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บทที่ 13
หลักการของฤทธิ์อํ านาจ 7
ฤทธิ์อํ านาจของการอธิษฐาน

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้

- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- รูสํ านึกวาการอธิษฐานและการอดอาหารปลดปลอยฤทธิ์อํ านาจของพระเจาที่อยูใน

ชีวิตของผูเชื่อ
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวาอธิษฐาน
- บอกถึงคํ าอธิษฐานระดับตางๆ
- บอกถงึชนิดตางๆ ของคํ าอธิษฐาน
- บอกถงึสิ่งที่ขัดขวางการอธิษฐาน
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา การอดอาหารหรือถืออด
- บอกถึงการถืออด 2 ชนิด
- อธบิายจุดประสงคของการถืออด

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“คํ าอธษิฐานอยางเรารอนของผูชอบธรรมนั้นมีพลังทํ าใหเกิดผล”

ยากอบ 5:16 ข.

คํ านํ า
เมือ่คุณศกึษาเรือ่งฤทธิ์อํ านาจในพระนามของพระเยซู คุณไดเรียนรูวาผูเชื่อสามารถใชพระนาม

ในการอธิษฐานเพื่อขอสิ่งตางๆ จากพระบิดา
บทนีสํ้ ารวจฤทธิอํ์ านาจของการอธิษฐานซึ่งกระทํ าในพระนามของพระเยซู และยังกลาวถึงการถือ

อดซึง่เกีย่วของกบัการอธิษฐานดวย การอธิษฐานและการถืออดเปนหลักการที่มีอํ านาจซึ่งปลดปลอยฤทธิ์
อํ านาจของพระเจาในชีวิตของผูเชื่อ

เหตผุลประการหนึ่งที่เราไมไดมีประสบการณกับฤทธิ์อํ านาจของพระเจาก็คือ เราไมไดทูลขอ
“....ทานไมมี เพราะทานไมไดขอ”     ยากอบ 4:2
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คํ าจํ ากัดความของคํ าวา การอธิษฐาน
การอธษิฐานคอื การติดตอสัมพันธกับพระเจาซึ่งมีหลายรูปแบบ แตโดยพื้นฐานแลว การ

อธษิฐานเกดิจากการที่มนุษยสนทนากับพระเจา และพระเจาสนทนากับมนุษย
เราจะอธิบายถึงการอธิษฐานไดดังนี้
รองถึงพระนามของพระเจา ปฐมกาล 12:8
รองไหกับพระเจา สดุดี 27:7 , 34:6
เขามาใกลพระเจา สดุดี 73:28, ฮีบรู 10:22
มองข้ึนไป สดุดี 5:3
ยกจิตวิญญาณขึ้น สดุดี 25:1
ยกจิตใจขึ้น บทเพลงครํ่ าครวญ 3:41
เทหัวใจออกมา สดุดี 62:8
เทวิญญาณออกมา 1 ซามูเอล 32:20
ออนวอนตอพระผูเปนเจา อพยพ 32:11
แสวงหาพระเจา โยบ 8:5
แสวงหาพระพักตรของพระเจา สดุดี 27:8
ออนวอนรองขอ โยบ 8:5,  เยเรมีย 36:7

ชีวิตการอธิษฐานของพระเยซู
การอธษิฐานเปนเครื่องมือที่มีฤทธิ์อํ านาจในชีวิตของพระเยซู

พระเยซูทรงใหการอธิษฐานเปนสิ่งสํ าคัญกอนสิ่งอ่ืนใด ดังนี้

พระองคทรงอธิษฐานเวลาใดก็ไดในกลางวันหรือกลางคืน  ลูกา 6:12-13
การอธษิฐานกระทํ ารวมกับเหตุการณที่สํ าคัญๆ ดังนี้

ขณะที่ทรงรับบัพติศมา ลกูา 3:21-22
ระหวางการเดินทางออกรับใชคร้ังแรก มาระโก 1:35, ลูกา 5:16
กอนการเลือกสาวก ลกูา 6:12-13
กอนและหลังการเลี้ยงอาหารคนหาพัน มทัธวิ 14:19, 23, มาระโก 6:4, 46,

ยอหน 6:11,  14-15
ขณะทีก่ ําลังเลี้ยงอาหารคนสี่พันคน มทัธวิ 15:36, มาระโก 8:6, 7
กอนการจํ าแลงพระกาย ลกูา 9:28, 29
เมือ่สาวก 70 คนกลับมา มทัธวิ 11:25, ลูกา 10:21
ทีห่ลุมศพของลาซารัส ยอหน 11:41-42
เมือ่ทรงอวยพรเด็กๆ มทัธิว 19:13
เมอืมคีนกรีกบางคน (คนตางชาติ) มาหาพระองค ยอหน 12:27-28
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กอนชัว่โมงแหงความทุกขทรมานอันยิ่งใหญ มทัธวิ 26:26-27, มาระโก 14:22-
23 ลูกา 22:17-19

เพื่อเปโตร ลูกา 22:32
เพือ่การประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยอหน 14:16
บนถนนทางไปเอมมาอู ลูกา 24:30-31
กอนการเสด็จข้ึนสูสวรรค ลูกา 24:50-53
เพือ่สาวกของพระองค ยอหน 17

คํ าอธษิฐานซึง่พระเยซูทรงสอนพวกเขาถูกบันทึกไวในมัทธิว  6:9-13

รูปแบบตางๆ ของการอธิษฐาน
เปาโลเรยีกรองใหผูเชื่ออธิษฐานเสมอดวย “คํ าอธิษฐานทุกชนิด”  (เอเฟซัส 6:18) ส่ิงนี้ทํ าใหเรารู

วามกีารอธิษฐานระดับตางๆ และชนิดตางๆ

การอธิษฐานระดับตางๆ
มกีารอธษิฐานที่เขมแข็งตางกัน  3 ระดับคือ ขอ แสวงหาและเคาะ

“จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ จะเคาะแลวจะเปดใหแกทาน

เพราะวาทกุคนที่ขอก็ได ทุกคนที่แสวงหาก็พบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปดให
เขา”  มัทธิว 7:7-8

การขอเปนการอธิษฐานในระดับแรก  เพียงแตเสนอคํ ารองขอของเราตอพระเจา และรับคํ าตอบ
ทนัท ีการที่จะไดรับคํ าตอบ มีเงื่อนไขคือ จงขอ

“.....ทานไมมี เพราะทานไมไดขอ”   ยากอบ 4:2

เรามอีาวธุฝายวิญญาณที่ทรงอํ านาจคือ การอธิษฐาน และหลายคนไมไดใชอาวุธนี้เขาไมไดขอ
เพราะเหตุนี้เขาถึงไมไดรับ

การแสวงหาเปนการอธิษฐานในระดับที่ลึกกวาการขอ เปนระดับการอธิษฐานซึ่งคํ าตอบยังไมมา
ทนัทีเหมือนระดับแรก

คนจ ํานวน 120 คน ซึ่งรวมกันอยูที่หองชั้นบน ซึ่งเขายังคงอธิษฐานตอไปเปนตัวอยางของการ
แสวงหา ชายและหญิงเหลานี้แสวงหาการเติมใหเต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และยังคง “แสวงหา”
ตอไป จนกระทั่งไดรับคํ าตอบ  (กิจการ 1-2)

การเคาะเปนการอธิษฐานระดับลึกลงไปอีก  เปนการอธิษฐานที่ไมลดละ  พากเพียรอธิษฐานเมื่อ
คํ าตอบยงัอยูไกล  แสดงใหเห็นในคํ าอุปมาซึ่งพระเยซูทรงเลาไวในลูกา 11:5-10
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การอธษิฐานแบบการเคาะนี้เปนระดับที่เขมขนมากที่สุดในการตอสูดวยการอธิษฐาน แสดงให
เหน็ไดในความเพียรพยามของดาเนียลซึ่งเคาะตอไป แมวาเขาจะยังไมเห็นผลใดใดในขณะที่ซาตานปด
กัน้ค ําตอบจากพระเจา  (ดาเนียล บทที่ 10 )

ชนิดของการอธิษฐาน
มกีารอธษิฐานหลายชนิดซึ่งแสดงไวในแบบอยางของคํ าอธิษฐาน ซึ่งองคพระผูเปนเจาทรง

ประทานแกเรา (มัทธิว 6:9-13)
ชนดิตางๆ ของการอธิษฐานมีดังนี้

1. การนมสัการและการสรรเสริญ

คุณเขาไปอยูตอหนาพระเจาดวยการนมัสการและการสรรเสริญ
“จงเขาประตูของพระองคดวยการโมทนา และเขาบริเวณพระนิเวศของ

พระองคดวยการสรรเสริญ จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค จงถวาย
สาธกุารแดพระนามของพระองค”  สดุดี 100:4

การนมสัการคือ การใหเกียรติและการอุทิศตนแดพระเจา การสรรเสริญคือ การขอบพระคุณ และ
แสดงความกตญัูรูคุณไมใชเพียงแคส่ิงที่พระองคกระทํ าเพื่อเรา แตรับรูถึงการที่พระองคทรงเปนพระเจา

คุณตองนมัสการพระเจาดวยจิตวิญญาณและความจริง
“แตวาระนัน้ใกลเขามาแลว และบัดนี้ก็ถึงแลว คือเมื่อผูที่นมัสการอยาง

ถกูตองจะนมสัการพระบิดาดวยจิตวิญญาณและความจริง เพราะวา พระบิดา
ทรงแสวงหาคนเชนนั้นนมัสการพระองค

พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ และผูที่นมัสการพระองคตองนมัสการดวย
จติวญิญาณและความจริง”  ยอหน 4:23-24

การสรรเสริญและการนมัสการอาจประกอบดวยสิ่งตอไปนี้
การรองเพลง สดดีุ 9:2, 11, 40:3, มาระโก 14:26
การสรรเสริญดวยเสียงที่ดังไดยิน สดุดี 103:1
การรองตะโกน สดุดี 47:1
การยกมือข้ึน สดุดี 63:4, 134:2, 1ทิโมธี 2:8
การปรบมือ สดุดี 47:1
ดวยเครื่องดนตรี สดุดี 150:3-5
การยืน 2 พงศาวดาร 20:19
การโคงคํ านับ สดุดี 95:6
การเตนรํ า สดุดี 149:3
การคุกเขา สดุดี 95:6
การนอนลง สดุดี 149:5



หลักการของฤทธิ์อํ านาจ บทที่ 13 -137 -

2. การยอมมอบตนเอง

เปนการอธษิฐานซึ่งมอบถวายชีวิตและเจตนาของคุณแดพระเจา ประกอบดวยการอธิษฐานถวาย
ตัว และอุทิศตนเอง

3. การถวายฎีกา

เปนการอธษิฐานแบบถวายฎีกาคือ การรองขอ การรองขอตองกระทํ าตามนํ้ าพระทัยของพระเจา
ซึง่เปดเผยใหเรารูไดในพระวจนะที่เขียนไว การรองขออุทธรณอาจอยูในระดับการรองขอ การแสวงหาหรือ
การเคาะก็ได

การออนวอนเปนอกีคํ าหนึ่งที่ใชในการอธิษฐานแบบนี้ คํ าวาออนวอน หมายถึง  “รองขอตอพระ
เจาหรอืรองอุทธรณอยางหนักสํ าหรับความตองการของเรา”

4. การสารภาพและสํ านึกผิด

การอธษิฐานแบบการสารภาพคือ การสํ านึกผิดและขอการอภัยโทษบาปของเรา
“ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซ่ือและเที่ยงธรรม ก็จะทรง

โปรดยกบาปของเรา และจะทรงชํ าระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น”

 1 ยอหน 1:9

5. การอธิษฐานเผื่อ

การอธษิฐานเผือ่คือ การอธิษฐานเผื่อผูอ่ืน  ผูอธิษฐานเผื่อคือ ผูที่ทํ าหนาที่ของผูอ่ืนหรือรองขอใน
กรณีของผูอ่ืน

พระคมัภีรบันทกึวา  คร้ังหนึ่งพระเจาทรงทอดพระเนตรดูโลกนี้และเห็นวาไมมีผูใดอธิษฐานเผื่อ
“พระองคทรงเห็นวาไมมีคนใดเลย ทรงประหลาดพระทัยวาไมมีใครออน

วอนเผือ่ แลวพระกรของพระองคเองก็นํ าความรอดมา และความชอบธรรมของ
พระองคชูพระองคไว”  อิสยาห 59:16

เมือ่พระเจาทรงเห็นวาไมมีผูอธิษฐานเผื่อ พระองคจึงจัดหาสิ่งที่จํ าเปนให พระองคทรงสงพระเยซู
ลงมา

“ดวยเหตวุามีพระเจาองคเดียว และมีคนกลางแตผูเดียวระหวางพระเจา
กบัมนษุย คือ พระเยซูคริสตผูทรงสภาพเปนมนุษย”  1 ทิโมธี 2:5
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“ใครเลาจะเปนผูปรับโทษอีก พระเยซูคริสตนะหรือ  ผูทรงสิ้นพระชนม
แลว และยิง่กวานั้นอีก ไดทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิต ณ
เบ้ืองขวาพระหตัถของพระเจา และทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลาย”  โรม 8:34

“ดวยเหตนุี ้ พระองคจึงทรงสามารถเปนนิตยที่จะชวยคนทั้งปวงที่ไดเขา
มาถงึพระเจา โดยทางพระองคนั้น ใหไดรับความรอด เพราะวาพระองคทรงพระ
ชนมอยูเปนนิตย เพื่อชวยทูลขอพระกรุณาใหคนเหลานั้น”  ฮีบรู 7:25

“ลกูของขาพเจาเอย ขาพเจาเขียนขอความเหลานี้ถึงทานทั้งหลายเพื่อ
ทานจะไดไมทํ าบาป และถาผูใดทํ าบาป เราก็มีพระองคผูทูลขอพระบิดาเพื่อเรา
คือพระเยซูคริสตผูทรงเที่ยงธรรมนั้น”  1 ยอหน 2:1

ทนายในศาลยติุธรรมเปนผูชวยหรือที่ปรึกษาในดานกฎหมายซึ่งรองขอดวยสาเหตุของผูอ่ืน การ
อธษิฐานเผือ่ในการสงครามฝายวิญญาณเปนการอธิษฐานตอพระเจาดวยเรื่องของผูอ่ืน

บางครัง้ คุณอธิษฐานเผื่อดวยความเขาใจ คุณอธิษฐานเผื่อดวยภาษาของคุณเอง
“เหตฉุะนัน้กอนสิ่งอ่ืนใด ขาพเจาขอรองทานทั้งหลายใหวิงวอนอธิษฐาน

ทลูขอและขอบพระคุณเผ่ือคนทั้งปวง  เผ่ือกษัตริยทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มี
ตํ าแหนงสูง......”  1 ทิโมธี 2:1-2

บางครัง้การอธิษฐานเผื่อกระทํ าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาจครํ่ าครวญซึ่งเกิดจากการมีภาระ
หนกัในฝายวญิญาณ อาจเปนภาษาแปลกๆ  และอาจเปนการอธิษฐานเผื่อผูอ่ืนหรือวาพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทํ าการอธิษฐานเผื่อคุณ

เมือ่มส่ิีงนีเ้กดิขึ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสผานคุณโดยอธิษฐานโดยตรงตอพระเจา และเปนไป
ตามนํ ้าพระทัยของพระองค คุณจะไมเขาใจการอธิษฐานชนิดนี้ :

“ในท ํานองเดยีวกัน พระวิญญาณก็ทรงชวยเราเมื่อเราออนกํ าลังดวย
เพราะเราไมรูวา เราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอยางไร แตพระวิญญาณทรงชวยขอ
แทนเรา ในเมื่อเราครํ่ าครวญอธิษฐานไมเปนคํ า”  โรม 8:26

แบบอยางของการอธิษฐาน
ในระหวางการรบัใชในโลกนี้ของพระเยซู  สาวกของพระองคมาหาพระองคและรองขอสิ่งที่นาสน

ใจ
“...สาวกของพระองคคนหนึ่งทูลวา “พระองคเจาขา ขอสอนพวกขาพระ

องคใหอธิษฐาน””   ลูกา 11:1

สาวกไมไดถามวาจะเทศนาหรือทํ าการอัศจรรยอยางไร เขาไมไดแสวงหาบทเรียนวาจะสราง
ความสมัพนัธที่ยืนยาวไดอยางไร เขาไมไดขอเกี่ยวกับการอัศจรรยของการรักษาโรค แตเขาขอใหสอนเขา
ใหอธิษฐาน
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อะไรท ําใหเขามีความปรารถนาเชนนี้ นั่นคือ ผลของการอธิษฐานซึ่งเห็นไดในชีวิตและการรับใช
ของพระเยซ ู สาวกเปนพยานถึงผลที่มีอํ านาจของยุทธวิธีฝายวิญญาณในเชิงปฏิบัติ

จงอานแบบอยางของคํ าอธิษฐานตอไปนี้และสังเกตดูชนิดตางๆ ของการอธิษฐานที่เราไดเรียนมา
แลว

ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลาย ผูทรง
สถติในสวรรค  ขอใหพระนามของพระองคเปน สรรเสริญและนมัสการ
ทีเ่คารพสักการะ

ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไป
ตามนํ ้าพระทัยของพระองค ในสวรรคเปนอยาง การยอมมอบถวายตนเอง
ไร กใ็หเปนอยางนั้นในแผนดินโลก

ขอทรงโปรดประทานอาหารประจํ าวันแกขาพระ
องคทัง้หลายในกาลวันนี้ การออนวอนขอรอง

ขอทรงยกบาปผิดของขาพระองคเหมือนขาพระ
องคยกโทษผูที่ทํ าผิดตอขาพระองคนั้น สารภาพบาป อธิษฐานเผื่อ

และขออยานํ าขาพระองคเขาไปในการทดลอง
แตขอใหพนจากซึ่งชั่วราย การออนวอนขอรอง

เหตวุาราชอํ านาจและฤทธิ์เดชและพระสิริเปน
ของพระองคสืบๆ ไปเปนนิตย  อาเมน สรรเสริญและนมัสการ

มทัธิว 6:9-10

อธิษฐานอยางไร
จงดขูออางอิงตอไปนี้แตละขอในพระคัมภีรของคุณ ขอพระคัมภีรเหลานี้สอนวา คุณควรอธิษฐาน

อยางไร
การอธิษฐานตองทํ าตอพระเจา : สดุดี 5:2

การพดูซํ ้าๆ โดยไมมีความหมายเปนสิ่งตองหาม  แตการพูดซํ้ าๆ อยางจริงใจเปนสิ่งที่ทํ าได : มัทธิ
ว 6:7,  ดาเนียล 8:10,  ลูกา 11:5-13, 18:1-8

คุณท ําบาปเมื่อคุณละเลยไมไดอธิษฐานเผื่อผูอ่ืน  : 1 ซามูเอล 12:23
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อธษิฐานดวยความเขาใจ  (ดวยภาษาที่เรารูจัก)  : เอเฟซัส 6:18

อธษิฐานในพระวิญญาณ : โรม 8:26, ยูดา 20

อธษิฐานตามนํ้ าพระทัยของพระเจา : 1 ยอหน 5:14-15

อธษิฐานในที่ลับ : มัทธิว 6:6

เนนทีคุ่ณภาพมากกวาปริมาณ การอธิษฐานไมไดสํ าเร็จลงไดเพราะวา “พูดมากๆ”  : มัทธิว 6:7

อธษิฐานเสมอ : ลูกา 21:36, เอเฟซัส 6:18

อธษิฐานอยางตอเนื่อง  : โรม 12:12

อธษิฐานไมหยุดเลย  :  1 เธสะโลนิกา 5:17

อธษิฐานตอหนาพระบิดาในพระนามของพระเยซู  : ยอหน 15:16

ดวยทาทีที่ระวังระไว  :  1 เปโตร 4:7

ตามแบบอยางของคํ าอธิษฐานที่พระเยซูวางแบบไว  :  มัทธิว 6:9-13

อธษิฐานดวยวิญญาณที่ใหอภัย  :  มาระโก 11:25

อธษิฐานดวยความถอมใจ  :  มัทธิว 6:7

บางครัง้มกีารอดอาหารไปดวยกันกับการอธิษฐาน  :  มัทธิว 17:21

อธษิฐานอยางเรารอน  :  ยากอบ 5:16, โคโลสี 4:12 (ภาษาไทยไมชัดเจนฉบับ คิงเจมส  กลาววา
เปนคํ าอธิษฐานที่เรารอน)

อธษิฐานดวยการยอมจํ านนแดพระเจา  :  ลูกา 22:42

ใชยทุธวธิขีองการผูกมัดและปลดปลอยในการอธิษฐาน  : มัทธิว 16:19

คุณควรอธิษฐานเผื่ออะไร
ความสันติสุขของกรุงเยรูซาเล็ม  : สดุดี 122:6
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คนงานในการเก็บเกี่ยว  :  มัทธิว 4:38

ทีคุ่ณจะไมเขาไปสูการลอลวง  :  ลูกา 22:40-46

เผือ่คนที่เคี่ยวเข็ญคุณ (ศัตรูของคุณ)  :  ลูกา 6:28

ธรรมิกชนทุกคน  :  เอเฟซัส 6:18

คนปวย  :  ยากอบ 5:14

ซึง่กนัและกัน (แบงเบาภาระของแตละคน)  :  ยากอบ 5:16

เพือ่คนทัง้ปวง กษัตริยทั้งหลายและผูที่มีตํ าแหนงสูง  :  1 ทิโมธี 2:1-4

สํ าหรบัความตองการประจํ าวันของเรา  :  มัทธิว 6:11

เพือ่สติปญญา  :  ยากอบ 1:5

เพือ่การรักษา  :  ยากอบ  5:14-15

เพือ่ขออภัยโทษ  :  มัทธิว 6:12

เพือ่ใหนํ ้าพระทัยและราชอาณาจักรของพระเจามาตั้งอยู  :  มัทธิว 6:10

เพือ่ใหถกูปลดปลอยจากความทุกข  :  ยากอบ 5:13

อธิษฐานตามพระสัญญา
“ทานขอและไมไดรับเพราะทานขอผิด  หวังไดไปเพื่อสนองกิเลสตัณหา

ของทาน”  ยากอบ 4:3

พระเจาทรงตอบคํ าอธิษฐานที่เปนไปตามพระสัญญาของพระองค  เมื่อคุณไมไดขอบนพื้นฐาน
ของพระสัญญาเหลานี้ คํ าอธิษฐานของคุณจะไมไดรับคํ าตอบ

เหมอืนดงัทีบิ่ดามคีวามสัมพันธกับลูกๆ ของตน ไมมีพอแมคนใดที่ยอมใหลูกเล็ก ไดรับทุกสิ่งที่
เขาขอหรอืตองการ เขาทํ าใหลูกเขาใจชัดวา เขาจะทํ าอยางนี้ไดและไมทํ าอยางอื่น บิดาตอบคํ าขอของ
บุตรภายใตขอบเขตเหลานี้

เชนเกีย่วกนักบัพระเจา พระองคประทานพระสัญญาซึ่งเปนพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อการอธิษฐาน
จงศกึษาดวูาพระเจาทรงสัญญาอะไรแลวอธิษฐานตามพระสัญญาของพระเจา
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วธิทีีดี่วธิหีนึง่คอื อานพระคัมภีรใหตลอดและทํ าเครื่องหมายพระสัญญาทั้งหมดที่พระเจา
ประทาน ใชพระคัมภีรขณะที่คุณอธิษฐานและใหคํ าอธิษฐานของคุณอยูบนพระสัญญาเหลานี้

สิ่งที่กีดขวางการอธิษฐาน
ตอไปนีเ้ปนบางสิ่งที่กีดขวางการอธิษฐานของคุณ

ความบาปทุกชนิด  :  อิสยาห 59:1-2,  สดุดี 66:18,  อิสยาห 1:15, สุภาษิต 28:9

รูปเคารพที่อยูในใจ  :  เอเสเคียล  14:1-3

วญิญาณที่ไมใหอภัย  :  มาระโก 11:25,  มัทธิว 5:23

ความเห็นแกตัว  แรงจูงใจที่ผิด  :  สุภาษิต 21:13,  ยากอบ 4:3

ปฏิบัติตอคูสมรสอยางไมถูกตอง  :  1 เปโตร 3:7

ความชอบธรรมของตนเอง  :  ลูกา 18:10-14

ความไมเชื่อ  : ยากอบ 1:6-7

ไมดํ ารงอยูในพระคริสตและพระวจนะของพระองค  :  ยอหน 15:7

ขาดความเห็นอกเห็นใจ  :  สุภาษิต 21:13

การหนาไหวหลงัหลอก ความเยอหยิ่ง  การพูดซํ้ าๆ โดยไมมีความหมาย  :  มัทธิว 6:5

โยบ 35:12-13

ไมไดขอในพระนามของพระเยซู  :  ยอหน 16:24

ซาตานสงการกีดขวางของมารมารบกวน  :  ดาเนียล 10:10-13 เอเฟซัส 6:12

ไมไดแสวงหาแผนดินของพระเจา  เฉพาะเมื่อคุณแสวงหาแผนดินของพระเจากอนเทานั้นที่ทรง
สัญญาให “ส่ิงอื่น”  แกคุณ  :  มัทธิว 6:33

พระเจาทรงมพีระประสงคที่เหนือกวาในการที่ทรงปฏิเสธคํ าขอของเรา  : 2 โครินธ 12:8-9
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เมือ่คุณไมรูวาควรจะอธิษฐานอยางไร  การอธิษฐานก็ถูกกีดขวาง จึงจํ าเปนที่คุณตองยอมใหพระ
วญิญาณอธิษฐานผานตัวคุณ  :  โรม 8:26

เมื่อไรที่ไมควรอธิษฐาน
จ ําเปนทีคุ่ณตองเรียนรูที่จะรอคอยอยูตอหนาพระเจาในการอธิษฐาน คือ  รอคอยการทรงนํ าพา

และการทรงนํ าทางกอนที่จะปฏิบัติการ
แตจ ําเปนเทาๆ กันที่จะรูวาเมื่อไรไมควรอธิษฐาน  เมื่อพระเจาทรงเรียกใหคุณปฏิบัติ คุณตอง

ปฏิบัติทันทีไมตองอธิษฐานตอไปอีก
ตัวอยางเชน  ที่นํ้ าขมที่มาราห เมื่อโมเสสรองทูลตอองคพระผูเปนเจา  พระองคทรงแสดงใหเขารู

ชดัเจนวาจะท ําใหนํ้ าหวานขึ้นไดอยางไร  ไมจํ าเปนที่เขาจะมาคอยพระเจาตอไปดวยการอธิษฐาน โมเสส
ตองปฏบัิติตามทีพ่ระเจาบอก  เชนเดียวกับโยชูวา  เมื่อเขาอธิษฐานเกี่ยวกับความพายแพยับเยินของอิส
ราเอลทีเ่มอืงอยั  พระเจาบอกใหรูวามีความบาปอยูทามกลางชนชาติอิสราเอล พระองคตรัสบอกโยชูวา
วา:..

“จงลกุขึน้เถิด  ไฉนเจาจึงซบหนาลงดังนี้เลา...

คนอสิราเอลไดกระทํ าบาป.....

จงลกุขึน้ช ําระประชาชนใหบริสุทธิ์.....”  โยชูวา 7สวนหนึ่งของขอ 10, 12, 13

ไมใชเวลาทีม่านัง่อธิษฐาน แตเปนเวลาที่ตองปฏิบัติตามการทรงนํ าที่ใหในขณะอธิษฐาน คนบาง
คนใชการอธษิฐานเปนขออางแกตัว เพื่อหลีกเลี่ยงการเขาไปมีสวนรวมและปฏิบัติตามที่พระเจาทรงบอก
เขาใหกระทํ า

บางคนอธษิฐานตอไปเมื่อพระเจาไดทรงตอบเขาเรียบรอยแลว  แตเขาไมชอบคํ าตอบนั้น จงทบ
ทวนเรือ่งราวของบาลาอัมในกันดารวิถี  22  สังเกตดูขอ 18-19  บาลาอัมไมมีสิทธิ์ที่จะไปหาพระเจาดวย
เร่ืองเดยีวนัน้  เพราะวาพระเจาทรงหามอยางชัดเจนไมใหเขาทํ าอะไรกับเร่ืองนั้น  (ดูขอ 12)

ประกอบคํ าอธิษฐานดวยการถืออด
การอธษิฐานจะมอํี านาจมากยิ่งขึ้นเมื่อประกอบดวยการถืออด  การอดอาหารโดยคํ าจํ ากัดความ

ทีง่ายทีสุ่ดก็คือ การงดไมรับประทานอาหาร

ชนิดตางๆ ของการถืออด
ตามพระคัมภีรมีการถืออด 2 ชนิด
การถอือดอยางเต็มที่คือ  เมื่อคุณไมไดรับประทานหรือด่ืมอะไรเลย  ตัวอยางพบใน กิจการ 9:9
การถอือดเปนบางสวนคือ เมื่องดเวนอาหารบางชนิด  ตัวอยางอยูในดาเนียล 10:3
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การถืออดในที่สาธารณะและในที่สวนตัว
การถอือดเปนเรื่องสวนตัวระหวางแตละบุคคลกับพระเจา ซึ่งตองกระทํ าเปนการสวนตัวและไมโอ

อวด
“เมือ่ทานถืออดอาหาร อยาทํ าหนาเศราหมองเหมือนคนหนาซ่ือใจคด

ดวยเขาท ําหนาใหมอมแมม เพื่อจะใหคนเห็นวาเขาถืออดอาหาร เราบอกความ
จรงิแกทานวา เขาไดบํ าเหน็จของเขาแลว

ฝายทานเมื่อถืออดอาหาร จงลางหนาและเอานํ้ ามันใสศีรษะ

เพือ่คนจะไมไดรูวาถืออดอาหาร แตใหปรากฏแกพระบิดาของทาน  ผู
ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของทานผูทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทาน
บํ าเหน็จแกทาน”  มัทธิว 6:16-18

ผูน ําอาจเรียกใหถืออดในที่สาธารณะและขอรองใหคริสตจักรรวมสามัคคีธรรมในการถืออด
“จงเปาเขาสตัวที่ในศิโยน จงเตรียมทํ าพิธีอดอาหาร  จงเรียกประชุมตาม

พธิี”  โยเอล 2:15

จุดประสงคของการถืออด
มจีดุประสงคฝายวิญญาณที่ชัดเจนในการถืออด  เราจํ าเปนตองเขาใจในเรื่องนี้ มิฉะนั้นถาเราถือ

อดดวยเหตุผลที่ผิดก็จะไมเกิดผล
จงศกึษาขออางอิงตอไปนี้ซึ่งกลาวถึงจุดประสงคของการถืออด  ขอพระคัมภีรเหลานี้แสดงใหเห็น

ฤทธิอํ์ านาจที่ยิ่งใหญของการถืออดในการตอสูฝายวิญญาณ  คุณถืออดเพื่อ....

ถอมตนลง  :  สดุดี 35:13,  69:10

ในการสํ านึกผิดตอความบาปของตน  :  โยเอล 2:12

เพือ่การเปดเผยจากพระเจา  :  ดาเนียล  9:2, 3:21-22

เพือ่ปลดปลอยใหพนจากความชั่วราย   ยกภาระที่หนักออกไป  ปลอยใหผูที่ถูกกดขี่เปนอิสระ
และท ําลายการผูกมัดทุกชนิด    :  อิสยาห 58:6

เพือ่เลีย้งอาหารผูที่ยากจน  ทั้งฝายรางกายและจิตวิญญาณ  :  อิสยาห  58:7

เพือ่ใหพระเจาไดยิน  2 ซามูเอล 12:16, 22,  โยนาห 3:5, 10
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การถอือด ไมสามารถเปลี่ยนแปลงพระเจาได  แตทํ าใหคุณเปลี่ยนแปลง พระเจาทรงติดตอกับ
คุณบนพืน้ฐานของการที่คุณมีความสัมพันธกับพระองค เมื่อคุณเปลี่ยนแปลง วิธีที่พระเจาทรงปฏิบัติกับ
คุณก็เกิดผลออกมา

คุณไมไดถอือดเพื่อเปลี่ยนแปลงพระเจา เพราะวาพระเจาไมทรงเปลี่ยนแปลง แตการถืออด
เปลีย่นแปลงการทีพ่ระองคปฏิบัติตอคุณ    จงอานหนังสือโยนาห  เปนตัวอยางของเรื่องนี้ในเมืองนีนะเวห

ถืออดนานเทาไร
คุณจะถอือดนานเทาไรขึ้นอยูกับการที่พระเจาตรัสกับคุณ ในวิญญาณของคุณ พระองคอาจนํ า

ใหคุณถอือดในระยะเวลาที่ส้ันหรือยาวก็ได  จํ าเรื่องของเอซาวและยาโคบไดไหม  ยาโคบกํ าลังทํ าอาหาร
สํ าหรบัตัวเขาเอง แตเขาปฏิเสธไมกินเพื่อที่จะไดรับสิทธิบุตรหัวป เอซาวจะดีกวาที่เขาเปน หากเขาไดถือ
อดในมือ้นัน้”  (คือ ไมยอมขายสิทธิบุตรหัวปเพื่อที่จะไดกินซุปถวยนั้น)

ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 13
1. จงเขยีนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
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2. อะไรคอืหลกัการ 2 ประการที่อธิบายในบทนี้ ซึ่งปลดปลอยฤทธิ์อํ านาจของพระเจาในชีวิตของผู
เชื่อ

                                                                                                                         

3. การอธษิฐาน 3 ระดับซึ่งอธิบายในบทนี้คืออะไร

1                                          2                                          3                               

4. จงบอกถงึชนดิตางๆ ของการอธิษฐานซึ่งแสดงออกในแบบอยางของการอธิษฐาน

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงบอกถงึสิง่ที่กีดขวางการอธิษฐานซึ่งอธิบายในบทนี้

                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “อธิษฐาน”

                                                                                                                         
                                                                                                                         

7. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “การถืออด”

                                                                                                                         
                                                                                                                         

8. การถืออด 2 ชนิด  คืออะไร
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9. จงสรุปจุดประสงคของการถืออด
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 13
1. คํ าอธษิฐาน (ที่เรารอน) ของผูชอบธรรมมีพลังทํ าใหเกิดผล  (ยากอบ 5:16 ข.)

2. การอธิษฐานและการถืออด

3. ขอ  หา  เคาะ

4. นมสัการและสรรเสริญ  ถวายตัว  ถวายฎีกา  การสารภาพบาป การอธิษฐานเผื่อ

5. ดูรายการสิ่งกีดขวางในหนา 140

6. การอธิษฐานคือ การมคีวามสมัพนัธกับพระเจา มีหลายรูปแบบแตโดยพื้นฐานแลวการอธิษฐาน
เกดิขึน้ เมื่อมนุษยพูดกับพระเจาและพระเจาตรัสกับมนุษย

7. การถอือด โดยคํ าจํ ากัดความที่งายที่สุดคือ การงดเวนการรับประทานอาหาร

8. ตามพระคัมภีรมีการถืออด 2 ชนิด   การถืออดอยางเต็มที่คือ เมื่อคนไมกินหรือด่ืมนํ้ าเลย ตัว
อยางพบในกจิการ 9:9  การถืออดบางสวนคือ  เมื่องดเวนไมกินอาหารบางชนิด  ดูตัวอยางในดา
เนียล 10:3

9. ดูหนา 142

- ในการสารภาพบาปของเรา
- เพือ่รับการเปดเผยจากพระเจา
- เพือ่ปลดปลอยคนจากความชั่วราย
- ยกภาระที่หนักออกไปและปลดปลอยคนที่ถูกกดขี่เปนอิสระ
- เพือ่ใหสามารถเลี้ยงอาหารคนยากจนทั้งฝายรางกายและจิตวิญญาณ
- เพือ่ใหไดยินเสียงของพระเจา
- ถอมใจตนเอง
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป
1. ขอเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับการอธิษฐาน

คํ าตอบการอธิษฐานมาถึงเรา
ทันที  ในบางเวลา   อิสยาห 65:24

ดาเนียล 9:21-23
ลาชาไป  ในบางเวลา ลูกา 18:7
บางเวลาทรงตอบไมเหมือนกับที่เราปรารถนา   2 โครินธ 12:8-9
เหนือความคาดหวังของเรา เยเรมีย  33:3

เอเฟซัส 3:20

ส่ิงที่ควรจํ า   คํ าอธิษฐานของพระเยซูในสวนเกธเสมาเนไมเปล่ียนแปลงพระประสงคของพระเจา แต
ประสงคของพระเจาชัดเจนขึ้นในคํ าอธิษฐาน  (ฮีบรู 5:7-9)  คํ าอธิษฐานของเรามิไดปราศจากคํ าตอบเพียงเพราะวาไมได
ตอบตามวิธีที่เราตองการ เมื่อเราพบวาคํ าอธิษฐานไมไดรับการตอบก็มักจะเปนเพราะพระเจาทรงมีจุดประสงคที่เหนือ
กวาที่เราคิดไว
2. เมื่อเราอธิษฐานตามรูปแบบของคํ าอธิษฐานขององคพระผูเปนเจาก็เปนการหนุนใจใหมีทาทีที่เหมาะสม

ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลาย ผูทรง
สถิตในสวรรค  ทาทีเหมือนเด็กๆ
ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพสักการะ ทาทีใหความเคารพยํ าเกรง
ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ทาทีของการคาดหวัง
ในสวรรคเปนอยางไร ก็ใหเปนอยางนั้นใน
แผนดินโลก ทาทีของการยอมจํ านน
ขอทรงโปรดประทานอาหารประจํ าวันแกขาพระ
องคทั้งหลายในกาลวันนี้ ทาทีของการพึ่งพา
ขอทรงยกบาปผิดของขาพระองค ทาทีของการสารภาพบาป
เหมือนขาพระองคยกโทษผูที่ทํ าผิดตอขาพระองคนั้น ทาทีของการใหอภัย
และขออยานํ าขาพระองคเขาไปในการทดลอง
แตขอใหพนจากซึ่งชั่วราย ทาทีของชัยชนะ
เหตุวาราชอํ านาจและฤทธิ์เดชและพระสิริเปน
ของพระองคสืบๆ ไปเปนนิตย  ทาทีที่เต็มไปดวยการนมัสการ

3. จงอาน ยากอบ 5:17-18 ซึ่งเปนคํ าอธิษฐานที่เปนแบบอยางของฤทธิ์อํ านาจและความเชื่อ เพราะวา
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- ตั้งอยูบนพระสัญญาที่แนนอนของพระเจา  :  1พงศกษัตริย 18:1

- เปนส่ิงที่ทํ าใหเงื่อนไขของพระสัญญาสํ าเร็จลง  :  1 พงศกษัตริย 18:2

- เขาพากเพียรอธิษฐานตอไปแมวามีการตอบสนองที่ตรงขาม  :  1 พงศกษัตริย 18:43


