เราจะอธิษฐานกันอย่างไรดี ?
ฉันเชื8อในพระเยซูคริสต์มานานพอที8จะจําได้ ว่าการอธิษฐานเป็ นส่วนหนึ8ง
ของชีวิตมาตังแต่
K เด็กๆ ฉันรู้ว่าการอธิษฐานนันสํ
K าคัญและรู้ว่าเป็ นการที8
เราคุยกับพระเจ้ า แต่หลายครังK ก็เป็ นเรื8 องยากที8จะรู้ว่าจะพูดอย่างไรเมื8อ
อธิษฐาน รู้สึกไม่มนั8 ใจในขณะที8กําลังอธิษฐานเพราะรู้สึกว่าคนอื8นต้ องมี
เคล็ดลับในการอธิษฐานที8เราไม่ร้ ูแน่ๆ รู้สึกว่าตัวเองอธิษฐานไม่เก่ง ไม่ใช่นกั อธิษฐานมืออาชีพ และคาดหวังว่าจะมีนกั
อธิษฐานที8เก่งๆมาสอนว่าเคล็ดลับนันมั
K นคืออะไร ข่าวดีคือมีนกั อธิษฐานมืออาชีพที8จะสามารถช่วยเราได้ วนั นี K
นักอธิษฐานมืออาชีพคนนันคื
K อพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงสอนสาวกให้ อธิษฐานใน มัทธิว 6:5-8 ว่า “เมื$อท่ านทัง+ หลาย
อธิษฐาน อย่ าเป็ นเหมือนพวกหน้ าซื8อใจคด เพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนต่างๆ เพื$อจะ
ให้ คนทัง+ ปวงเห็น เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพวกเขาได้ รับบําเหน็จของเขาแล้ ว ส่วนท่านเมื8ออธิษฐานจงเข้ าใน
ห้ องชัน+ ใน และเมื$อปิ ดประตูแล้ ว จงอธิษฐานต่ อพระบิดาของท่ านผู้สถิตในที8ลี Kลับ และพระบิดาของท่ านผู้
ทอดพระเนตรเห็นในที$ลลี + ับจะประทานบําเหน็จแก่ ท่าน แต่เมื8อพวกท่านอธิษฐาน อย่ าพูดพล่ อยๆ ซํา+ ซาก เหมือน
บรรดาคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคํา พระจึงจะโปรดฟั ง อย่าทําเหมือนพวกเขาเลย เพราะว่ าสิ$งไรซึ$งพวก
ท่ านจําเป็ น พระบิดาของท่ านทรงทราบก่ อนที$ท่านจะทูลขอต่ อพระองค์ ”
ในคําสอนนี Kของพระเยซูคริ สต์ เราเห็นสิ8งที8สําคัญที8จะช่วยเราเมื8อเราอธิษฐานดังนี K
1)

เมื$อท่ านทัง+ หลายอธิษฐาน ในเราสังเกตตรงจุดนี K พระเยซูไม่ได้ ตรัสว่า “ถ้ าท่านทังK หลายอธิษฐาน ….” แต่ตรัส
ว่า “เมื8อท่านทังหลายอธิ
K
ษฐาน ! ” แสดงให้ เห็นว่าพระองค์คาดหวังให้ เราอธิษฐาน มีเทคนิค 2 ข้ อ เมื8อเรา
อธิษฐาน
ก. จัดเวลา เราควรจัดเวลาเมื8อเราจะอธิษฐาน บางทีอาจจะเป็ นตอนเช้ าหรื อกลางคืนก่อนนอนหรื อบางทีก็ทงั K
เช้ าและก่อนนอน เวลาไหนก็ได้ แต่ต้องให้ ความสําคัญกับการอธิษฐานในชีวิตของเรา และทําให้ เป็ นนิสัย
ไม่ละเลยที8จะทํา บางคนอาจจะคิดว่าเค้ าจะต้ องมีเวลาอธิฐานวันละ 1 ชัว8 โมงทุกวัน และเมื8อคิดแบบนี K
หลายครังK เค้ ามักจะไม่ได้ อธิษฐาน หรื อบางครังK เราเริ8 มต้ นด้ วยความกระตือรื อร้ นที8ดีแล้ วก็หลังจากผ่านไปได้
แค่ X นาที ก็ร้ ูสึกว่าไม่มีเรื8 องที8จะอธิษฐานแล้ ว ขอให้ เราเริ8มต้ นจากเล็กๆก่อน ให้ เราตังK ใจที8จะใช้ เวลา
อธิษฐาน 10 หรื อ 15 นาที ทุกเช้ าหรื อทุกคืนก่อนนอน ให้ ได้ ทุกวันก่อน เมื8อเราตังใจที
K 8จะมีวินยั ในการ
อธิษฐาน แล้ ววินยั นันจะเปลี
K
8ยนเป็ นความสุขใจที8จะทําในที8สุด
ข. อธิษฐานตลอดเวลา
1 เธสะโลนิกา 5:16-18 “จงชื8นบานอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างสมํ8าเสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะ

นี8แหละเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้ า สําหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์” เราไม่จํากัดการอธิษฐานของเราอยู่แค่
ในช่วงเวลาที8เราจัดไว้ เท่านันK ในพระคัมภีร์ได้ สอนไว้ ว่า ให้ อธิษฐานตลอดเวลา เพราะว่าพระเจ้ าพระบิดาทรงอยู่
กับเราเสมอและกําลังฟั งเราอยู่ตลอดเวลา พระองค์ต้องการให้ เราคุยกับพระองค์ผ่านการอธิษฐานเสมอ โดยที8
เราไม่จําเป็ นต้ องอธิษฐานเสียงดังตลอดเวลา การอธิษฐานไม่ใช่คําสัง8 เหมือนทํางานหรื อเรี ยนหนังสือ แต่เป็ นการ
ให้ หวั ใจเราอยู่กับพระเจ้ าเสมอและมีทศั นคติที8ดีต่อการอธิษฐาน
เป็ นเรื8 องที8ดีที8เรามีเวลาที8จดั ไว้ สําหรับการอธิษฐานเพื8อที8เราจะใช้ เวลาเต็มที8ในการอธิษฐาน และในขณะเดียวกัน
ในระหว่างวันเราก็สามารถที8จะใช้ เวลาอธิษฐานสั Kนๆได้ ด้วยเช่นเดียวกัน เราไม่ต้องรู้สึกว่าการอธิษฐานนันต้
K อง
อธิษฐานเป็ นระยะเวลานานๆเท่านันK พระเจ้ าทรงฟั งคําอธิษฐานของเราไม่ว่าเราจะอธิษฐานเป็ นชัว8 โมงหรื อเรามี
เวลาอธิษฐานแค่ 30 วินาทีกับพระองค์ บางครังK เวลา 30-90 วินาทีของการอธิษฐานสามารถเป็ นการอธิษฐานที8
เต็มไปด้ วยฤทธิ[อํานาจได้ เพราะเวลาที8เหลือจะเป็ นเวลาที8เปิ ดให้ พระเจ้ าตรัสกับเรา
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4)
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จงอธิษฐานต่ อพระบิดา ให้ จําไว้ เสมอว่าเรากําลังอธิษฐานต่อพระเจ้ า พระบิดาที8รักของเราบนสวรรค์ เรา
สามารถอธิษฐานได้ ด้วยความมัน8 ใจ เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเรา
ฮีบรู 4:14-16 “เพราะฉะนันK เมื8อเรามีมหาปุโรหิตยิ8งใหญ่ผ้ เู สด็จผ่านฟ้าสวรรค์แล้ ว คือพระเยซูพระบุตรของพระ
เจ้ า ขอให้ เรายึดมัน8 ในหลักความเชื8อที8ประกาศรับไว้ เพราะว่าเราไม่ได้ มีมหาปุโรหิตที8ไม่สามารถจะเห็นใจใน
ความอ่อนแอของเรา แต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่าง ถึงกระนันพระองค์
K
ก็ยงั ปราศจากบาป ฉะนันK
ขอให้ เราเข้ ามาถึงพระที8นั8งแห่งพระคุณด้ วยความกล้ า เพื8อเราจะได้ รับพระเมตตา และจะพบพระคุณที8ช่วยเราใน
ยามต้ องการ”
เพราะจากสิ8งที8พระเยซูคริ สต์ได้ ทรงทําเพื8อเรา เราสามารถเข้ าถึงพระเจ้ าพระบิดาได้ ทางการอธิษฐาน และเรา
สามารถอธิษฐานด้ วยความมัน8 ใจได้ ว่าพระองค์จะช่วยเราในเวลาที8เราต้ องการ
อย่ าอธิษฐาน “เพื$อจะให้ คนทัง+ ปวงเห็น” เพื8อเราอธิษฐานเราไม่ได้ เป็ นการแสดงหรื อโชว์ให้ คนอื8นเห็นว่าเรา
บริสทุ ธิ[ การอธิษฐานไม่ใช่การแข่งขันกันว่าใครจะอธิษฐานโดยใช้ ถ้อยคําที8ฟังแล้ วมันเต็มไปด้ วยจิตวิญญาณ
มากกว่ากัน
จงเข้ าในห้ องชัน+ ใน และปิ ดประตู พระเยซูคริสต์ทรงหนุนใจสาวกเมื8ออธิษฐานให้ เข้ าไปในห้ องของตัวเองและ
ปิ ดประตู มีการตีความได้ 2 แบบ คือ
ก. อธิษฐานส่ วนตัว พระเยซูคริ สต์ได้ วางแบบอย่างไว้ ให้ เรา เราเห็นพระองค์ออกไปอธิษฐานส่วนตัวและใช้
เวลากับพระบิดาบ่อยๆในพระคัมภีร์ ถ้ าพระเยซูคริสต์ยงั จําเป็ นต้ องออกไปใช้ เวลากับพระบิดา แล้ วพวกเรา
ยิ8งต้ องจําเป็ นขนาดไหน ? แน่นอนที8เราก็ต้องใช้ เวลาในการอธิษฐานร่วมกับคนอื8นและนัน8 ก็เป็ นการ
อธิษฐานที8ทรงอานุภาพมาก แต่ยิ8งเราใช้ เวลาพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้ าในการอธิษฐานกับ
พระองค์มากเท่าไหร่ เราก็จะยิ8งมีความมัน8 ใจในการอธิษฐานร่ วมกับคนอื8นมากยิ8งขึ Kน
ข. เอาสิ$งที$รบกวนการอธิษฐานออกไป คริ สเตียนไม่เหมือนมุสลิมที8ต้องไปอธิษฐานในที8เฉพาะเจาะจง แต่
เราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้ าที8ไหนก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ าเรามีสถานที8ที8เราจะใช้ สําหรับอธิษฐานและ
ใช้ เวลาใคร่ ครวญกับพระเจ้ า ก็จะช่วยให้ เราสามารถจดจ่อได้ ดีขึ Kน
ชีวิตของเราในแต่ละวันมีแต่เรื8 องยุ่ง บ่อยครังK ที8สิ8งเหล่านีดK ึงเราออกจากการใช้ เวลากับพระเยซูคริ สต์และการ
อธิษฐาน เมื8อเราคิดถึงคําว่า ปิ ดประตู ในบางครังK ก็ให้ เราเข้ าใจว่าเป็ นการเอาสิ8งที8รบกวนออกไป ไม่ได้
หมายความว่าต้ องเข้ าไปในห้ อง ปิ ดประตูเท่านันK แต่หมายถึงการปิ ดโทรทัศน์หรื อปิ ดโทรศัพท์ และเอา
รายการสิ8งที8ต้องทําพักไว้ ก่อน เพื8อเราจะใช้ เวลาจดจ่อกับการอธิษฐานจริ งๆ
ให้ เราจําไว้ ว่า “พระบิดาของท่ านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที$ลีล+ ับจะประทานบําเหน็จแก่ ท่าน” ข้ อนี Kจะ
ช่วยเราเมื8อเราต่อสู้ตอนที8กําลังจะเริ8 มต้ นอธิษฐาน ให้ เราระลึกถึงบําเหน็จรางวัลของการอธิษฐานที8เราจะได้
ตามที8เราได้ เคยคุยกันมาแล้ ว
อย่ าพูดพล่ อยๆ ซํา+ ซาก พระเยซูทรงสอนสาวกว่าคําอธิษฐานของพวกเค้ าพระเจ้ าจะไม่ฟังถ้ าเราใช้ คําพูดมาก
เกินไป คําสอนนีกK ็ยงั เป็ นจริงสําหรับเราวันนี K ทําให้ การอธิษฐานเป็ นเรื8 องง่ายๆ พระเจ้ าไม่ได้ ทรงสนใจว่าเราจะใช้
คําอธิษฐานที8ถูกต้ อง เราสามารถอธิษฐานเหมือนเด็กๆ มีความเชื8อเหมือนเด็กเล็กๆ อธิษฐานสั Kนๆ ง่ายๆ ได้
เพราะจริ งๆแล้ วพระเยซูหนุนใจเหล่าสาวกให้ อธิษฐานสั Kนๆ และพระองค์ก็ทรงสอนเหล่าสาวกให้ อธิษฐานตาม
รูปแบบนี Kที8ทุกคนรู้จกั ดี ที8เราเรี ยกกันว่า คําอธิษฐานของพระเยซู ในมัทธิว 6:9-13 หรื อก็มีคําอธิฐาน
ในอีกรูปแบบนึงที8เรี ยกว่า คําอธิษฐานแบบ “ I love you. I’m sorry. Please…. Thank you”
ก. ลูกรักพระองค์ เมื8ออธิษฐาน เริ8 มต้ นด้ วยการแสดงออกความรักของเราที8มีต่อพระเจ้ า บอกพระองค์ว่า
พระองค์ทรงเป็ นใครในชีวิตของเรา
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ข. ลูกขอโทษ ขอพระเจ้ าที8จะให้ อภัยในทุกๆความบาปที8เรากระทําต่อพระองค์ และขอพระองค์ช่วยเราให้ มีชยั
ชนะเหนือความบาป การอธิษฐานคือที8ที8เราได้ รับการเสริมกําลังโดยพระวิญญาณบริสทุ ธิ[ให้ เรารักพระเจ้ า
ได้ สิ Kนสุดใจ สิ Kนสุดจิต และสิ Kนสุดความคิด และสิ Kนสุดกําลัง ให้ เรารักพระเจ้ ามากกว่าตัวเราเอง
ค. ได้ โปรด บอกให้ พระองค์ร้ ู สิ8งจําเป็ นและความต้ องการของเรา
ง. ขอบคุณ ขอบคุณพระบิดาสําหรับทุกๆพระพรที8ประทานให้ กับเราในชีวิต
เพราะว่ าสิ$งไรซึ$งพวกท่ านจําเป็ น พระบิดาของท่ านทรงทราบก่ อนที$ท่านจะทูลขอต่ อพระองค์ เรา
สามารถมีความมัน8 ใจได้ ว่าพระองค์ร้ ูว่าอะไรที8มนั จําเป็ นสําหรับชีวิตของเรา พระองค์ทรงรู้ก่อนที8เราจะอธิษฐาน
ขอจากพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงรู้ทุกสิ8ง ก็เหมือนกับพ่อบนโลกใบนี Kที8ร้ ูอยู่ก่อนแล้ วว่าอะไรที8มนั จําเป็ น
สําหรับลูก แค่ต้องการให้ เราขอ การอธิษฐานจึงไม่ใช่แค่การเอารายการสิ8งที8เราอยากได้ ไปขอจากพระเจ้ า แต่
การอธิษฐานคือการสร้ างความสัมพันธ์ กับพระบิดาในสวรรค์ผ่านการใช้ เวลาพูดคุยกับพระองค์

สรุปสั Kนๆ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

จัดเวลาสําหรับการอธิษฐาน
ไม่จําเป็ นต้ องอธิษฐานยาวๆ
อธิษฐานต่อพระบิดา
จัดการสิ8งรบกวน
อย่าอธิษฐานเพื8อโชว์คนอื8น
ระลึกถึงบําเหน็จรางวัลของการอธิษฐาน
อธิษฐาน สั Kนๆ ง่ายๆ
พระบิดาทรงรู้ สิ8งที8จําเป็ นสําหรับเราก่อนที8เราจะขอ แต่พระองค์ทรงพอพระทัยเมื8อเราขอ
เราจะไม่สามารถเติบโตในได้ ถ้าเราไม่อธิษฐาน แต่ถ้าเราอธิษฐานเราจะเติบโตในพระเยซูคริสต์
นี8คือคําอธิษฐานของอาจารย์วนั นี K : ที8ทุกคนจะเติบโตในการอธิษฐาน ที8ทุกคนจะจัดเวลาในการอธิษฐานและ
สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสทุ ธิ[ ที8ทุกคนจะมีกําลังในการรักพระเจ้ า ที8ความมีวินยั ในการอธิษฐานจะ
เปลี8ยนเป็ นความสุขในการอธิษฐาน และอธิษฐานที8ทุกคนจะมีความมัน8 ใจเมื8ออยู่ต่อหน้ าพระบิดาว่าพระองค์ทรง
มีความสุข ดีใจมากเมื8อได้ ยินเสียงของเรา

