คําอธิฐานของพระเยซูคริสต์ – ตัวอย่ างของเราในการ
อธิษฐาน
เมื$อครัง) ที$แล้ วเราได้ คยุ กันถึงเรื$องที$ผ้ เู ชี$ยวชาญในการ
อธิษฐานคือพระเยซูที$พระองค์แนะนําเราในการอธิษฐาน
และในอาทิตย์นี ) เราจะมาดูว่าตัวอย่างการอษิฐานที$พระองค์ให้ เรานันเป็
) นอย่างไรบ้ าง แม้ ว่าผม
อาจจะไม่ร้ ูจกั ทุกคนดีแต่ผมพบสิ$งที$น่าอัศจรรย์ว่าพระเจ้ าทรงรู้จกั ทุคนดี รู้ว่าทุกคนไม่ใช่แค่
ต้ องการแค่คําแนะนําในการอธิษฐานแต่ต้องการถ้ อยคําที$จะใช้ ในการอธิษฐานด้ วย
พระเยซูทรงสอนสาวกตัวอย่างของการอธิษฐานใน มัทธิว 6:9-13
เพราะฉะนันพวกท่
)
านจงอธิษฐานเช่นนี )ว่า
‘ข้ าแต่พระบิดาของข้ าพระองค์ทงหลาย
ั)
ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้ พระนามของพระองค์เป็ นที$เคารพ
สักการะ ขอให้ แผ่นดินของพระองค์มาตั )งอยู่ ขอให้ เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็ น
อย่างไรก็ให้ เป็ นไปอย่างนันในแผ่
)
นดินโลก ขอประทานอาหารประจําวันแก่พวกข้ าพระองค์ในวันนี )
และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้ าพระองค์ เหมือนพวกข้ าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที$ทําผิดต่อข้ า
พระองค์ และขออย่าทรงนําพวกข้ าพระองค์เข้ าไปในการทดลอง แต่ขอให้ พวกข้ าพระองค์พ้นจาก
ความชัว$ ร้ าย ’ (ฉบับ1971) เหตุว่าราชอํานาจ และฤทธิXเดช และพระสิริเป็ นของพระองค์สืบๆไป
เป็ นนิตย์ อาเมน
มัทธิว 9:13
เมื$อพระเยซูทรงสอนสาวก พระองค์ตรัสว่า “พวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี )ว่า” หรือ พูดอีกอย่างนึงว่า
“จงอธิษฐานตามตัวอย่างนี ) อธิษฐานตามแบบที$เราทํา!”
มีสิ$งที$สําคัญในการตัวอย่างคําอธิษฐานนี )ที$เราสังเกตเห็นได้ คือ
1)

การนมัสการและขอบพระคุณ : ข้ าแต่ พระบิดาของข้ าพระองค์ ทังE หลาย ผู้สถิตใน
สวรรค์ ….. สิ$งแรกเลยก็คือเมื$อเราอธิษฐาน เราควรอธิษฐานถึงพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์
การเริ$มต้ นอธิษฐานด้ วยวิธีการแบบนี )จะช่วยให้ เราระลึกถึงว่าเรากําลังอธิษฐานถึงพระบิดา
ที$รักของเรา ผู้ซึ$งต้ องการอยากจะได้ ยินเสียงคําอธิษฐานของเรามากๆ เมื$อเราเริ$ มต้ นการ
อธิษฐานเราควรที$จะเข้ ามาด้ วยการนมัสการด้ วยท่าทีว่าพระองค์ทรงเป็ นใคร
พระนามของพระเจ้ าที$เราเห็นจากในพระคัมภีร์ สําแดงให้ ร้ ูว่าพระองค์ทรงเป็ นใคร ในทาง
ปฏิบตั ิสิ$งที$เราควรทําอย่างยิ$งคือการเริ$มต้ นด้ วยการนมัสการพระเจ้ าว่าพระองค์ทรงเป็ น

ใครในการอธิษฐาน ขอบคุณพระองค์ที$พระองค์ได้ ทรงสําแดงให้ เราได้ ร้ ูว่าพระองค์ทรงเป็ น
ใครและเห็นพระองค์ในชีวิตของเรา
2)

อธิษฐานถึงพระสิริของพระเจ้ า : ขอให้ พระนามของพระองค์ เป็ นทีNเคารพสักการะ
ขอให้ แผ่ นดินของพระองค์ มาตังE อยู่ ขอให้ เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์ ใน
สวรรค์ เป็ นอย่ างไรก็ให้ เป็ นไปอย่ างนันE ในแผ่ นดินโลก เมื$อเราขอพระเจ้ าให้ แผ่นดิน
ของพระองค์มาตั )งอยูแ่ ละขอให้ นํ )าพระทัยของพระองค์สําเร็จบนโลก ในสวรรค์เป็ นอย่างไร
ก็ให้ เป็ นไปอย่างนันในแผ่
)
นดินโลก ให้ เราเข้ ามาเห็นพ้ องต้ องกันกับนํ )าพระทัยของพระองค์
และอธิษฐานให้ นําพระทัยของพระองค์สําเร็จที$นี$ ในหัวข้ อนี )ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง
a. ขอให้ พระนามของพระองค์ เป็ นทีNเคารพสักการะ อธิษฐานที$ผ้ ค
ู นจะเห็น
พระเจ้ าเป็ นพระเจ้ าผู้ทรงบริสทุ ธิXและรู้ถึงความจริงว่าพระองค์ทรงเป็ นใคร
b. ขอให้ แผ่ นดินของพระองค์ มาตังE อยู่ แผ่นดินของพระองค์หมายถึงการ
ครอบครองของพระองค์ เมือ$ เราอธิษฐานว่าขอให้ แผ่นดินของพระองค์มาตั )งอยู่
คือเรากําลังขอให้ พระองค์เข้ ามาและครอบครองอยูท่ ่ามกลางเรา, ทําลาย
อํานาจแห่งความมืด,และการครอบครองของพระเจ้ าทําให้ เกิดความชอบธรรม,
สันติสขุ และความชื$นชมยินดี
โรม 14: 17 “เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้ านันไม่
) ใช่การกินและการดื$ม แต่เป็ น
ความชอบธรรมและสันติสขุ และความชื$นชมยินดีในพระวิญญาณบริสทุ ธิX”
การอธิษฐานขอให้ แผนดินของพระองค์มาตั )งอยู่ เป็ นการขอให้ พลังแห่งความ
รอดของพระองค์มีฤทธิXอํานาจเพิ$มมากขึ )นอย่างมากมายหรือเป็ นการขอให้ ทกุ
คนแม้ แต่คนที$ไม่ได้ เชื$อก็จะได้ เห็นฤทธิXอํานาจของพระองค์ แล้ วหันกลับมาหา
พระองค์
c.

ขอให้ เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์ เป็ นอย่ างไรก็ให้ เป็ นไป
อย่ างนันE ในแผ่ นดินโลก การอธิษฐานนี )จะเป็ นการรวมทังการเชื
)
อ$ ฟั งพระเจ้ า
ส่วนตัวของเราและเป้าหมายแห่งอาณาจักรของพระเจ้ า นํ )าพระทัยของพระเจ้ า
ก็คือคําสัง$ ของพระองค์และสิ$งที$พระองค์มอบหมายให้ เราทํา ซึ$งเป็ นได้ ทงงาน
ั)
รับใช้ หรืออาชีพของเรา เมื$อเราอธิษฐานขอให้ เป็ นไปตามนํ )าพระทัยของ
พระองค์ก็คือการยกให้ นํ )าพระทัยของพระองค์อยู่เหนือเป้าหมายของเรา

ในข้ อพระคัมภีร์นี )เราเห็นว่าพระองค์ทํานํ )าพระทัยได้ เสร็จสมบูรณ์แล้ วบนสวรรค์
แต่บนโลกนี )ยังไม่สําเร็จ เมื$อเราอธิษฐาน เราก็กําลังขอให้ นําพระทัยของ
พระองค์เสร็จสมบูณณ์บนโลกใบนี )เหมือนเช่นในสวรรค์ และเราจะคุยเรื$องการ
อธิษฐานตามนํ )าพระทัยของพระเจ้ ามากขึ )นในครัง) ต่อไป
3)

อธิษฐานเผืNอความต้ องการของเราทีNจะได้ รับการตอบสนอง : ขอประทานอาหาร
ประจําวันแก่ พวกข้ าพระองค์ ในวันนี E และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้ าพระองค์
เหมือนพวกข้ าพระองค์ ยกโทษบรรดาคนทีNทาํ ผิดต่ อข้ าพระองค์ และขออย่ าทรงนํา
พวกข้ าพระองค์ เข้ าไปในการทดลอง แต่ ขอให้ พวกข้ าพระองค์ พ้นจากความชัNวร้ าย
จากข้ อนี )เราเห็นความต้ องการ 3 ประการที$เราจะขอจากพระองค์
a. ความต้ องการฝ่ ายร่ างกาย : ขอประทานอาหารประจําวันแก่ พวกข้ า
พระองค์ ในวันนี E คําว่าอาหารประจําวันในที$นี )หมายถึงสิ$งที$จําเป็ นสําหรับเรา
ในแต่ละวัน พระเจ้ าทรงต้ องการให้ เรามีเพียงพอ การขอนี )เพื$อการจัดเตรียม
ของพระองค์ในแต่ละวัน, การปกป้อง, และการทรงนําให้ กบั เรา (ทังทางด้
)
าน
ร่างกายและจิตวิญญาณ) ที$เราอธิษฐานไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้ าทรงไม่ร้ ูว่าเรา
ต้ องการอะไร (มัทธิว 6:7-8) แต่การที$เราอธิษฐานขอเป็ นการช่วยให้ เรามี
ความสัมพันธ์ที$เข้ มแข็งกับพระองค์ และที$เราจะแสดงความขอบคุณในสิ$งที$
พระองค์ทรงกระทําในชีวิตของเรา (สดุดี 50:15) ให้ เราขอจากพระเจ้ าในการ
จัดเตรียมสิ$งที$จําเป็ นสําหรับเราแต่ไม่ได้ หมายความว่าเราจะไม่ทํางานอะไรเลย
วิธีการนึงที$พระเจ้ าทรงจัดเตรียมสิ$งต่างๆให้ กบั เราก็คือผ่านงาน ผ่านอาชีพของ
เรา (2 ทิโมธี 3:10)
b.

อธิษฐานขอการยกโทษ การยกโทษจะเกิดขึ )นได้ จากความสัมพันธ์ระหว่าง
เรากับพระเจ้ า เราขอให้ พระองค์ทรงยกโทษความบาปที$เราได้ ทําต่อพระองค์
และบาปที$เราต่อผู้อื$นหรือทําให้ คนอื$นเสียใจ แล้ วเราก็ยงั ขอให้ พระเจ้ ายกโทษ
ให้ ผ้ อู ื$นและขอให้ พระเจ้ าช่วยเรายกโทษให้ กบั คนอืน$ ที$ทําบาปต่อเราหรือทําให้
เราเสียใจด้ วย
สิ$งที$พิสจู น์ว่าเราได้ รับการยกโทษแล้ วก็คือการที$เราสามารถยกโทษให้ ผ้ อู ื$นได้
คนที$ร้ ูว่าตัวเองได้ รับการยกโทษก็จะสามารถยกโทษให้ ผ้ อู ื$นได้
และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้ าพระองค์ เหมือนพวกข้ าพระองค์ยกโทษ
บรรดาคนที$ทําผิดต่อข้ าพระองค์ (มัทธิว 6:12)

ถ้ าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซือ$ สัตย์และเที$ยงธรรม ก็จะทรงโปรด
ยกบาปของเรา และจะทรงชําระเราให้ พ้นจากการอธรรมทังสิ
) )น (1 ยอห์น 1:9)
c.

อธิษฐานให้ เราได้ รับการปลดปล่ อยจากผีร้ายวิญญาณชัNว เมื$อเรา
อธิษฐาน เราสามารถขอให้ พระเจ้ าปลดปล่อยเราจากผีร้ายวิญญาณชัว$ ได้ 2 วิธี
คือ
i.มีชัยชนะเหนือการทดลอง สิ$งแรกคือเราสามารถขอจากพระเจ้ าให้
ทรงเสริมกําลังเราให้ เราชนะการทดลองและไม่ยอมแพ้ ต่อการทดลอง
1 โคริ นธ์ 10:13 ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ )นกับท่านทังหลาย
)
นอกเหนือ

การทดลองซึ$งเคยเกิดกับมนุษย์ พระเจ้ าทรงซื$อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรง
ให้ พวกท่านต้ องถูกทดลองเกินกว่าที$ท่านจะทนได้ และเมื$อถูกทดลอง
พระองค์จะทรงให้ มีทางออกด้ วย เพื$อพวกท่านจะมีกําลังทนได้
พระเจ้ าทรงต้ องการที$จะเสริมกําลังของเราให้ เอาชนะความบาปให้ ได้
เราสามารถที$จะอธิษฐานที$พระองค์จะทรงช่วยเราในวันที$เราตกอยู่ใน
การทดลอง เพื$อเราจะหาทางออก หลุดจากการทดลองได้
ii. ชนะในการต่ อสู้ฝ่ายวิญญาณ จากนันเราสามารถอธิ
)
ษฐานขอให้

พระเจ้ าช่วยเราที$จะเอาชนอํานาจของวิญญาณชัว$ ทีอ$ ยู่รอบๆตัวเรา
พระคัมภีร์บอกเราว่าเรากําลังอยู่ในการต่อสู้กบั วิญญาณที$อยูร่ อบตัว
เอเฟซัส 6:12 เพราะเราไม่ได้ ต่อสู้กบั เนื )อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กบั พวก
ภูตผีที$ครอบครอง พวกภูตผีที$มีอํานาจ พวกภูตผีที$ครองพิภพในยุคมืดนี )
ต่อสู้กบั พวกวิญญาณชัว$ ในสวรรคสถาน
เรากําลังอยู่ในสงครามเป็ นการต่อสู้ระหว่างอํานาจของสวรรค์และอํานาจ
ของนรก มารซาตาน ศัตรูของพระเจ้ า มันต้ องการทีจ$ ะขัดขวางนํ )าพระทัย

ของพระเจ้ าไม่ให้ สําเร็จบนโลก มันต้ องการให้ ลกู ๆที$รักของพระเจ้ าทุกคน
ตกเป็ นทาสของความบาปและการโกหกหลอกลวง
การที$เราอธิษฐานขอให้ พระเจ้ าช่วยในเรื$องนี )เป็ นการแสดงออกถึงความ
ถ่อมใจของเราที$เราพึ$งพาฤทธิXอํานาจของพระเจ้ าและยอมรับในวามอ่อนแอ
ของตัวเอง เป็ นการดีที$เราจะอธิษฐานขอให้พระเจ้ าทรงปลดปล่อยเราจาก
คําโกหกหลอกลวง ป้อมปราการของศัตรูหรือความบาป หนุนใจให้ เรายืน
หยัดและอธิษฐาน เหมือนทหารที$ยืนอย่างมัน$ คงและเตรียมพร้ อมก่อนที$
สงครามจะเริ$ม หนุนใจให้ เราสวมยุทธภัณฑ์ทงชุ
ั ) ดของพระเจ้ าและอธิษฐาน
อยู่ตลอดเวลา
เอเฟซัส 6:13,18 เพราะเหตุนี )จงรับยุทธภัณฑ์ทงชุ
ั ) ดของพระเจ้ าไว้ เพือ$ ท่าน
จะสามารถต่อสู้ในวันชัว$ ร้ ายนัน) และเมือ$ ทําทุกอย่างแล้ วจะยังยืนหยัดอยู่ได้
จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆ
อย่าง เพราะเหตุนี )จงเฝ้าระวังด้ วยความเพียรและด้ วยการวิงวอนเผื$อธรรมิก
ชนทุกคนอยู่เสมอ
เมื$อพระเยซูจะจบคําอธิษฐาน พระองค์ก็สรรเสริญพระเจ้ าอีกครัง) หนุนใจ
ให้ เราทําเหมือนที$พระเยซูทรงอธิษฐานว่า
มัทธิว 6:13 (ฉบับ1971) เหตุว่าราชอํานาจ และฤทธิXเดช และพระสิริเป็ น
ของพระองค์สืบๆไปเป็ นนิตย์ อาเมน
หลังจากที$เราได้ มอบเรื$องที$เราสนใจใส่ใจไว้ กบั พระบิดาที$รักของเราแล้ ว ให้
เรานมัสการพระเจ้ าและรู้ถึงสิทธิอํานาจของพระองค์ในชีวิตของเรา
สรุป : สิ$งทีเ$ ราได้ เรียนรู้จากตัวอย่างคําอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ ได้ แก่
a)
b)

อธิษฐานต่อพระเจ้ าพระบิดา
นมัสการพระเจ้ าและขอบคุณพระองค์สําหรับสิ$งที$พระองค์ทรงเป็ นและสิ$งใดๆก็ตามที$
พระองค์ทรงทําในชีวิตเรา

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ขอการครอบครองของพระองค์ วิถีทางของพระองค์ (อาณาจักรของพระองค์)ที$จะลง
มา
ขอให้ นํ )าพระทัยของพระองค์สําเร็จในชีวิตของเรา ในสถานการณ์ต่างๆและในโลกใบนี )
ขอพระองค์ประทานสิ$งต่างๆที$จําเป็ นในชีวิตของเรา : การจัดเตรียม,การปกป้อง,และ
การทรงนํา
ขอการยกโทษให้ เราและผู้อื$น
ขอพระองค์ช่วยเราเอาชนะการทดลอง
ขอให้ พระองค์ช่วยเราชนะในสงครามฝ่ ายวิญญาณ
ก่อนจะจบก็อธิษฐานคล้ ายๆกับตอนเริ$มต้ นคือสรรเสริญพระเจ้ าและนมัสการพระองค์

