ทําไมเราจึงควรอธิษฐาน?
ถ้ าเราเป็ นคริ สเตียนหรื ออยูใ่ กล้ กบั คนที:เป็ นคริ สเตียนนานพอ เรา
จะต้ องเห็นบางคนที:อธิษฐาน อธิษฐานก่อนกินข้ าว อธิษฐานอวย
พรใครบางคน อธิษฐานขอให้ พระเจ้ ารักษาโรคภัยไข้ เจ็บ อธิษฐาน
ในส่วนอื:นๆในงานรับใช้ ของคริ สตจักร แต่หลายคนรู้สกึ ว่าการอธิษฐานเป็ นเรื: องที:ยาก กลัวว่าจะทําไม่ถกู ต้ อง
เมื:อผมยังเป็ นเด็ก ผมไม่แน่ใจว่าจะอธิษฐานอย่างไร แม้ วา่ ในคริ สตจักรเราจะเห็นศิษยาภิบาลและผู้นําคริ สตจักร
อธิษฐาน หรื อบางครังQ ก็มีการจับกลุม่ เล็กๆ 3-5 คน และทุกคนก็อธิษฐานกัน แต่ในตอนนันที
Q :ผมยังเป็ นเด็ก ก็
พยายามที:จะหนีหลบออกไปจากการอธิษฐาน เพราะผมรู้สกึ ว่าทุกคนอธิษฐานได้ ดีกว่าตัวเอง ผมก็อยากที:จะ
อธิษฐานแต่ก็ตดิ ปั ญหาตรงที:หาคําพูดที:ถกู ต้ องมาอธิษฐานไม่ได้ ผมเคยได้ ยินบางคนบอกว่าถ้ าจะอธิษฐานให้
เริ: มต้ นด้ วยพระคัมภีร์สดุดี และผมก็ร้ ูสกึ ยากมากที:จะเข้ าใจ มีความรู้สกึ เดียวกับในสิง: ที:ผ้ เู ขียนพระคัมภีร์สดุดีได้
เขียนไว้ แต่ผมก็อยากจะรู้มากๆว่าพระเจ้ าทรงคิดอะไรอยู่ ผมก็ร้ ูวา่ การอธิษฐานเป็ นวิธีการที:จะรู้จกั พระเจ้ า ผม
ก็เคยได้ ยินมาอีกว่าถ้ าจะอธิษฐานต้ องเข้ าไปในห้ องชันใน
Q (Closet)และปิ ดประตู ในอเมริ กาคําว่าห้ องชันใน
Q หรื อ
Closet คือห้ องเล็กๆที:อยูใ่ นห้ องอีกทีนงึ ผมก็สร้ างห้ องชันในนี
Q
Qขึ Qนมาสําหรับอธิษฐาน และจําได้ วา่ ตัวเองเข้ าไปใน
ห้ องชันในอธิ
Q
ษฐานและรอคอยพระเจ้ าที:จะพูดคุยด้ วย แต่ก็มีหลายวันอยูท่ ี:ตวั เองเผลอหลับไปในห้ องชันใน
Q
เพราะว่ารู้สกึ เบื:อ
ดังนันทํ
Q าไมเราจึงควรอธิษฐาน ? เราควรอธิษฐานเพราะ
ก) มันเป็ นการที:เราพูดคุยกับพระเจ้ า
ข) มันเป็ นกิจกรรมที:สาํ คัญที:สดุ ในชีวิต
ค) การอธิษฐานเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ า
ง) การอธิษฐานเป็ นที:ที:เราจะได้ พบพระเจ้ า
จ) การอธิษฐานมีบําเหน็จรางวัลจากพระเจ้ า
ฉ) การอธิษฐานเป็ นวิธีการที:เราจะได้ รับการอวยพรจากพระเจ้ า
ช) สันติสขุ ในจิตใจจะเกิดขึ Qนเมื:อเราอธิษฐาน
ซ) การอธิษฐานช่วยเปลีย: นมุมมองของเรา
ฌ) เมื:ออธิษฐานแล้ วจะได้ รับคําตอบ
ญ) การอธิษฐานคือการที:เราร่วมมือเป็ นหุ้นส่วนกับพระเจ้ า
ถ้ าเราเข้ าใจเรื: องการอธิษฐาน มันก็จะกลายเป็ นเรื: องที:ไม่นา่ เบื:อเลย การอธิษฐานไม่ใช่การพูดกับอากาศ แต่การ
อธิษฐานเป็ นการพูดคุยกับพระเจ้ า พระบิดาของเรา ผู้ซงึ: รักเราและอยากจะตอบคําอธิษฐานของเรา
ในพระคัมภีร์พระเจ้ าได้ ทรงสัญญากับเราว่า โดยทางพระเยซูคริ สต์เราจึงมีโอกาสเข้ าเฝ้าพระบิดาได้
เอเฟซัส 2:18 เพราะว่าโดยทางพระคริ สต์เราทังสองฝ่
Q
ายมีโอกาสเข้ าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน

การอธิษฐานจึงเป็ นสิ7งที7สาํ คัญที7สุดในชีวติ ของเรา เพราะว่าเราทุกคนถูกสร้ างมาให้ มีความสัมพันธ์กบั
พระองค์ ขณะที7เราคุยกับพระเจ้ าพระบิดาของเราผ่ านทางการอธิษฐาน เราก็กาํ ลังสร้ างความสัมพันธ์
กับพระองค์
เยเรมีย์ 29:12-13 แล้ วเจ้ าจะร้ องทูลเรา และมาอธิษฐานต่อเรา และเราจะฟั งเจ้ า เจ้ าจะแสวงหาเราและพบเรา
เมื:อเจ้ าแสวงหาเราด้ วยสิ Qนสุดใจของเจ้ า
จากพระคําของพระเจ้ าได้ สญ
ั ญากับเราว่า เมื:อเราอธิษฐาน พระเจ้ าจะทรงฟั ง เราสามารถเชื:อมัน: ใจได้ วา่ ทุกคํา
อธิษฐานของเราไม่ได้ สญ
ู เปล่าไปในอากาศ ทุกคําอธิษฐานของเราไปถึงพระเจ้ าพระบิดาและพระองค์ทรงได้ ยินได้
ฟั งทุกคํา และเมื:อเราแสวงหาพระเจ้ าเราจะพบพระองค์ วิธีการที:เราจะแสวงหาพระองค์พบก็คือการอธิษฐาน
นัน: เอง แม้ วา่ เราอาจจะรู้สกึ อ่อนแรง อ่อนแอในการอธิษฐาน ไม่สามารถแสวงหาพระเจ้ าได้ ด้วยสุดใจของเรา เรา
สามารถที:จะมาหาพระองค์และอธิษฐานขอให้ พระองค์ประทานความสามารถในการเราที:จะแสวงหาองค์ด้วย
สุดใจได้ เมื:อเรายอมให้ พระองค์ประทานเรี: ยวแรงกําลังในการแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ แล้ วเราก็จะพบพระองค์
นี:คือรางวัลที:ยิ:งใหญ่และรางวัลแรกในการอธิษฐาน
พระเจ้ าทรงสัญญาว่า เมื7อเราอธิษฐานเราจะได้ รับบําเหน็จรางวัล
มัทธิว 6:6 ส่วนท่านเมื:ออธิษฐานจงเข้ าในห้ องชันใน
Q และเมื:อปิ ดประตูแล้ ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิต
ในที:ลี Qลับ และพระบิดาของท่ านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที:ลี Qลับจะประทานบําเหน็จแก่ทา่ น
หรื อเราจะพูดอีกอย่างหนึง: ว่า การอธิษฐานเป็ นวิธีการที7เราจะได้ รับบําเหน็จรางวัลพระพรจากพระเจ้ า

บําเหน็จรางวัลพระพรจากพระเจ้ าเมื:อเราอธิษฐานมีอะไรบ้ าง?
1) พระเจ้ าจะทรงประทานสันติสขุ ให้ กบ
ั เรา
ฟิ ลปิ ปี 4:6-7 อย่ากระวนกระวายในสิง: ใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้ าให้ ทรงทราบทุกสิง: ที:พวกท่านขอ โดยการ
อธิษฐานและการวิงวอน พร้ อมกับการขอบพระคุณ แล้ วสันติสุขของพระเจ้ าที:เกินความเข้ าใจ จะ
คุ้มครองจิตใจและความคิดของท่ านทังO หลายไว้ ในพระเยซูคริสต์
1 เปโตร 5:7 จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้ กบ
ั พระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่าน

ทังหลาย
Q

ในข้ อพระคัมภีร์นี Q บอกให้ เราอย่ากังวลใจ แต่ให้ อธิษฐานแล้ วสันติสขุ ของพระเจ้ าจะเต็มอยุข่ ้ างใน
ความคิดและในจิตใจของเรา และเรายังได้ เรี ยนรู้อีกว่าสิง: ใดก็ตามที:มนั สําคัญกับเราก็สาํ คัญกับพระเจ้ า
เหมือนกัน ดังนันเราจึ
Q
งควรที:จะมอบความกังวลใจทุกอย่างแก่พระองค์ผา่ นทางคําอธิษฐานของเรา
2)

พระเจ้ าจะทรงเปลีย: นมุมมองของเรา
วิธีการมองเรื: องต่างๆ สิง: ต่างๆ จะเปลีย: นไปไม่เหมือนเดิมเมื:อเราอธิษฐาน เมื:อเราใส่ใจสิง: ไหนเราก็จะ
คิดถึงแต่สงิ: นันQ เมื:อเราใช้ เวลาพุดคุยกับพระเจ้ าพระบิดา เราก็จะเริ: มที:จะคิดคิดถึงสิง: ที:อยูใ่ นอาณาจักร
ของพระเจ้ า
โคโลสี 3:1-2 เพราะฉะนันเมื
Q :อพระเจ้ าทรงทําให้ พวกท่านเป็ นขึ Qนมาด้ วยกันกับพระคริ สต์แล้ ว ก็จงแสวงหา
สิง: ที:อยูเ่ บื Qองบนในที:ซงึ: พระคริ สต์สถิตอยู่ คือประทับอยูเ่ บื Qองขวาของพระเจ้ า จงเอาใจใส่สงิ: ที:อยูเ่ บื Qองบน
ไม่ใช่สงิ: ที:อยูบ่ นแผ่นดินโลก
อิสยาห์ 55:8 เพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้ า และทางของพวกเจ้ าก็ไม่ใช่ทางของเรา” พระ
ยาห์เวห์ตรัสดังนี Qแหละ
ในการอธิษฐานเราให้ ความคิดของเราให้ กบั พระเจ้ า เมื:อเราทําแบบนันแล้
Q วพระองค์จะทรงเปลีย: น
ความคิดของเราให้ คดิ เหมือนที:พระองค์คดิ มากยิ:งขึ Qน

3)

พระเจ้ าจะทรงตอบคําอธิษฐานของเรา
เมื:อเราอธิษฐานเราสามารถที:จะขอจากพระเจ้ าได้ เราสามารถขอให้ พระเจ้ าทรงรักษาร่างกายของเรา
ขอให้ พระองค์ชว่ ยจัดเตรี ยมสิง: ที:จําเป็ นในชีวิต ขอให้ พระองค์ชว่ ยเหลือครอบครัวหรื อความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ขอให้ พระองค์ชว่ ยในเรื: องงาน ขอให้ พระองค์ประทานสติปัญญาก็ได้ เป็ นต้ น และพระเจ้ า
ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงตอบคําอธิษฐานของเราเมื:อเราขอสิง: ที:เป็ นนํ Qาพระทัย พระประสงค์ของ
พระองค์
1 ยอห์น 5:14-15 และนี:เป็ นความมัน
: ใจที:เรามีตอ่ พระองค์ คือถ้ าเราทูลขอสิง: ใดที:เป็ นพระประสงค์ของ

พระองค์ พระองค์ก็ทรงฟั ง และถ้ าเรารู้วา่ พระองค์ทรงฟั งเมื:อเราทูลขอสิง: ใด เราก็ร้ ูวา่ เราได้ รับสิง: ที:ทลู ขอ
นันจากพระองค์
Q
ถ้ าเรามีประสบการณ์ในการอธิษฐานมากขึ Qน เราก็จะรู้วา่ บางอย่างก็เกิดขึ Qนทันทีเมื:อเราอธิษฐาน แต่ใน
บางครังQ มันก็ต้องใช้ เวลา หรื อในบางครังQ มันดูเหมือนเราจะไม่ได้ รับคําตอบจากพระเจ้ าในสิง: ที:เราหวังไว้
แต่พระเจ้ าทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงตอบคําอธิษฐานของเรา
4)

การอธิษฐานคือการเป็ นหุ้นส่วนร่วมงานกับพระเจ้ า

มัทธิว 6:10 ขอให้ แผ่นดินของพระองค์มาตังอยู
Q ่ ขอให้ เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็ น
อย่างไรก็ให้ เป็ นไปอย่างนันในแผ่
Q
นดินโลก
หนึง: ในสิง: ที:นา่ ตื:นเต้ นที:สดุ ในการอธิษฐานก็คือนอกจากเราจะสามารถขอสิง: ที:เราต้ องการจากพระเจ้ าได้
แล้ ว เรายังสามารถที:จะอธิษฐานช่วยให้ เป้าหมายของพระองค์สาํ เร็จบนโลกใบนี Q ในคําอธิษฐานของพระ
เยซูคริ สต์ที:ทรงสอนให้ สาวกอธิษฐานที:ทกุ คนก็ร้ ูจกั ดี พระองค์สอนว่าเราควรที:จะอธิษฐานขอให้ นํ Qา
พระทัยของพระเจ้ าสําเร็จบนโลกเหมือนเช่นในสวรรค์ ในการอธิษฐานเราก็จะพบนํ Qาพระทัยของพระเจ้ า
และเราก็สามารถอธิษฐานขอให้ เป็ นแบบนันในโลกนี
Q
Q
เราได้ เรี ยนรู้จากวันนี Qแล้ วว่า การอธิษฐานเป็ นโอกาสที:ยอดเยี:ยมที:สดุ สําหรับเราที:จะได้ ร้ ูจกั พระเจ้ า ได้
พูดคุยกับพระองค์ เล่าความกังวลทุกข์ใจให้ พระองค์ฟัง และเป็ นหุ้นส่วนร่วมงานกับพระองค์ และสิง:
ประโยชน์อีกมากมายหลายอย่างเมื:อเราอธิษฐาน คําถามถัดไปที:เราจะคุยกันก็คือ “แล้ วเราจะอธิษฐาน
อย่างไร?” ข่าวดีก็คือ มันง่ายกว่าที:เราคิดมากๆ และเราจะคุยกันในบทเรี ยนต่อไป

