิวไดเ้รยีกรอ้งให้

ซามเูอลตัง้กษัตรยิใ์หเ้ขาทัง้หลาย

“และบรรดาพวกผูใ้หญ่ของอิสราเอลก็พากนัมาหาซามเูอลท่ีเมือง

รามาห์ และเรยีนทา่นวา่ ‘ดเูถิด ทา่นชราแลว้และบตุรของทา่น

มิไดด้าํเนินในทางของทา่น บดันีข้อทา่นไดก้าํหนดตัง้พระราชาให้

วินิจฉยัพวกเราอยา่งประชาชาติทัง้หลายเถิด’ ” (1 ซามเูอล 8:4-5)

ถงึบดันี ้ พระเจา้ผูท้รงไม่ปรากฏแก่ตา ทรงครอบครองอิสราเอลเอง แตช่าวยิว

ไดป้ฏิเสธการทรงนาํจากพระองค์ และไมย่อมท่ีจะแตกตา่งจากชนชาติอื่น เขาปรารถนา

ผูน้าํที่เขาสามารถมองเห็นกบัตาได้ พระเจา้จงึแตง่ตัง้กษัตรยิใ์ห้ ซึง่เป็นชายท่ีรูปงาม

และสงู (1 ซามเูอล 9:2)



“แตเ่ม่ือเขาพดูวา่ “ขอตัง้พระราชาใหว้ินิจฉยัเราทัง้หลาย” ก็

กระทาํใหซ้ามเูอลไมพ่อใจ และซามเูอลไดท้ลูอธิษฐานตอ่พระเจา้

และพระเจา้ทรงตอบสามเูอลวา่ “จงฟังเสยีงประชาชนในเรือ่งท่ี

เขาทัง้หลายขอตอ่เจา้ แตเ่ขาทัง้หลายไดล้ะทิง้เราไมใ่หเ้ราเป็น

กษัตรยิเ์หนือเขา (1 ซามเูอล 8:6-7)

พระเจา้ทรงตอบคาํอธิษฐานของอิสราเอลและไดต้ัง้ซาอลูใหเ้ป็นกษัตรยิ์ แตซ่า

อลูไมไ่ดน้าํเขาอยา่งท่ีเขาคิดไวแ้ตแ่รก อิสราเอลตอ้งทนทกุขด์ว้ยความวุน่วายและ

สงครามภายในประเทศ พระเจา้ทรงตอบตามท่ีเขาขอไว้ แตค่วามปรารถนาท่ีจะมี

กษัตรยิท่ี์ยิ่งใหญ่ไดถ้กูปฏิเสธ เพราะการขอของเขาไดข้ดักบัพระประสงคท่ี์พระเจา้ทรง

มีตอ่อิสราเอล

ผูเ้ช่ือมกัจะขอสาํหรบัสิ่งท่ีเขาคิดวา่จะนาํความสขุมาใหเ้ขา การทลูขออาจดู

เหมาะสมและเหมือนมาจากความตัง้ใจดี แตเ่บือ้งหลงัอาจมีความปรารถนาท่ีจะ

ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ถงึแมพ้ระเจา้จะทรงตอบตรงกบัสิ่งท่ีผูเ้ช่ือไดท้ลูขอ

ในการอธิษฐานของเขา แตค่าํตอบนัน้ไมต่รงกบัความปรารถนาของเขา พระองคท์รง

กระทาํเชน่นีเ้พื่อสอนผูเ้ช่ือท่ีหวัรัน้วา่ เขาจะมีความสขุท่ีแทจ้รงิก็ตอ่เม่ือ เขาไดท้าํตาม

แผนการของพระองค์ ซึง่ตอ้งเป็นสิ่งสาํคญัท่ีสดุในชีวิตของเขา

รูปแบบที่ 2: ปฏเิสธการทลูขอ แต่ตอบความปรารถนา

และอบัราฮมัทลูพระเจา้วา่ “โอ ขอใหอิ้ชมาเอลมีชีวิตอยูต่อ่พระพกัตรพ์ระองค”์ (ปฐม

กาล 17:18)

อบัราฮมัไดท้ลูตอ่พระเจา้ ขอใหอิ้ชมาเอล ผูซ้ึง่เป็นบตุรโดยนางฮาการ์ จะเป็น

ทายาทของ อบัราฮมั เบือ้งหลงัการทลูขอของอบัราฮมัมีความปรารถนาวา่พระสญัญาท่ี

พระเจา้เคยมอบใหแ้ก่เขาแลว้ไดเ้ป็นความจรงิ (ปฐมกาล 15:4; 17:6,16 เปรยีบกบั

12:2)

“พระเจา้ตรสัวา่ “มิใช่ แตซ่าราหภ์รรยาของเจา้จะคลอดบตุรชายคนหนึง่

ใหเ้จา้ และเจา้จงตัง้ช่ือเขาวา่ อิสอคั เราจะตัง้พนัธสญัญาของเราไวก้บั



เจา้ เป็นพนัธสญัญานิรนัดรแ์ก่เชือ้สายของเขาซึง่ตามเขามา” (ปฐมกาล

17:19)

พระเจา้ทรงปฏิเสธการทลูขอของ อบัราฮมั อชิมาเอลไมไ่ดมี้สว่นในพนัธ

สญัญานิรนัดร ์ แมจ้ะกาํเนิดโดยอบัราฮมัก็ตาม แตพ่ระเจา้ทรงตอบความปรารถนาของ

เขาโดยทรงประทานอิสอคัใหแ้ก่เขา

ในตวัอยา่งท่ีสอง เราอา่นวา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเตือนอบัราฮมัวา่เมืองโสโดมและ

เมืองโกโมราหก์าํลงัจะรบัการพพิากษาลงโทษ เมืองโสโดมเป็นเมืองอาศยัของหลาน

ของอบัราฮมั ช่ือ โลท อบัราฮมั เป็นหว่งโลทและครอบครวัของโลท จงึวิงวอนตอ่พระเจา้

เพื่อจะทรงโปรดชว่ยใหเ้ขารอด

“อบัราฮมัไดเ้ขา้มาใกล้ กราบทลูวา่ “พระองคจ์ะทรงทาํลายผูช้อบ

ธรรมพรอ้มกบัคนอธรรมหรอื สมมติุวา่มีคนชอบธรรมหา้สิบคนอยูใ่น

เมืองนัน้ พระองคจ์ะยงัทรงทาํลายเมืองนัน้ ไมย่บัยัง้อาชญาเพราะ

เห็นแก่ตนชอบธรรมหา้สิบคนท่ีอยู่ในเมืองนัน้หรอื” (ปฐมกาล 18:23-

24)

คาํวา่ ‘ชอบธรรม’ ในท่ีนีห้มายถงึ ผูเ้ช่ือ ซึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นคนดี แตค่นซึง่รบั

ความชอบธรรมของพระองคผ์า่นความเช่ือในพระผูช้ว่ยใหร้อด (ปฐมกาล 15:6; โรม

4:3) เน่ืองจากพระเจา้ได้ “ทรงกระทาํพระองค์ [พระครสิต]์ ผูท้รงไมมี่บาปใหบ้าป

เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะไดเ้ป็นคนชอบธรรมของพระเจา้ทางพระองค”์ (2 โครนิธ์

5:21) ความยตุิธรรมของพระเจา้จงึสามารถมอบความชอบธรรมของพระองคแ์ก่มนษุย์

ณ เวลาที่เขาตดัสินใจเช่ือในพระเยซคูรสิต์

พระเจา้ทรงตอบ อบัราฮมั ดงันีว้า่

“ท่ีโสโดมถา้เราพบคนชอบธรรมในเมืองหา้สิบคน เราจะไมล่งอาชญา

ในเมืองนัน้ทัง้เมืองเพราะเห็นแก่เขา” (ปฐมกาล 18:26)

ในขอ้ตอ่ๆ ไปเราเห็นวา่ อบัราฮมัไดต้อ่รองกบัพระเจา้ “สมมติุวา่พระองคท์รง

พบสี่สิบหา้คนท่ีชอบธรรมละ่?” แลว้พระองคจ์งึตอบวา่ “เพราะเห็นแก่เขา เราจะไม่



กระทาํ” อบัราฮมั ตอ่รองตอ่ไป “แลว้ถา้สี่สิบคนละ่?” และตอ่มา “หากมีเพียงแคส่ามสิบ

คน?” ซึง่พระเจา้ทรงตอบวา่จะไมก่ระทาํ

“ทา่นทลูวา่ ‘ขอองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่ทรงพระพิโรธเลย ขา้พระองคข์อ

กราบทลูแคค่รัง้นีค้รัง้เดียว สมมติุวา่ ทรงพบเพียงสิบคนท่ีนั่น’

พระองคต์รสัตอบวา่ ‘เพราะเห็นแก่สิบคนเราจะไมท่าํลายเมืองนัน้’ ”

(ปฐมกาล 18:32)

อบัราอมัวิงวอนตอ่พระเจา้จนกระทั่งพระเจา้ทรงสญัญาวา่จะไมท่าํลายเมืองโส

โดมเพราะสิบคนท่ี ‘ชอบธรรม’ อบัราฮมั หยดุตอ่รอง เพราะเขารูว้า่ครอบครวัของโลทมี

สิบคน ไดแ้ก่โลทเอง ภรรยา ลกูสาวสามคนซึง่แตง่งานแลว้และสามีของเขาอกีสามคน

และลกูสาวโสดอีกสองคน แต่ อบัราฮมันบัไม่ถกู เพราะมีแคส่ามคนเทา่นัน้ซึง่เป็น ‘ผู้

ชอบธรรม’ เพราะความเช่ือในพระผูช้ว่ยใหร้อด

มีสี่คนในครอบครวันัน้ท่ีหนีพน้จากเมืองโสโดมก่อนมนัจะถกูทาํลาย แตเ่กิดวา่

แมเ้พียงภรรยาของโลทก็ไมไ่ดเ้ป็นผูเ้ช่ือจงึไมร่อด (ปฐมกาล 19:26) ในท่ีสดุพระเจา้ไม่

ทรงฟังการทลูชอของอบัราฮมั อยา่งไรก็ตาม พระเจา้ทรงกระทาํตามความปรารถนา

ของเขาท่ีจะเห็นผูช้อบธรรมรอด

รูปแบบที่ 3: ตอบการทลูขอ และตอบความปรารถนา

ในหนา้ท่ี 17-18 เราไดอ้า่นถงึเรือ่งของเอลียาห์ และเห็นวา่เขาเป็นตวัอยา่งใน

พลงัแหง่การอธิษฐานเพราะความเช่ือ ตอนนีเ้ราจะเห็นถงึการท่ีเอลียาหใ์ชก้ารอธิษฐาน

ท่ีจะสาํแดงฤทธานภุาพของพระเจา้ผูเ้ท่ียงแท้ และพิสจูนถ์งึความงมงายในการบชูารูป

เคารพ ในตอนนีเ้ราเห็นเขากลบัไปท่ีภเูขาคารเมลอีกครัง้ แตค่รัง้นีเ้ขากาํลงัใหค้าํขาดแก่

ชนชาติอิสราเอล

“และเอลียาหก์็เขา้มาใกลป้ระชาชนทัง้ปวงกลา่ววา่ “ทา่นทัง้หลายจะ

ขยกัขยอ่นอยูร่ะหว่างสองฝ่ายนีน้านสกัเทา่ใด ถา้พระเยโฮวาหท์รง

เป็นพระเจา้ จงติดตามพระองค์ แตถ่า้พระบาอลัเป็น ก็จงตามทา่นไป

เถิด” และประชาชนไมต่อบทา่นสกัคาํเดียว” (1 พงศก์ษัตรยิ ์ 18:21)



ชนชาติอิสราเอลไดเ้สื่อมทรามมากและนมสัการบาอลั ซึง่เป็นเทพเจา้แหง่

ความอดุมสมบรูณ์ (fertility god) ของชาวคานาอนั เอลียาหจ์งึจะแสดงใหผู้ก้บฏนัน้ได้

เห็นวา่บาอลัเป็นเทพเจา้เทียมเท็จ โดยทา้ทายผูเ้ผยพระวจนะของบาอลัท่ีจะก่อแทน่

บชูา แลว้นาํววัที่ฟันเป็นทอ่นๆ วางไวบ้นกองฟืนที่แทน่บชูานัน้ แตย่งัไมใ่หจ้ดุไฟ แลว้สั่ง

ตอ่วา่

“และทา่นทัง้หลายจงรอ้งออกพระนามพระเจา้ของทา่น และขา้พเจา้

จะรอ้งออกพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจา้องคท่ี์ทรงตอบดว้ยไฟ

พระองคน์ัน้แหละทรงเป็นพระเจา้” และประชาชนทัง้ปวงก็ตอบวา่

“อยา่งท่ีพดูก็ดีแลว้” (1 พงศก์ษัตรยิ ์ 18:24)

ตลอดทัง้ตอนเชา้นัน้ ผูเ้ผยพระวจนะของบาอลัไดเ้รยีกรอ้งวา่ “ขา้แตพ่ระบาอลั

ขอตอบพวกขา้พเจา้เถิด” แตไ่มมี่คาํตอบ เม่ือถงึเท่ียงวนั เอลียาหเ์ยย้เขาวา่ “รอ้งใหด้งัๆ

ซี เพราะทา่นเป็นเทพเจา้! ทา่นกาํลงัติดธรุะอยู่ หรอืทา่นกาํลงัไปทุง่ หรอืทา่นไปเท่ียว

หรอืทา่นกาํลงัหลบัอยูแ่ละจะตอ้งปลกุ!”

ผูเ้ผยพระวจนะของบาอลัจงึรอ้งดงัขึน้ และรอ้งไปถงึชว่งเย็นซึง่เป็นเวลาถวาย

บชูา แต่ “ไมมี่เสียง ไมมี่ใครตอบ ไมมี่ใครฟัง” หลงัจากนัน้ เอลียาห์ ไดเ้รยีกประชาชน

ใหม้าเขา้ใกล้ๆ ตวัเขา แลว้ซอ่มแทน่บชูาของพระเจา้ซึง่ถกูทาํลายลง ขดุรอ่งรอบแทน่

แลว้เตรยีมเครือ่งบชูาไว้ เขาก็สั่งใหเ้ทนํา้บนเครือ่งบชูาและแทน่ เป็น 4 ถงัทัง้ 3 ครัง้จน

ทัง้หมดนัน้เปียกโซกดว้ยนํา้ เม่ือเสรจ็แลว้ เอลียาห์ ไดท้ลูพระเจา้ ขอไฟใหเ้ผาบชูา โดย

ปรารถนาวา่ประชาชนจะกลบัใจแลว้นบัถือพระเจา้เป็นพระเจา้องคเ์ที่ยงแท้

“ขา้ขอแตพ่ระเจา้ ขอทรงฟังขา้พระองค์ ทรงฟังขา้พระองค์ เพื่อชน

ชาตินีจ้ะทราบวา่พระองคค์ือพระเยโฮวาห์ ทรงเป็นพระเจา้ และ

พระองคท์รงหนัจิตใจของเขาทัง้หลายกลบัมาอีก” แลว้ไฟของพระเจา้

ก็ตกลงมาและไหมเ้ครือ่งเผาบบูา และฟืนและหิน และผงคลี และเลีย

นํา้ซึง่อยูใ่นคู และเม่ือประชาชนทัง้ปวงไดเ้ห็นเขาก็ซบหนา้ลงและรอ้ง

วา่ “พระเยโฮวาหพ์ระองคท์รงเป็นพระเจา้ พระเยโฮวาหท์รงเป็นพระ

เจา้” (1 พงศก์ษัตรยิ ์ 18:37-39)



พระเจา้ทรงไดร้บัเกียรติในวนันัน้ ทัง้การขอไฟใหเ้ผาเครือ่งบชูา และ ความ

ปรารถนาท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการขอนัน้ คือ การเห็นฤทธานภุาพของพระเจา้และความงม

งายในการนบัถือรูปเคารพ ไดร้บัการตอบสนองจากพระองค์

คาํอธิษฐาน ของแซมสนัในวิหารท่ีดาโกนเป็นตวัอยา่งอีกกรณีหนึง่ซึง่ไดร้บัการ

ตอบทัง้ทางดา้นทลูขอ และความปรารถนา หลงัจากเดลิลาหไ์ดท้รยศ เขาไดถ้กูขงัไว้

และถกูทะลวงตาโดยชาวฟีลิสเตีย ระหวา่งพีธีของชาวฟีลิสเตียนัน้ เขาได“้พาเขามายืน

อยูร่ะหวา่งเสา” (ผูว้ินิจฉยั 16:25ข)

“ฝ่ายแซมสนัก็รอ้งทลูตอ่พระเจา้วา่ “ขา้แตพ่ระเจา้ ขอทรงระลกึถงึขา้

พระองค์ ขอประทานกาํลงัแก่ขา้พระองคค์รัง้นีอ้ีกครัง้ดียว เพื่อขา้

พระองคจ์ะไดแ้กแ้คน้คนฟีลิสเตียในทนัทีเพื่อตาสองขา้งของขา้

พระองค”์ (ผูว้ินิจฉยั 16:28)

ในขณะที่แซมสนัยืนอยูร่ะหวา่งสองเสา เขาขอพระเจา้ทรงประทานพลงัวิเศษ

ใหก้ลบัมาอีกครัง้เพื่อจะแกแ้คน้ชาวฟีลิสเตียท่ีทาํใหเ้ขาตาบอด พระเจา้ทรงตอบทัง้คาํ

ทลูขอ และความปรารถนาของเขา

“แซมสนัก็กอดเสากลางสองตน้ที่รองรบัตกึนัน้ไว้ มือขวายนัเสาตน้

หนึง่ มือซา้ยยนัเสาอีกตน้หนึง่ แซมสนักลา่ววา่ “ขอใหข้า้ตายกบั

คนฟีลิสเตียเถิด” แลว้ก็โนม้ตวัลงดว้ยกาํลงัทัง้สิน้ของตน ตกึนัน้ก็พงั

ทบัเจา้นาย และประชาชนทกุคนท่ีอยูใ่นนัน้ ดงันัน้คนท่ีทา่นฆา่ตาย

เม่ือทา่นตายนีก้็มากกวา่คนท่ีทา่นฆา่ตายเม่ือทา่นยงัมีชีวิตอยู”่

(ผูว้ินิจฉยั 16:29-30)

พระเจา้ทรงตอบ ความปรารถนาของแซมสนั ไมใ่ชเ่พราะพระองคเ์ห็นดว้ยกบั

การแกแ้คน้ แตเ่พราะพระองคก์าํลงัใชแ้ซมสนัท่ีจะพิพากษาลงโทษชาวฟีลิสเตียเพราะ

ความเลวทรามของเขาทัง้ชาติ (เฉลยธรรมบญัญติั 32:35ก, 41;โรม 12:19)

ถงึแมว้า่ตวัอยา่งตอ่ไปไมไ่ดเ้ป็นการอธิษฐาน แตเ่ราเห็นถงึการท่ีพระเยซคูรสิต์

ทรงตอบทัง้คาํทลูขอ และความปรารถนา แก่โจรคนหนึง่ซึง่ถกูตรงึพรอ้มกบั พระองค์



เขาหมดหนทางแลว้ เป็นโจรท่ีสมควรถกูตรงึตาย แตเ่ม่ือเขาไดม้องท่ีพระเยซู เขาได้

สาํนกึและเช่ือวา่พระองคเ์ป็นพระเมสสยิาห์ คือพระผูช้ว่ยใหร้อด ผูซ้ึง่จะครองโลกเป็น

กษัตรยิเ์หนือกษัตรยิ์ และพระเจา้เหนือพระอื่นใด ในเวลาท่ีเขาเช่ือนัน้ เขาไดบ้งัเกิดใหม่

ในแผน่ดินชั่วนิรนัดรข์องพระเจา้

“แลว้คนนัน้จงึทลูวา่ ‘พระเยซเูจา้ขา้ ขอพระองคท์รงระลกึถงึขา้

พระองค์ เม่ือพระองคเ์สดจ็เขา้ในแผน่ดินของพระองค’์ ” (ลกูา 23:42)

เม่ือโจรคนนีท้ลูพระเยซวูา่ “ขอพระองคท์รงระลกึถงึขา้พระองค”์ เป็นการแสดง

วา่เขาเพียงเช่ือเทา่นัน้ (ไมมี่การกระทาํใดๆมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัความรอด) ในพระครสิต์

เพียงผูเ้ดียว (ไมมี่พระอื่นใดซึง่จะนาํความรอดมาถงึเขาได)้ ความปรารถนา ท่ีอยู่

เบือ้งหลงัของการทลูขอของเขาคือ เขาตอ้งการขึน้สวรรคแ์ละอยูก่บัพระองคต์ลอดไป

เป็นนิตย์

“ฝ่ายพระเยซทูรงตอบเขาวา่ ‘เราบอกความจรงิแก่เจา้วา่ วนันีเ้จา้จะ

อยูก่บัเราในเมืองบรมสขุเกษม’ ” (ลกูา 23:43)

พระเยซไูดต้อบผูบ้งัเกิดใหมผู่นี้โ้ดยใหค้าํรบัรองความรอดนิรนัดรข์องเขา ซึง่

เป็นการตอบทัง้คาํทลูขอ และความปรารถนาของโจร

ตวัอยา่งสดุทา้ยของการท่ีพระเจา้ทรง ตอบการทลูขอและตอบความปรารถนา

คือ การท่ีพระเยซคูรสิตเ์องทรงอธิษฐานเพื่อลาซารสัผูซ้ึง่เพิ่งตาย พระองคเ์สดจ็ไปกบัพี่

นอ้งของลาซารสัคือ มารยี ์ และมารธา ถงึอโุมงคซ์ึง่มีศพของลาซารสัอยูท่ี่นั่น

“พระเยซตูรสัวา่ ‘จงเอาหินออกเสีย’ มารธาพี่สาวของผูต้ายจงึทลู

พระองคว์า่ ‘พระองคเ์จา้ขา้ ป่านนีศ้พมีกลิ่นเหม็นแลว้ เพราะวา่เขา

ตายมาสี่วนัแลว้’ พระเยซตูรสักบัเธอวา่ ‘เราบอกเจา้แลว้มิใชห่รอืวา่

ถา้เจา้เช่ือ เจา้ก็จะไดเ้ห็นความย่ิงใหญ่ของพระเจา้’ พวกเขาจงึเอา

หินออก พระเยซทูรงแหงนพระพกัตรข์ึน้ตรสัวา่ ‘ขา้แตพ่ระบิดา ขา้

พระองคข์อบพระคณุพระองค์ ท่ีพระองคท์รงโปรดฟังขา้พระองค์ ขา้

พระองคท์ราบวา่พระองคท์รงฟังขา้พระองคอ์ยูเ่สมอ แตท่ี่ขา้



พระองคก์ลา่วอยา่งนีก้็เพราะเห็นแก่ประชาชนท่ียืนอยูท่ี่น่ี เพื่อเขา

จะไดเ้ช่ือวา่พระองคท์รงใชข้า้พระองคม์า’ ” (ยอหน์ 11:39-42)

พระเยซทูรงขอบพระคณุพระบิดาที่ทรงฟังคาํอธิษฐานของพระองค์ ซึง่คาํ

อธิษฐานนัน้ไมไ่ดบ้นัทกึไวใ้นพระคมัภีร ์ แตส่รุปไดว้า่พระเยซทูรงอธิษฐานขอตอ่พระ

บิดาเพื่อลาซารสั ผูซ้ึง่พระเยซทูรงรกั (ยอหน์ 11:35-36) ใหมี้ชีวิตอีกครัง้หนึง่ ความ

ปรารถนาท่ีอยูเ่บือ้งหลงัของการอธิษฐานนัน้ คือตอ้งการใหป้ระชาชนท่ีเห็นเหตกุารณ์

นัน้เช่ือวา่พระบิดาไดท้รงใชพ้ระองคม์า และเช่ือในพระองคเ์พื่อท่ีจะไดร้บัความรอด (ยอ

หน์ 3:16) พระเยซไูดก้ลา่วขอบพระคณุพระบิดาก่อนที่ประชาชนจะไดเ้ห็นผลจากการ

อธิษฐานของพระองค์

“เม่ือพระองคต์รสัดงันัน้แลว้ จงึเปลง่พระสรุเสียง ตรสัวา่ “ลาซารสั

เอย๋ ออกมาเถิด ผูต้ายนัน้ก็ออกมา มีผา้พนัมือและเทา้ และท่ีหนา้ก็

มีผา้พนัอยูด่ว้ย พระเยซตูรสักบัเขาทัง้หลายวา่ “จงแกผ้า้ที่พนัออก

เสีย แลว้ปลอ่ยเขาเถิด” ดงันัน้พวกยิวหลายคนท่ีมาหามารยี ์ และได้

เห็นการกระทาํของพระเยซู ก็วางใจในพระองค”์ (ยอหน์ 11:39-42)

ลาซารสัไดเ้ป็นขึน้จากความตาย และผูท่ี้ไดเ้ห็นเหตกุารณน์ัน้ก็เช่ือและใหพ้ระองคเ์ป็น

พระผูช้ว่ยใหร้อดของเขา

การอธิษฐานท่ีย่ิงใหญ่ที่สดุในพระคาํของพระเจา้ ถกูบนัทกึไวใ้นยอหน์ บทท่ี

17 ซึง่เป็นการท่ีพระเยซคูรสิตท์รงอธิษฐานเพื่อผูเ้ช่ือ น่ีเป็นการอธิษฐานท่ีสมบรูณแ์บบ

ท่ีสดุ เป็นการอธิษฐานขององคพ์ระเยซคูรสิตท่ี์แทจ้รงิสาํหรบัยคุครสิตจ์กัร

รูปแบบที่ 4: ปฏเิสธการทลูขอ และปฏเิสธความปรารถนา

“และเพื่อขา้พเจา้จะไมเ่กิดความเยอ่หย่ิงเน่ืองจากที่ไดเ้ห็นการสาํแดง

อนัเลิศประเสรฐิเหลา่นัน้ ขา้พเจา้จงึไดร้บัหนามใหญ่ในเนือ้ของ

ขา้พเจา้ เป็นทตูสวรรคข์องซาตานท่ีมาคอยทรมานขา้พเจา้เพ่ือไมใ่ห้

ขา้พเจา้หลงตวัเอง” เรือ่งหนามใหญ่นัน้ ขา้พเจา้วิงวอนองคพ์ระผูเ้ป็น

เจา้ถงึสามครัง้ เพื่อขอใหม้นัหลดุไปจากขา้พเจา้” (2 โครนิธ์ 12:7-8)



ถงึแมเ้ราไมรู่ว้า่ “หนามใหญ่ในเนือ้” นัน้เป็นอะไร แตเ่รารูด้ีวา่มนัทรมาน

อาจารยเ์ปาโล เขาทนทกุขม์ากจนไดว้ิงวอนพระเจา้ถงึ 3 ครัง้เพื่อใหม้นัหลดุไปจากเขา

เขามีความปรารถนาท่ีจะรบัการบรรเทาจากการทนทกุขน์ัน้ อยา่งไรก็ตาม พระเจา้ไมไ่ด้

ตอบ ทัง้คาํทลูขอ และความปรารถนาของเขา พระองคท์รงตอ้งการใหอ้าจารยเ์ปาโลท

นอยูก่บัความทกุข์ เพื่อเขาจะเรยีนรูเ้ก่ียวกบัพระคณุของพระองคม์ากยิ่งขึน้

“แลว้พระองคท์รงยืนยนักบัขา้พเจา้วา่ ‘พระคณุของเราเพียงพอ

สาํหรบัเจา้ เพราะวา่ในความออ่นแอเจา้ไดร้บักาํลงั’ ”(2 โครนิธ์ 12:9ก)

พระเจา้ทรงเลีย้งดเูราไวด้ว้ยพระคณุของพระองคเ์สมอ ไมว่า่เราอยูใ่น

สถานการณอ์ดยากลาํบาก หรอื เจรญิรุง่เรอืง พระคณุของพระเจา้ใหเ้ราพบกบัสนัติสขุ

และความมั่นคงภายในจิตใจ ไมว่า่สถานการณข์องเราเป็นเชน่ไรก็ตาม ดงันัน้ ถงึแม้

อาจารยเ์ปาโลยงัจะตอ้งทนกบัความทกุขต์อ่ไป แตเ่ขาสามารถสาํนกึวา่พระคณุของ

พระเจา้นัน้เพียงพอสาํหรบัเขา

ถงึแมเ้ราอาจออ่นแอท่ีสดุ แตพ่ระคณุของพระเจา้ยงัเพียงพอสาํหรบัเรา ตอน

อาจารยเ์ปาโลถกูโจมตีโดยหนามใหญ่ในเนือ้นัน้ เป็นเวลาท่ีเขาออ่นแอมาก เขา

อธิษฐานตอ่พระเจา้วา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอพระองคท์รงใหม้นัหลดุไปจากขา้พเจา้”

พระองคไ์ดป้ฏิเสธเขา แตพ่ระองคย์งัประทานกาํลงัพอท่ีจะใหเ้ขาสามารถทนกบัความ

ทกุขน์ัน้ได้ สิ่งใดที่พระเจา้ไมไ่ดถ้อนออกจากชีวิตของเรา นั่นตอ้งหมายความวา่

พระองคย์งัปรารถนาใหเ้ราทนตอ่ไปกบัสิ่งนัน้ โดยการประยกุตท์รพัยากรฝ่ายวิญญาณ

ท่ีเรามี นาํมาใชก้บัสถานการณข์องเรา

“เหตฉุะนัน้ ขา้พเจา้จงึมีความยินดีในความออ่นแอของขา้พเจา้

เพื่อฤทธ์ิเดชของพระครสิตจ์ะไดอ้ยูใ่นขา้พเจา้ เหตฉุะนัน้ ขา้พเจา้จงึ

มีความพอใจในบรรดาความออ่นแอของขา้พเจา้ [คือ] ในการ

ประทษุรา้ยตา่ง ๆ, ในความยากลาํบาก, ในการถกูขม่เหง [และ] ใน

ความตงึเครยีด ซึง่ทัง้หมดนีข้า้พเจา้ไดท้นเพราะเห็นแก่พระครสิต์

เพราะวา่ขา้พเจา้ออ่นแอเม่ือใด ขา้พเจา้ก็จะแข็งแรงเม่ือนัน้”

(2 โครนิธ์ 12:9ข-10)



บางครัง้อาจดวูา่พระเจา้ไมท่รงตอบคาํอธิษฐานของเรา ทัง้ๆ ท่ีพระองคท์รง

ตอบอยูแ่ลว้ ในการตอบนัน้อาจจะมีบางครัง้ท่ีพระองคต์อ้งตดัสินใหเ้รา โดยใช้

สติปัญญาที่สมบรูณแ์บบท่ีสดุเพื่อจะปกปอ้งเราจากความปรารถนาและความคิดท่ีผิด

ของตนเอง ดว้ยเหตนีุ ้ พระองคค์งปฏิเสธตอ่คาํทลูขอ และความปรารถนาของเรา แต่

พระองคท์รงโปรดจดัเตรยีมสิ่งที่ดีท่ีสดุสาํหรบัเราแทน

นักอธ ิษฐานทีแ่ท้จร ิง

มีเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้กบัชีวิตของนกัอธิษฐานผูย้ิ่งใหญ่ ซึง่ผมคิดวา่เหมาะสมท่ี

จะใชเ้ป็นการจบทา้ยการศกึษาเรือ่งนี ้ ในศตวรรษที่ 19 ฮดัสนั เทเลอร์ ซึง่เป็นมิชชนันารี

ท่ีก่อตัง้องคก์ร China Inland Mission กาํลงัโดยสารบนเรอืลาํใหญ่ซึง่แลน่ไปประเทศ

จีน วนัหนึง่เม่ือเรอืไดม้าถงึเขตท่ีเตม็ไปดว้ยโจรสลดั ลมก็ไดห้ยดุพดั เรอืใหญ่ 4 เสานัน้

อยูน่ิ่งๆ ไดแ้ตเ่พียงปลอ่ยลอยไปตามกระแสมหาสมทุร

มีเรอืโจรสลดัเขา้มาแตไ่กล มีลกูเรอืใชพ้ายกรรเชียงเรอืเขา้มาเพื่อท่ีจะโจมตี

ในเวลานัน้ กปัตนัเรอืท่ีฮดัสนั เทเลอร์ กาํลงัโดยสารอยู่ ซึง่มกัจะเยาะเยย้ฮดัสนั

เทเลอรเ์พราะฮดัสนั เทเลอรเ์ช่ือในพระเจา้ ไดเ้รยีกเขามาขา้งหลงัสะพานเรอื เม่ือฮดั

สนัไดเ้ห็นเรอืโจรสลดัก็รูท้นัทีวา่เขากาํลงัอยูใ่นสถานการณท่ี์อนัตราย เรอืท่ีเขาโดยสาร

อยูไ่มส่ามารถปกปอ้งตวัเองได้ เขาจะอยูห่รอืตายนัน้ขึน้อยูก่บัความปรานีของโจรสลดั

เทา่นัน้

กปัตนัไมมี่ทางออกแลว้ จงึบอกฮดัสนัวา่ “เอาละ ไอบ้าทหลวง” เขาเยาะเยย้

อีก “อธิษฐานใหเ้ราปลอดภยัซิ!” ฮดัสนั เทเลอรต์อบเขาวา่ “ผมยินดีครบั แตก่ปัตนั

จะตอ้งกางใบเรอืทกุใบท่ีมีอยู”่

กปัตนัไมอ่ยากจะเช่ือเลย! “ลมไม่พดัแมแ้ตน่ิดเดียว แลว้แกจะใหฉ้นักางใบเรอื

รึ ลกูเรอืจะตอ้งคิดวา่ฉนับา้แน่ๆ ฉนัไมท่าํหรอก!”

“ถา้งัน้ ผมจะไมอ่ธิษฐาน คือวา่ ผมเช่ือวา่พระเจา้จะทรงตอบคาํอธิษฐาน และผมจะขอ

พระองคท์รงประทานลมใหแ้ก่เรา แตผ่มจะไมอ่ธิษฐานจนกวา่คณุกางใบเรอืขึน้เสา ทกุ

ตารางนิว้ที่มีอยู”่

ถงึตอนนี้ เรอืโจรสลดัเกือบมาถงึเรอืของเขาแลว้ กปัตนัตอ้งยอมแพแ้ลว้ออก

คาํสั่งใหล้กูเรอืกางใบเรอืออก เม่ือใบเรอืกางเรยีบรอ้ยแลว้ ฮดัสนั เทเลอรค์กุเขา่ลง และ

ทลูขอพระเจา้ ใหพ้ระองคท์รงประทานลมให้ พอถงึคาํวา่ “อาเมน” ก็มี ลมพดัมาเบาๆ

แลว้ลมก็เริม่แรงขึน้จนเรอืเริม่แลน่ไปขา้งหนา้ ไมน่านเขาก็พน้จากอนัตราย และฮดัสนัก็



กลายเป็นมิชชนัารท่ีีเกิดผลมากในประเทศจีน นกัอธิษฐานผูนี้ไ้ดใ้ชก้ารอธิษฐานอยา่ง

เกิดผลมากในชีวิตของเขา

ตามธรรมดาแลว้ พระเจา้อาจไมต่อบการอธิษฐานของเราอยา่งชดัเจนขนาดนี้

บางครัง้การตอบของพระองคอ์าจแทรกเขา้มาในชีวิตประจาํวนัของเรา ซึง่ผูเ้ช่ือบางคน

อาจไมส่งัเกตุ และบางครัง้พระองคจ์ะตอบการอธิษฐานของเราดว้ยวิธีซึง่เราคาดไมถ่งึ

แตผู่เ้ช่ือซึง่ประกอบดว้ยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิไมค่วรจะสงสยัวา่ทกุครัง้ท่ีเขาอธิษฐาน

พระเจา้จะทรงฟัง และจะทรงประทานฤทธ์ิเดชแก่เขาหรอืไม่

“จงทลูเรา และเราจะตอบเจา้ และจะบอกสิ่งท่ีใหญ่ยิ่งและที่ซอ่นอยู่ ซึง่

เจา้ไมรู่น้ัน้ใหแ้ก่เจา้” (เยเรมีย์ 33:3)

ภาคผนวก

หลกัคาํสอนพระคมัภีรเ์ก่ียวกบัการอธิษฐาน ตามประเภทตา่งๆ

I. วธิ ีเร ิ่มต้นการอธิษฐาน

ก. ผูเ้ช่ือทลูตอ่พระบิดา (มทัธิว 6:9;เอเฟซสั 3:14; 5:20)

ข. ในพระนามของพระบตุร (ยอหน์ 14:13-14; 16:23-24)

ค. ดว้ยฤทธ์ิเดช [ประกอบดว้ย] พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ (เอเฟซสั 6:18)

II. มีการอธ ิษฐานต่อพระบดิา 3 ฝ่าย

ก. จาก พระบตุร (ฮีบรู 7:25)

ข. จาก พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ (โรม 8:26-27)

ค. จากผูเ้ช่ือ (ฮีบรู 4:16)

III. ระเบยีบการในการอธ ิษฐาน

ก. การสารภาพ (กลา่วถงึ) ความบาป (1 ยอหน์ 1:9)

ข. การขอบพระคณุ (เอเฟซสั 5:20; 1 เธสะโลนิกา 5:18)

ค. การอธิษฐาน เพื่อผูอ้ื่น (เอเฟซสั 6:18)

ง. การอธิษฐาน เพื่อความตอ้งการของตนเอง (ฮีบรู 4:16)

IV. การอธ ิษฐานต้องประยุกตว์ธิ ีการดาํเนินช ีวติด้วยความเช ื่อมาใช้

(มทัธิว 18:19; 21:22; มาระโก 11:24)



V. หลักการสาํคัญ 8 ประการเกีย่วกับ การอธ ิษฐาน

ก. การอธิษฐาน จะเกิดผลมากท่ีสดุเม่ือผูเ้ช่ือไดเ้รยีน หลกัคาํสอนพระคมัภีร ์

จนกระทั่งเป็นผูเ้ช่ือท่ีเติบโตฝ่ายวิญญาณ

ข. การอธิษฐานตอ้งประยกุตว์ิธีการดาํเนินชีวิตดว้ยความเช่ือมาใช้ (มทัธิว 21:22)

ค. ผูเ้ช่ือจาํเป็นตอ้งรูจ้กัและเขา้ใจนํา้พระทยัของพระเจา้ เพราะฉะนัน้ เป็นสิ่งจาํเป็นท่ี

ผูเ้ช่ือจะตอ้งเรยีนหลกัคาํสอนพระคมัภีร ์

ง. ผูเ้ช่ือตอ้งอธิษฐานภายใตก้ารประกอบดว้ยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ (เอเฟซสั 6:18)

จ. เม่ือผูเ้ช่ือยงัดาํเนินชีวิตฝ่ายเนือ้หนงั พระเจา้ทรงไม่ฟังคาํอธิษฐานของเขา (สดดีุ

66:18)

ฉ. ผูเ้ช่ือตอ้งอธิษฐานดว้ยความเขา้ใจ และเห็นคณุคา่ในพระคณุของพระเจา้ (ฮีบรู

4:16)

ช. การอธิษฐาน เป็นสว่นหนึง่ของพระประสงคข์องพระเจา้ (เยเรมีย์ 33:3)

ซ. การอธิษฐาน เก่ียวขอ้งกบัความรกัสว่นตวัท่ีผูเ้ช่ือมีตอ่พระเจา้ (สดดีุ 116:1-2)

VI. สาเหตุท ีค่าํอธ ิษฐาน ไม่ร ับได้ร ับคาํตอบ(หมายเหตุ: ท ุกประการนีไ้ด้

เก ีย่วข ้องกับบาป)

ก. ไมไ่ดป้ระกอบดว้ย พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ (เอเฟซสั 6:18)

ข. ขาดความเช่ือ (มทัธิว 21:22)

ค. มีความบาปซ่อนอยูใ่นจิตใจ (สดดีุ 66:18)

ง. แรงจงูใจท่ีผิด และเพื่อตอบสนองความตอ้งการฝ่ายเนือ้หนงั (ยากอบ 4:2-4)

จ. ไมเ่ช่ือฟังพระเจา้ (1 ยอหน์ 3:22)

ฉ. การอธิษฐานขดักบันํา้พระทยัของพระเจา้ท่ีมีตอ่ผูเ้ช่ือทกุคน และตอ่ชีวิตสว่นตวั

ของแตล่ะคน (1 ยอหน์ 5:14)

ช. ความเยอ่หย่ิง (โยบ 35:12-13)

ซ. ไมไ่ดป้ฏิบตัิตอ่ผูอ้ื่นดว้ยความเมตตากรุณา ไมไ่ดส้ะทอ้นพระคณุของพระเจา้

(สภุาษิต 21:13)

ฌ. ไมมี่ความสงบในชีวิตสมรสและครอบครวั (1 เปโตร 3:7)

VII หลักการแหง่พระคุณในการอธ ิษฐาน (ฮบีรู 4:16)



ก. การอธิษฐานเป็นสิทธิพิเศษซึง่พระเจา้ทรงประทานแก่เราดว้ยพระคณุ ดงันัน้ เรา

ไมไ่ดเ้ขา้ถงึพระท่ีนั่งดว้ยคณุความดีหรอืความสามารถใดๆ ของมนษุย์

ข. ผูเ้ช่ือสามารถเขา้ถงึพระบลัลงัคแ์หง่พระคณุเนื่องจากคณุความดี (พระลกัษณะ

และการกระทาํ) ของพระเยซคูรสิต์ ผูท้รงเป็นปโุรหิตหลวงของเรา

ค. การกระทาํของพระเยซคูรสิตท์รงพอพระทยัพระบิดา เราจงึมีวิธีท่ีจะไดร้บัการอภยั

ซึง่เป็นวิธีใหเ้รากลบัมีสมัพนัธภาพกบัพระองค์

ง. พระเจา้ไมท่รงตอบคาํอธิษฐาน เพราะเห็นผูเ้ช่ือกระตือรอืรน้ มีศีลธรรม มีความ

จรงิใจ ถือกฏศาสนา หรอืทา่ทีท่ีออ่นโยน

จ. พระเจา้ทรงตอบการอธิษฐาน เพราะเน่ืองจากความสมบรูณแ์บบของพระองค์

พระเจ้าทรงตอบต่อการทลูขอและความปรารถนาของเรา

รูปแบบท่ี 1: ตอบการทลูขอ แตป่ฏิเสธความปรารถนา

(1 ซามเูอล 8:5-9, 19-20)

รูปแบบท่ี 2 : ปฏิเสธการทลูขอ แตต่อบความปรารถนา

(ปฐมกาล 17:18-21;18:23-33; 2 โครนิธ1์2:7-10)

รูปแบบท่ี 3: ตอบการทลูขอและ ตอบความปรารถนา

(ผูว้ินิจฉยั 16:28; 1 พงศก์ษัตรยิ์ 18:36-39; ลกูา 23:42-43; ยอหน์ 11:41-45)

รูปแบบท่ี 4 : ปฏิเสธการทลูขอ และปฏิเสธความปรารถนา

(2 โครนิธ์ 12:7-8)

การศึกษาพระคมัภร์ี

หลกัคาํสอนพระคมัภีร์ ซ่ึงเป็นใจความของคาํสอนท่ีมาโดยการตีความหมายพระคมัภีร์ตามตวัอกัษร

เป็นมาตรการของความจริงฝ่ายวิญญาณ และจาํเป็นสาํหรับการเติบโตฝ่ายวิญญาณของผูเ้ช่ือ (มทัธิว

4:4)

หลกัคาํสอนพระคมัภีร์เป็นส่ิงสําคญัอย่างยิ่ง (สดุดี 138:2) พระเจา้ทรงบญัชาให้ คริสเตียนทุกคน

เปล่ียนความคิดเดิมให้เป็นท่ีชอบพระทยัพระองค์ (โรม 12:2) การเปล่ียนแปลงน้ีจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือผู ้

เช่ือเรียน และประยกุตพ์ระคาํของพระเจา้มาใชใ้นชีวติ (2 โครินธ์ 4:16; เอเฟซสั 4:23)

หากคุณต้องการข้อมูลเพิม่เตมิ คุณสามารถตดิต่อได้ท่ี : sawokproductions@yahoo.com

หรือดูเวบ็ไซต์ www.ibdoctr ine.org

mailto:sawokproductions@yahoo.com


นโยบายด้านการเงิน

ผูใ้ดท่ีตอ้งการรับหนงัสือหรือเทปจากพนัธกิจ อาร์. บี. ธีม, จูเนียร์ ไบเบิล มินิสทรีส์ จะ

ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน พระเจา้ทรงประทานหลกัคาํสอนพระคมัภีร์ เรา

ปรารถนาท่ีจะสะทอ้นพระคุณของพระองค์ เพราะฉะนั้นทางพนัธกิจน้ีจึงไม่ขอ

ค่าตอบแทน เม่ือผูเ้ช่ือไดส้าํนึกถึงคุณค่าในการเผยแผห่ลกัคาํสอนพระคมัภีร์แลว้ เขาจึง

มีสิทธิพิเศษท่ีจะสนบัสนุนพนัธกิจการเผยแผห่ลกัคาํสอนพระคมัภีร์

Footnotes from the book (reference numbers removed from the text in this pdf version

only):

2. R.B.Thieme, Jr., The Trinity (Houston: R.B. Thieme, Jr., Bible Ministries,1993) ตอ่จากนี ้

การอา้งถงึช่ือหนงัสือของอาจารยบ๊์อบ (ซึง่ยงัไม่ไดร้บัการแปลเป็นภาษาไทย) จะเขียนเฉพาะ ช่ือ

ผูเ้ขียน ช่ือเรือ่ง ปีท่ีพิมพ์ และหมายเลขหนา้เทา่นัน้

3. วิธีการดาํเนินชีวิตดว้ยความเช่ือมี 3 ขัน้ตอน คือ

1) ประยกุตพ์ระสญัญาของพระเจา้ดว้ยความเช่ือเพ่ือตัง้สติใหม้ั่นคง

2) ทบทวนหลกัคาํสอนพระคมัภีรซ์ึง่จะสนบัสนนุพระสญัญานัน้

3) สรุปสถานการณจ์รงิจากการประยกุต์ ขอ้ 1 กบั 2 จากนัน้มมุมองของพระเจา้จงึไดค้รอบครอง

จิตใจ ศกึษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ การดาํเนนิชวีติดว้ยความเชือ่ โดย ศ.จ. อาร ์ บี. ธีม, จเูนียร์

(แปลและพิมพปี์ 2003)

4. คาํว่า คริสต์จักร ในท่ีนี ้ หมายถึง คริสต์จักรสากล คือพระกายของพระคริสต์ ซึ่ ง

ประกอบด้วยผู้ เ ช่ือทุกคนแห่งยุคคริสต์จักร

5. การทรงนาํจากพระเจา้ โดย ศ.จ. อาร ์ บี. ธีม, จเูนียร์ (แปลและพิมพปี์ 2003)

7. “ยคุสมยัแหง่ประวตัิศาสตรข์องมนษุย”์ หรอื Dispensations เป็นหลกัศาสนศาสตรท่ี์อธิบายถงึ

การท่ีพระเจา้ทรงแบง่แยกประวติัศาสตรข์องมนษุยอ์อกเป็นยคุสมยัตา่งๆ พระคมัภีรไ์ดร้ะบถึุง 6 ยคุ

สมยัอย่างชดัเจนซึง่ตอ่เน่ืองกนั, มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั และมีบทบาทท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบัยคุสมยัอ่ืนๆ

แตล่ะยคุสมยันัน้ไดส้ะทอ้นถึงแผนการ นํา้พระทยั และพระประสงค์ ท่ีพระเจา้ทรงมีตอ่มนษุชาติ

จากการศกึษาเรือ่ง dispensations ผูเ้ช่ือสามารถเขา้ใจมมุมองของพระเจา้ท่ีมีตอ่ประวตัิศาสตร์

มากย่ิงขึน้ ศกึษาเพ่ิมเติมไดจ้าก The Divine Outline of History: Dispensations and the

Church โดย ศ.จ. อาร ์ บี. ธีม, จเูนียร์ (1999)



8. ยคุแหง่การเสด็จมายงัโลกของพระเยซคูรสิต์ (The Dispensation of the Hypostatic Union)

เป็นช่วงประวติัศาสตรน์บัตัง้แตก่ารประสติูของพระเยซคูรสิตจ์นถงึการสิน้พระชนมข์องพระองค์ การ

เป็นขึน้ และการเสดจ็ขึน้สวรรคป์ระทบัยงัเบือ้งขวาพระหตัถข์องพระบิดา

ศกึษาเพ่ิมเติมไดจ้าก The Divine Outline of History: Dispensations and the Church

โดย ศ.จ. อาร ์ บี. ธีม, จเูนียร์ (1999) หนา้ 37-40

9. การบงัเกิดใหม่ เป็นการท่ีคนๆ หนึง่จะผ่านพน้จากการตายฝ่ายวิญญาณมาถึงการมีชีวิตฝ่าย

วิญญาณโดยการเช่ือในพระเยซคูรสิตเ์ทา่นัน้ (ยอหน์ 3:3)

10. การประกอบดว้ยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ เป็นการทรงจดัเตรยีมจากพระเจา้เพ่ือผูเ้ช่ือจะมีฤทธ์ิเดช

ในการปฏิบตัิชีวิตฝ่ายวิญญาณ และรบัใชพ้ระผูเ้ป็นเจา้ (เอเฟซสั 5:18) การประกอบดว้ยพระ

วิญญาณเป็นสถานะท่ีเดด็ขาด คือ ผูเ้ช่ือไดด้าํเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณโดยความคิดไดร้บัการทรงนาํ

จากพระเจา้ภายใตก้ารประกอบดว้ยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ หรอืไม่ เขาก็ดาํเนินชีวิตตามฝ่ายเนือ้หนงั

โดยความคิดของเขาถกูครอบงาํดว้ยธรรมชาติบาปในรา่งกาย ไมอ่ยา่งใดก็อยา่งหนึง่

11. การอา้งถงึพระเยซูครสิตว์า่เป็น ‘ทนาย’ ของเรา (1 ยอหน์ 2:2 จากคาํวา่ 
หรอืฉบบัภาษาองักฤษมกัจะใชค้าํวา่ “advocate” ) ไดแ้สดงถงึบรบิทในการศาล ของ 1 ยอหน์ 1:9

12. ศกึษาเพ่ิมเติมไดจ้าก ตัง้ต้นใหม่ แล้วก้าวต่อไป โดย ศ.จ. อาร ์ บี. ธีม, จเูนียร์ (แปลและพิมพ์

ปี 2002)

13. เม่ือผูเ้ช่ือไดเ้รยีนรูแ้ละประยกุตห์ลกัคาํสอนพระคมัภีรภ์ายใตก้ารประกอบดว้ยพระวิญญาณ

บรสิทุธ์ิ ความรูแ้ละความเขา้ใจท่ีเขามีในพระเจา้จะพฒันามากย่ิงขึน้ เขาจงึไดต้อบสนองดว้ยความ

ยาํเกรง ความรกั ความกตญัญู และการอทิุศตวัถวายแดพ่ระองค์ (เฉลยธรรมบญัญตัิ 6:5; มทัธิว

22:37; 1 เปโตร 1:8)

14. พระคณุ คือการท่ีพระเจา้ทรงประทานแก่มนษุยชาติ โดยท่ีเราไมส่มควรไดร้บั และพระคณุคือ

ทกุส่ิงที่พระองคส์ามารถกระทาํ เพ่ือเราจะไดร้บัความรอด โดยการสิน้พระชนมบ์นไมก้างเขนของ

พระเยซคูรสิต์ ไมมี่การกระทาํใดๆ ของมนษุย์ ซึง่จะสามารถลบลา้งโทษแหง่ความบาปของเราได้

15. ศกึษาเพ่ิมเติมไดจ้าก Witnessing โดย ศ.จ. อาร ์ บี. ธีม, จเูนียร์ (1992)



16. เน่ืองจากผูเ้ช่ือทกุคนเป็นปโุรหิต เป็นเอกอคัรราชทตูของพระครสิต์ และมีพระวิญญาณ

บรสิทุธ์ิสถิตอยูใ่นรา่งกายของเขา นั่นหมายความวา่ผูเ้ช่ือทกุคนเป็นผูร้บัใชข้องพระเจา้ตลอดเวลา

ในการนีเ้ราสามารถแบง่การรบัใชพ้ระเจา้ออกเป็น 4 ประเภทดงันีว้า่

1) การรบัใชพ้ระเจา้ซึง่เก่ียวขอ้งกบัของประทานฝ่ายวิญญาณ

2) การรบัใชพ้ระเจา้ซึง่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นปโุรหิต เช่น การอธิษฐาน การถวาย และการ

ปฏิบตัิชีวิตตามแผนการของพระเจา้

3) การรบัใชพ้ระเจา้ซึง่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นเอกอคัรราชทตูของพระครสิต์ เช่น การประกาศ

การเป็นพยาน และการรว่มงานกบัองคก์รครสิเตียน

4) การรบัใชพ้ระเจา้โดยดาํเนินชีวิตตามหลกัการและกฎหมายตา่งๆ ท่ีพระเจา้ทรงสถาปนา

ไวส้าํหรบัสงัคมท่ีสงบสขุ เช่น การรบัใชช้าติทางดา้นการทหาร การทาํตามกฏหมาย และ

การลงคะแนนเสียงเวลามีการเลือกตัง้

17. ความรกัไมส่ว่นตวั คือการเอาใจใสต่อ่เพ่ือนมนษุย์ ซึง่ความรกันีข้ึน้อยูก่บัคณุธรรมและ

ทศันคติของผูท่ี้มีความรกัเช่นนี ้ ไมใ่ชผู่ท่ี้ถกูรกั ความรกัสว่นตวัไมไ่ดเ้กิดขึน้เพราะความสนิทสนม

มิตรภาพ ความสวยงาม หรอืแมแ้ต่ การรูจ้กักบัผูท่ี้ถกูรกั ศกึษาเพ่ิมเติมไดจ้าก Christian Integrity

โดย ศ.จ. อาร ์ บี. ธีม, จเูนียร์ (2002) หนา้ 140-144

18ก. Client Nation คือประเทศชาติซึง่มีผูเ้ช่ือท่ีเติบโตแลว้มีจาํนวนมากพอท่ีจะตัง้เป็นแกนกลาง

ซึง่จะเป็นทอ่พระพรมาถงึมนษุยชาติ และเป็นประเทศท่ีพระเจา้ทรงใชเ้พ่ือทาํใหแ้ผนการของ

พระองคส์าํเรจ็ (อพยพ 19:9) พระองคจ์ะทรงปกปอ้งประเทศนีไ้วเ้ป็นพิเศษ เพ่ือผูเ้ช่ือจะสามารถ

กระทาํตามพระบญัชาของพระองคเ์ก่ียวกบัการประกาศพระกิตติคณุ การรกัษาพระคาํของพระเจา้

ไว้ และการสอนหลกัคาํสอนพระคมัภีร ์ การใหท่ี้ลีภ้ยัสาํหรบัชาวยิว และการสง่มิชชนันารไีป

ตา่งประเทศ ศกึษาเพ่ิมเติมไดจ้าก Freedom Through Military Victory โดย ศ.จ. อาร ์ บี. ธีม,

จเูนียร์ (2003) หนา้ 16-19

18ข. การถอยหลงัฝ่ายวิญญาณเป็นวิถีชีวิตซึง่ผูเ้ช่ือไดเ้ลือกเอง เม่ือเขาไดห้นัหลงัจากแผนการ นํา้

พระทยั และพระประสงท่ีพระเจา้ทรงมีตอ่ชีวิตของเขา และเขาไดก้ลบัไปถงึความเช่ือ, ความคิด,

หรอืวีธีดาํเนินชีวิตดัง้เดิม ผูเ้ช่ือท่ีถอยหลงัฝ่ายวิญญาณไมส่ามารถสญูเสียความรอดของเขาไปได้

แตด่ว้ยความคิดเสรภีาพของตน เขาเลอืกท่ีจะกระทาํความบาป และความชั่วรา้ย และเขาตอ้งรบั

ผลจากส่ิงท่ีเขาทาํไปนัน้ คือ ความทกุขโ์ศกท่ีตนเป็นคนก่อ และการตีสอนจากพระเจา้ (เอเฟซสั

4:17ข-18) ศกึษาเพ่ิมเติมไดจ้าก Reversionism โดย ศ.จ. อาร ์ บี. ธีม, จเูนียร์ (2000) หนา้ 1-2,

13-14

19. ศกึษาเพ่ิมเติมไดจ้าก Reversionism โดย ศ.จ. อาร ์ บี. ธีม, จเูนียร์



20. ศกึษาเพ่ิมเติมไดจ้าก Reversionism โดย ศ.จ. อาร ์ บี. ธีม, จเูนียร์ หนา้ 127-129

21. เม่ือกิเดโอนไดเ้รยีกทตูสวรรคว์า่ “พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พระองค”์ เขาไดใ้ชพ้ระนามของพระเจา้

คือ เยโฮวาห์ เพราะฉะนัน้ ทตูสวรรคท่ี์ไดป้รากฏตอ่หนา้กิเดโอนคือพระเจา้เอง เน่ืองจากพระเจา้ทรง

ปรากฏตอ่มนษุยผ่์านพระบตุรเพียงผูเ้ดียว เราจงึทราบไดว้า่ “ทตูสวรรค”์ ท่ีปรากฏแก่กิเดโอนนัน้คือ

พระเยซคูรสิต์ ซึง่เป็นปรากฏการณท่ี์นกัศาสนศาสตรเ์รยีกวา่ ‘theophany’ (จากรากศพัทภ์าษากรกี

ซึง่แปลตรงๆ วา่ “พระเจา้ปรากฏ”

ศกึษาเพ่ิมเติมไดจ้าก Old Sin Nature vs. Holy Spirit โดย ศ.จ. อาร ์ บี. ธีม, จเูนียร์ (2000) หนา้

31

22. มมุมองของมนษุย์ คือทศันคติ คา่นิยม หรอืวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีมาจากมนษุยห์รอืซาตาน ซึง่ได้

ขดัแยง้หรอืตอ่มมุมองของพระเจา้ คือนํา้พระทยั พระประสงค์ และวิธีการแกไ้ขปัญหาตามท่ี

พระองคท์รงเปิดเผยในพระคมัภีร ์

23. ศกึษาเพ่ิมเติมไดจ้าก Satan and Demonism โดย ศ.จ. อาร ์ บี. ธีม, จเูนียร์ (1996) หนา้ 47-

51

24. ศกึษาเพ่ิมเติมไดจ้าก The Integrity of God โดย ศ.จ. อาร ์ บี. ธีม, จเูนียร์ (1998) หนา้ 74-81

25. ศกึษาเพ่ิมเติมไดจ้าก King of Kings, and Lord of Lords โดย ศ.จ. อาร ์ บี. ธีม, จเูนียร์

(1974) หนา้ 31

26. การเป็นคนืจากความตาย (Resuscitation) เป็นการกลบัจากความตายฝ่ายรา่งกาย ซึง่สดุทา้ย

จะตอ้งตายอีกครัง้หนึง่ (1 พงศก์ษัตรยิ์ 17:17-22; กิจการของอคัรทตู 14:19-20; 20:9-10) ในดา้น

ตรงขา้ม การรบัก่ายนรินัดร์ (Resurrection) เป็นการรบัก่ายใหม่ ซึง่จะมีชีวิตอยูต่ลอดนิรนัดร์ (1 โค

รนิต์ 15:54)
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