
อนาโตล ิลวีตินิ นกัประวตัศิาสตรและนกัประพนัธชาวรสัเซยี
ถูกจองจำเวลาหลายปในคายกักกันของรัสเซียในไซบีเรีย สถานที่ซึ่ง
ดูเหมือนคำอธิษฐานวิงวอนตอพระเจาถูกแชแข็งไวที่พื้นดินอันหนาว
เหนบ็ แตเขากลบัมจีติวญิญาณทีเ่ขมแขง็ “สิง่มหศัจรรยอนัยิง่ใหญทีส่ดุ
คอืการอธษิฐาน” เขาเขยีนวา “ฉนัเพยีงสงใจถงึพระเจาและทนัใดนัน้ฉนั
รูถึงแรงขับเคลื่อนจากที่ไหนสักแหงพรั่งพรูทวมทนใจและกายของฉัน
สิง่ทีว่าคอือะไร บำบดัหรอื ไมใชเลย ไมใชจติบำบดั ไมใชการฟนฟจูติใจ
แตเปนความแข็งแกรงที่คอยชุบชีวิตจากชายชราอยางฉันผูไมมีความ
สำคญัอะไร แถมยงัเบือ่หนายชวีติอกีดวย ใหรอดพนจากบาป และพยงุ
ฉนัขึน้เหนอืโลก แรงขบัเคลือ่นนัน้มาจากภายนอกตวัฉนัซึง่ไมมแีรงขบั
เคลือ่นใดในโลกจะตานทานได”

ในบทเรยีนนีเ้ราจะใหความสนใจกบัวธิกีารอธษิฐาน ซึง่จะสราง
ความสมัพนัธกบัพระเจาใหแขง็แกรงขึน้และมชีวีติครสิเตยีนทีเ่ขมแขง็
แรงขึ้น

1. การสนทนากบัพระเจา
เราจะแนใจไดอยางไรวาพระเจาไดยนิคำอธษิฐานของเรา
“‘พระเจาตรัสวา เพราะเรารูแผนงานที่เรามีไวสำหรับเจาเปน

แผนงานเพือ่สวสัดภิาพ ไมใชเพือ่ทกุขภาพ เพือ่จะใหอนาคตและความ
หวงัใจแกเจา แลวเจาจะทลูขอตอเรา และมาอธษิฐานตอเรา และเรา
จะฟงเจา เจาจะแสวงหาเราและพบเราเมือ่เจาแสวงหาเราดวยสิน้สดุ
ใจของเจา’” เยเรมยี

พระเยซูทรงใหหลักประกันอะไรวาพระองคทรงฟงและตอบ
คำอธิษฐานของเรา

“เราบอกพวกทานวา  จงขอแลวจะได  จงหาแลวจะพบ จงเคาะ
แลวจะเปดใหแกทาน” ลกูา 11:9

การอธษิฐานเปนการสนทนาโตตอบ พระเยซทูรงสญัญาวา
“นีแ่นะ! เรายนืเคาะอยทูีป่ระต ูถาใครไดยนิเสยีงของเราและเปด

ประต ูเราจะเขาไปหาเขาและจะรบัประทานอาหารรวมกบัเขา และเขา
จะรบัประทานอาหารรวมกบัเรา”  ววิรณ 3:20

จะเปนไปไดไหมที่จะมีโอกาสนั่งลงและสนทนากับพระคริสต
ระหวางรบัประทานอาหารมือ้เยน็ทีแ่สนพเิศษ ประการแรกจงอธษิฐานทลู
ใหพระองคทรงทราบเรือ่งในจติใจเราทกุอยาง ประการทีส่องใหฟงอยาง
ตัง้ใจ การทีเ่ราอธษิฐานดวยสมาธหิมายถงึการทีเ่ราสนทนากบัพระเจาโดย
ตรง และการทีเ่ราอานพระวจนะของพระองคดวยใจจดใจจอ หมายถงึการ
ทีเ่ราไดสนทนากบัพระองคผานทางพระคมัภรีแตละหนานัน่เอง

การอธษิฐานเปนวถิชีวีติของครสิตชน
“จงชืน่บานอยเูสมอ จงอธษิฐานอยางสม่ำเสมอ จงขอบพระคณุ

ในทกุกรณ ีเพราะนีแ่หละเปนพระประสงคของพระเจา สำหรบัพวกทาน
ในพระเยซคูรสิต”  1 เธสะโลนกิา 5:16-18

เราจะ “อธิษฐานอยางสม่ำเสมอ” ไดอยางไร? เราตองคุกเขา
ตลอดเวลาหรอืกลาวคำชืน่ชมยนิดหีรอืวงิวอนซ้ำๆ กนัตลอดเวลาหรอื?

เคลด็ลบั
คำอธษิฐาน

ทีไ่ดรบั
คำตอบ

พบแลว  บทที ่ 14

บทที ่14 เคลด็ลบัคำอธษิฐานทีไ่ดรบั คำตอบ - 5



6 - พบแลว

ไมใชแน แตเราจะมีชีวิตที่เขาสนิทกับพระเยซูจนเรา
สามารถตดิตอสนทนากบัพระองคทางใจไดทกุเมือ่ ทกุ
เวลาและทกุสถานที่

“ไมวาจะเปนทามกลางฝูงชนตามทองถนน
ขณะทำธุรกิจ เราสามารถสงคำวิงวอนหรือทูลขอคำ
ชีแ้นะตอพระเจา......ควรเปดประตใูจตลอดเวลา และ
ทูลเชิญใหพระคริสตมาสถิตในชีวิต เหมือนพระองค
เปนแขกจากสวรรคมาเยี่ยมเยืยนจิตวิญญาณเรา”
จากหนงัสอื “เคลด็ลบัแหงความสขุ (Steps to Chris), หนา 99

ทางทีด่ทีีส่ดุทางหนึง่ทีจ่ะพฒันาความสมัพนัธ
ทีแ่นบสนทินีค้อืการเรยีนรกูารมสีมาธขิณะอธษิฐาน

“ขอการภาวนาของขาเปนสิ่งที่พอพระทัย ขา
เปรมปรดีิใ์นพระเจา”  สดดุ ี104:34

ขณะที่ทานอธิษฐาน อยามัวแตเรงทูลขอตาม
รายการตางๆ แตขอใหทานรอคอย ขอใหทาน
พิจารณาใครครวญสักเล็กนอยซึ่งจะทำใหเคล็ดลับ
คำอธษิฐานทีไ่ดรบั คำตอบความสมัพนัธของทานกบั
พระเจาแนบแนนยิ่งขึ้น

“ทานทัง้หลายจงเขาใกลพระเจา แลวพระองค
จะเสดจ็เขามาใกลทาน” ยากอบ 4:8

ยิง่เราเขาใกลพระเยซมูากเทาไร เรากย็ิง่ไดรบัรู
การประทบัอยอูยางใกลชดิกบัพระองคมากขึน้เทานัน้
ดังนั้นขอใหเรารักษาความสัมพันธในการสนทนากับ
พระเยซไูว ไมตองกงัวลกบัการใชคำพดูทีส่วยหร ูเพยีง
แตเปดเผยทุกสิ่งทุกอยางดวยคำพูดที่ตรงไปตรงมา
กพ็อแลว โปรดจำไวเสมอวาพระองคทรงผานการทกุข
ทรมานจากการสิน้พระชนมเพือ่เปนมติรทีใ่กลชดิของเรา

2. วธิอีธษิฐาน
เมื่อเราอธิษฐาน อาจตองการอธิษฐานตาม

แบบอยางการอธิษฐานของพระเยซู รูปแบบการ
อธษิฐานทีพ่ระองคทรงสอนไวตามคำทลูขอของเหลา
สาวก “โปรดสอนเราอธษิฐาน”

“ขาแตพระบดิาของขาพระองคทัง้หลาย   ผสูถติ
ในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพ
สกัการะ ขอใหแผนดนิของพระองคมาตัง้อย ูขอใหเปน
ไปตามพระทยัของพระองค ในสวรรคเปนอยางไรกใ็ห
เปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก ขอประทานอาหาร
ประจำวันแกพวกขาพระองคในวันนี้ และขอทรงยก
บาปผิดของพวกขาพระองค เหมือนพวกขาพระองค
ยกโทษบรรดาคนทีท่ำผดิตอขาพระองค และขออยา
ทรงนำพวกขาพระองคเขาไปในการทดลอง แตขอให
พวกขาพระองคพนจากความชั่วราย ขอใหแผนดิน
และพระฤทธานภุาพและพระเกยีรตคิณุของพระองค
จงเปนของทานทัง้หลายตลอดไป..... อาเมน” มทัธวิ
6:9-13

หากทำตามรูปแบบการอธิษฐานของพระเยซู
เราจะเขาไปหาพระเจาในฐานะที่พระองคทรงเปน
พระบิดาบนสวรรคของเรา และทูลเชิญขอใหพระทัย
ของพระองคสถิตในใจเรา เหมือนที่สำเร็จในสวรรค
เราแสวงหาพระองคเพื่อสนองความตองการทางกาย
เพือ่การใหอภยัและเพือ่ใหเกดิทศันคตกิารรจูกัใหอภยั
เราระลกึตลอดเวลาวาความสามารถในการตอตานบาป
ของเรานัน้มาจากพระเจา คำอธษิฐานของพระครสิต
จบลงดวยการสรรเสรญิพระองค

ตอมาพระเยซูทรงสอนเหลาสาวกใหทูลขอ
พระบิดา “ในนามของเรา” (ยอหน 16:23) คือคำ
อธษิฐานทีส่อดคลองกบัหลกัการตางๆ ของพระเยซ ูนี่
คอืเหตผุลวาทำไมครสิเตยีนจงึมกัปดคำอธษิฐานดวย
คำวา “ในนามของพระเยซูครสิตเจา อาเมน” อาเมนเปน
คำในภาษาคำฮบีรทูีแ่ปลวา “ขอใหเปนดงันัน้ดวยเถดิ”

ถึงแมการอธิษฐานของพระเยซูจะมีแนวทาง
การทูลขอและสูตรวิธีการอธิษฐาน แตเราจะสนทนา
กบัพระเจาไดดทีีส่ดุหากถอยคำเหลานัน้ออกมาจากใจ
ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ

เราสามารถอธษิฐานทลูขอไดทกุสิง่ พระเจาทรง
เชือ้เชญิเรารบัมาเอาการอภยับาป (1 ยอหน 1:9) การ
เพิม่พนูความเชือ่ (มาระโก 9:24) สิง่จำเปนสำหรบัชวีติ
(มทัธวิ 6:11) การรกัษาใหหายจากความทรมานและ
เจบ็ปวย (ยากอบ 5:15)  การไดรบัพระวญิญาณบรสิทุธิ์
(เศคารยิาห 10:1) พระเยซคูรสิตทรงใหความมัน่ใจวา
เราจะไดรบัความดแูลและทกุสิง่ทีท่ลูขอตอพระองค   ไม
มสีิง่ใดเลก็นอยเกนิจะทลูขอ

“จงละความกังวลทุกอยางของพวกทานไวกับ
พระองค เพราะวาพระองคทรงหวงใยทานทั้งหลาย”
1 เปโตร 5:7

พระผูชวยใหรอดบาปของเราทรงสนพระทัย
ทกุรายละเอยีดในวถิชีวีติเรา

เมือ่จติใจของเราเขาถงึความรกั และความเชือ่
ในพระองคแลวก็จะพบวาพระทัยของพระองคนั้น
แสนอบอุน

3. อธษิฐานสวนตวั
สวนใหญเรามักจะลังเลที่จะเลาเรื่องตางๆ ให

เพื่อนฟงแมจะเปนเพื่อนสนิทที่สุดก็ตาม ดังนั้นเมื่อ
อธษิฐานเปนการสวนตวักบัพระเจาทรงประสงคใหเรา
ผอนคลายเตม็ที ่  พระองคไมทรงตองการรขูอมลูใดๆ
ฤทธานุภาพทำใหรูถึงความกลัวลึกลับ แรงผลักดันที่
ซอนไว ความไมพอใจของเราที่ถูกฝงไว แทจริงแลว
พระองคทรงรดูกีวาเราเสยีอกี จงึตองเปดใจตอพระองค
ผทูรงเปนหนึง่เดยีว ผทูรงสนทิสนมกบัเราและผทูรงรกั
ทุกคนอยางหาที่สุดมิได การรักษาจะเริ่มขึ้นตอเมื่อ
พระเยซทูรงสามารถสมัผสับาดแผลไดเทานัน้



เมือ่อธษิฐาน พระเยซมูหาปโุรหติของเราจะทรงอยใูกล
เพือ่ชวยเหลอืทกุครัง้

“เพราะวา เราไมไดมมีหาปโุรหติทีไ่มสามารถจะเหน็ใจ
ในความออนแอของเรา แตทรงเคยถกูทดลองใจเหมอืน
เราทุกอยาง ถึงกระนั้นพระองคก็ยังปราศจากบาป ฉะนั้น
ขอใหเราเขามาถงึพระทีน่ัง่แหงพระคณุดวยความกลา เพือ่เรา
จะไดรบัพระเมตตา และจะพบพระคณุทีช่วยเราในยามตอง
การ”  ฮบีร ู4:15, 16

ทานรสูกึกงัวลใจ เครยีดหรอืรสูกึผดิบางไหม? จงมอบ
สิ่งเหลานั้นแกพระเจา แลวพระองคจะทรงชวยใหเราสม
ปรารถนาทกุประการ

จำเปนตองมสีถานทีพ่เิศษเพือ่การอธษิฐานสวนตวัหรอืไม?
“สวนทานเมือ่อธษิฐานจงเขาในหองชัน้ใน และเมือ่ปด

ประตูแลว จงอธิษฐานตอพระบิดาของทานผูสถิตในที่ลี้ลับ
แลวพระบดิาของทานผทูอดพระเนตรเหน็ในทีล่ีล้บัจะประทาน
บำเหนจ็แกทาน” มทัธวิ 6:6

นอกจากครสิเตยีนทกุคนจะอธษิฐานระหวางเดนิตาม
ถนน ทำงานหรืออยูในวงสังคมที่สนุกสนานแลว เขาทุก
คนควรกำหนดเวลาอธษิฐานสวนตวัและศกึษาพระคมัภรีใน
แตละวนัดวย ขอใหทานจดัทำตารางนดัหมายเพือ่พบพระเจา
ในเวลาที่ทานสนใจและตื่นตัวที่สุด

4. การอธษิฐานในทีส่าธารณะ
การอธิษฐานรวมกับคนอื่นเปนการสรางความผูกพัน

และเปนวธิทีีด่ใีนการรบัฤทธิอ์ำนาจของพระเจา
“เพราะวามสีองสามคนประชมุกนัทีไ่หนในนามของเรา

เราจะอยทูามกลางพวกเขาทีน่ัน่” มทัธวิ 18:20
สิง่ทีย่ิง่ใหญทีส่ดุทีเ่ราสามารถทำไดในฐานะครอบครวั

เดียวกันคือการพัฒนาชีวิตการอธิษฐานรวมกัน จงแสดงให
เดก็ๆ เหน็วาเราสามารถทลูความตองการของเราตอพระองค
ไมโดยตรง พวกเขาจะตืน่เตนหากพระเจาทรงตอบสนองตอคำ
อธษิฐานซึง่เกดิขึน้อยางสม่ำเสมอในชวีติ ใหแตละครอบครวั
นมัสการและแบงปนเรื่องราวของพระองคดวยความสุขและ
ผอนคลาย

5. ความลบัเจด็ประการของการตอบรบัคำอธษิฐาน
ดวยแรงอธิษฐานของโมเสสทำใหทะเลแดงแยกออก

ดวยแรงอธษิฐานของเอลยีาหทำใหไฟลงมาจากสวรรค   ดวย
แรงอธิษฐานของดาเนียลทำใหทูตสวรรคปดปากสิงโตที่หิว
กระหาย พระครสิตธรรมคมัภรีไดบนัทกึเรือ่งราวนาตืน่เตนของ
คำอธษิฐานทีไ่ดรบัคำตอบมากมาย สิง่นีเ้ตอืนใหทราบวาการ
อธิษฐานเปนเหมือนการเคาะเรียกฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญของ
พระเจา จงพิจารณาพระสัญญาที่ยิ่งใหญของพระคริสตที่
กลาววา

“สิ่งใดที่พวกทานขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น”
ยอหน 14:14

อยางไรกต็ามผทูีอ่ธษิฐานบางคนดเูหมอืนจะไมสนใจ
ทำไมหรือ? นี่คือหลักเจ็ดประการที่จะชวยใหทานอธิษฐาน
อยางมปีระสทิธภิาพมากขึน้

(1)  เขาใกลพระครสิตเสมอ
“ถาพวกทานตดิสนทิอยกูบัเราและถอยคำของเรา

ตดิสนทิอยกูบัทานแลว ทานจะขอสิง่ใดทีท่านปรารถนา กจ็ะ
ไดสิง่นัน้” ยอหน 15:7

เมื่อเราใหความสำคัญกับพระเจาเปนอันดับแรกและ
คอยตดิตอกบัพระองค  คอยฟงคำตอบรบัการอธษิฐานนัน้กอน
จะผานเลยไป

(2) เชือ่มัน่พระเจา
“ทกุสิง่ทีท่านอธษิฐานขอดวยความเชือ่กจ็ะได” มทัธวิ

21:22
ความเชื่อหรือความศรัทธาหมายถึง เรากำลังรอการ

ตอบรบัคำอธษิฐาน จากพระบดิาบนสวรรค หากทานยงัรสูกึ
อดึอดัทีจ่ะมคีวามเชือ่ ขอใหทานจำไววาพระผชูวยใหรอดของ
เราทรงกระทำการอศัจรรยใหแกชายคนทีท่ลูขอเมือ่สิน้หวงัดงันี้

“ขาพเจาเชื่อ และขอโปรดชวยในสวนที่ขาดอยูดวย
เถดิ!”  มาระโก 9:24

เพียงแสดงความมุงมั่นกับความเชื่อที่มีอยูจริงๆ อยา
กงัวลกบัความเชือ่ทีท่านไมมี

(3) ขอใหเปนไปตามน้ำพระทยัของพระเจา
“นีเ่ปนความมัน่ใจทีเ่รามตีอพระองค คอื ถาเราทลูขอ

สิง่ใดทีเ่ปนพระประสงคของพระองค พระองคกท็รงฟง”
1 ยอหน 5:14

โปรดระลึกไวเสมอวาพระเจาทรงมีพระประสงคที่
จะมอบสิง่ตางๆ และสอนเราดวยการอธษิฐาน ดงันัน้พระองค
ทรง “ปฏเิสธ” บางครัง้พระองคทรงกระทำใหหนัเหไปอกีทศิ
ทางหนึง่ การอธษิฐานเปน ทำใหเราไดสมัผสัพระประสงคของ
พระเจายิ่งขึ้น บันทึกสิ่งที่ทูลขออยางสม่ำเสมอและคอยดู
ผลลพัธกจ็ะชวยไดมาก

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชวยสงเราใหถึงเปาหมาย
“พระวญิญาณทรงอธษิฐานขอเพือ่ธรรมกิชนตามพระประสงค
ของพระเจา” (โรม 8:27) ขอใหจำไววาความมงุหมายของเรา
จะตรงกบัพระประสงคขององคพระผเูปนเจา เมือ่เราเหน็สิง่ที่
พระองคทรงกระทำตามทีเ่ราทลูขอ

(4)  รอคอยพระเจาดวยความอดทน
“ขาพเจาไดเพียรรอคอยพระเจา พระองคทรง

เอนพระองคลงฟงคำรองทลูของขาพเจา” สดดุี  40:1
ประเด็นสำคัญคือใหทานมีจุดศูนยรวมที่พระเจา มุง

ความสนใจไปทีก่ารตอบรบัคำอธษิฐานของพระองค  อยาเพยีง
แตรีบออนวอนทูลขออยางรวดเร็วแตกลับมองปญหาดวย

บทที ่14 เคลด็ลบัคำอธษิฐานทีไ่ดรบั คำตอบ - 7
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ความหวาดกลัว อยายอมใหความหวาดกลัวชนะทาน อยา
ทลูขอความชวยเหลอืจากพระเจาเพยีงหนึง่นาทแีลวเอาเวลา
ที่เหลือมาจมปลักกับปญหาที่วิตก จงรอคอยพระองคดวย
ความอดทนซึง่เรามกัไมมวีนิยัในขอนี้

(5)  อยายดึเหนีย่วความบาปใดๆ
“ถาขาพเจาไดบมความชั่วไวในใจขาพเจา องค

พระผเูปนเจาคงไมทรงสดบั” สดดุ ี66:18
ขอใหรบัรวูาบาปทำใหเกดิวงจรลดัในฤทธานภุาพของ

พระเจาอันมีผลตอการดำรงชีวิตของเรา ความบาปแยกเรา
ออกจากพระเจา (อสิยาห 59:1, 2) ทานไมสามารถทำบาป
มือหนึ่งและขอความชวยเหลือจากพระเจาอีกมือหนึ่ง การ
สารภาพบาปดวยความจริงใจและการกลับใจจะชวยแก
ปญหาเหลานี้

หากเราไมยินยอมใหพระเจาทรงนำเพื่อใหหลุดจาก
ความคดิ คำพดูและการกระทำทีช่ัว่รายแลว  คำอธษิฐานกจ็ะ
ไมบงัเกดิผล

“พวกทานขอและไมไดรับเพราะขอผิด หวังจะเอาไป
สนองความปรารถนาชัว่ของตนเอง” ยากอบ 4:3

พระเจาไม “ตอบรับ” คนใจบาปหรือคนเห็นแกตัว
ขอใหทานเปดหฟูงพระบญัญตัขิองพระเจาและพระประสงค
ของพระองค   แลวพระองคจะทรงเปดพระกรรณเพือ่สดบัฟง
คำทูลขอของทาน

“ถาผใูดไมฟงพระบญัญตั ิแมคำอธษิฐานของเขากเ็ปน
สิง่นาเกลยีดนาชงั”  สภุาษติ 28:9

(6)  ทราบถงึสิง่ทีพ่ระเจาทรงตองการ
พระเจาทรงตอบรบัคำอธษิฐานคนทีท่ลูขอการประทบั

อยูดวยของพระองคในชีวิตของเขาและประทานพลังอำนาจ
เพือ่การดำเนนิชวีติ

“คนทีห่วิและกระหายความชอบธรรมกเ็ปนสขุ เพราะ
วาพระเจาจะทรงใหอิม่” มทัธวิ 5:6

(7) อธษิฐานดวยความมงุมัน่
พระเยซไูดแสดงใหเหน็ถงึความจำเปนในการอธษิฐาน

อยางมุงมั่นของเรา โดยเลาเรื่องหญิงมายที่เพียรเฝาขอรอง
ผพูพิากษาอยางไมหยดุหยอน  จนในทีส่ดุผพูพิากษาพดูอยาง
หวัเสยีวา

“‘แตเพราะแมมายคนนี้มาทำใหขาลำบาก ขาจะให
ความยุติธรรมแกนางเพื่อไมใหนางมารบกวนใหรำคาญใจ
บอยๆ!’  และองคพระผเูปนเจาตรสัวา ‘จงฟงคำทีผ่พูพิากษา
อธรรมคนนีพ้ดู พระเจาจะไมประทานความยตุธิรรมแกคนที่
พระองคทรงเลอืกไว คอืพวกทีร่องถงึพระองคทัง้กลางวนักลาง
คนืหรอื? พระองคจะทรงอดทนไดหรอื?’”  ลกูา 18:5, 7

จงสนทนาตอพระองคเกีย่วกบัความตองการความหวงั
และความฝนของทาน  เจาะจงทลูขอ พระพรและความชวย

8 - พบแลว

จากพระองคในยามตองการ เฝารอคอย
เฝารอฟงจนทานไดรับคำตอบบางสิ่ง
บางอยางจากพระองค

6. ทตูสวรรคเฝารบัใชใหผอูธษิฐานสมปรารถนา
ผเูขยีนพระธรรมสดดุ ีรองดวยความยนิดปีรดีาสำหรบั

การรับใชจากทูตสวรรคของพระเจา ที่คอยตอบคำอธิษฐาน
ของเขา

“ขาพเจาไดแสวงพระเจา และพระองคทรงตอบ
ขาพเจา และทรงชวยกูขาพเจาจากความกลัวทั้งสิ้นของ
ขาพเจา ทตูสวรรคของพระเจาไดตัง้คายลอมบรรดาผทูีเ่กรง
กลวัพระองคและชวยเขาทัง้หลายใหรอด” สดดุ ี34:4-7

เมือ่เราอธษิฐาน พระเจาทรงสงทตูสวรรคมาชวยตอบ
คำอธิษฐานตางๆ ของเรา (ฮีบรู 1:14) คริสตชนทุกคนมี
ทตูสวรรคประจำตวัคอยคมุครอง

“จงระวังใหดี อยาดูหมิ่นผูเล็กนอยเหลานี้สักคนหนึ่ง
เพราะเราขอบอกทานทัง้หลายวา ทตูสวรรคของพวกเขา
คอยเฝาอยเูฉพาะพระพกัตรพระบดิาของเราผสูถติในสวรรค
เสมอ”  มทัธวิ 18:10

เพราะวาการอธษิฐานของเรา
“องคพระผเูปนเจาทรงอยใูกลแลว อยากระวนกระวาย

ในสิง่ใดๆเลย แตจงทลูพระเจาใหทรงทราบทกุสิง่ทีพ่วกทานขอ
โดยการอธษิฐานและการวงิวอน พรอมกบัการโมทนาพระคณุ
แลวสันติสุขของพระเจาที่เกินความเขาใจ จะคุมครองจิตใจ
และความคดิของทานทัง้หลายไวในพระเยซคูรสิต”  ฟลปิป
4:5-7

7. ดำเนนิชวีติตามวถิขีองครสิเตยีน
พระครสิตธรรมคมัภรีไดอธบิายวถิชีวีติครสิเตยีนอยาง

ชัดเจน ตามที่กลาวในพระธรรมเอเฟซัส 4:22-24 เขาจะ
“ละทิ้ง”  สิ่งซึ่งเปนผลจาก  “ตัณหาที่คอยลอลวง”  และ
“สวมใส” ชีวิตใหม นั่นคือ “การสรางขึ้นตามแบบขององค
พระผเูปนเจา” ในบทเรยีนบทที ่ 6 และในพระคมัภรีกลาววา
ในการเกดิใหมเราจะถกู “สราง” ใหเปนคนใหมในพระครสิต
ทีม่คีวามแตกตาง

บทนี้และอีกหกบทตอไปจะกลาวถึงวิถีชีวิตคริสเตียน
เคลด็ลบัความสขุในชวีติครสิเตยีน ความสมัพนัธทีด่กีบัพระเจา
ที่เขมแข็งขึ้นอันมีผลใหวิถีชีวิตคริสเตียนมีความแตกตาง
ดังนั้นขอใหปรับสายตาแลวเพงมองไปที่พระเยซูเสียแตวันนี้
เพื่อทานจะไดฉลองชัยชนะในตอนจบ  เมื่อสันติสุขของ
พระครสิตอนัไมมสีิง่ใดเปรยีบไดจะเขามาครอบครอง



เคลด็ลบัคำอธษิฐานทีไ่ดรบัคำตอบ
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่14 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของ แตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่14

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่ 14 แตละตอนตามตวัเลขดานหนา จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตอง
ทีส่ดุ ในแตละตอน (คำแนะนำ บางตอนมขีอความถกูตองทกุขอ)
1. การอธษิฐาน
___ เปนวธิสีนทนาโตตอบระหวางเรากบัพระเจา
___ คอืการทลูสิง่ทีอ่ยใูนใจของทานแกพระเจา
___ คอืการคอยฟงพระเจาตอบคำทลูขอ
___ เปนการตดิตอสือ่สารกบัพีน่องในโบสถ
___ เปนประสบการณทัว่ไปทีเ่ราตองปฏบิตัวินัละหาเวลา
___ เปนประสบการณความสมัพนัธสนทิทีเ่รามกีบัพระเจาอยางตอเนือ่ง

2. เราควรอธษิฐาน
___ เพือ่ขอการอภยับาป
___ เพือ่ขอใหมคีวามเชือ่เพิม่มากขึน้
___ เพือ่ความตองการฝายรางกายของเรา
___ ทลูทกุเรือ่งแกพระเจา
___ เพือ่ทลูขอการหลัง่ลงมาของพระวญิญาณ
___ ทลูพระเจาเฉพาะเรือ่งใหญๆ  เทานัน้
___ เพือ่ขอการรกัษาคนเจบ็ปวย
___ ทลูขอแมเรือ่งเลก็นอยทีส่ดุ

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่ 14 สงัเกตตวัเลขซายมอืตรงกบัหวัขอในบทเรยีน จากนัน้ใหทำเครือ่งหมาย  คำตอบ “ถ = ถกู”
หรอื “ผ = ผดิ”

3. ถ. ผ. เราตองอธษิฐานเพราะพระเจาจำเปนตองไดขอมลูลาสดุเกีย่วกบัตวัเรา
ถ. ผ. เราตองอธษิฐานเพราะพระเยซ ูมหาปโุรหติของเรา ทรงเหน็อกเหน็ใจ

4. ถ. ผ. การอธษิฐานรวมกบัผอูืน่เปนการรบัเอาฤทธิเ์ดชของพระเจาเปนพเิศษ
ถ. ผ. การอธษิฐานในทีช่มุชนรวมกนัควรมคีวามยาวอยางนอยครึง่ชัว่โมง

5. ถ. ผ. คำอธษิฐานของเราไมคอยไดรบัคำตอบ
ถ. ผ. การอธษิฐานทำใหเขาสมัผสัพระประสงฃของพระเจาอยางใกลชดิมากขึน้
ถ. ผ. เมือ่อธษิฐานแลว ใหรอพระเจาทรงตอบดวยความอดทน
ถ. ผ. เราตองคอยเฝาอธษิฐานย้ำตลอดไปจนกวาจะไดรบัคำตอบจากพระเจา

6. ถ. ผ. ทตูสวรรคคอยชวยเหลอืพระเจาในการตอบคำอธษิฐานของเรา

คำถามชวนคดิ
ทานปรารถนาจะวางชวีติใหสมัผสัใกลชดิกบัฤทธานภุาพของพระเจาโดยการอธษิฐาน หรอืไม? _________________________
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