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ซันดรา กลานด์

สอนข้าพระองค์
อธิษฐาน



เมื่อลูกสาวของฉันยังเป็นเด็กเล็กๆ รัฐของเรา
เกิดความแห้งแล้งถึงสองครั้ง เราแบ่งน�้ากันใช้  
เราอธิษฐานเผ่ือชาวนาที่ก�าลังจะล้มละลาย และ
สงัเกตได้ว่าน�า้ประปาทีดื่ม่มีรสชาตขิองโลหะปนอยู่ 

บทน� าบทน� า

สอนข้าพระองค์
อธิษฐาน



ในช่วงที่สองของความแห้งแล้ง ซึ่งกินเวลานาน 
กว่าหกสบิวนัและไม่มนี�า้แม้แต่หยดเดยีวตกลงจาก
ฟ้า ช่วงบ่ายวันหนึ่ง ขณะที่ฉันขับรถไปกับลูกสาว 
เราช�าเลืองเห็นไฟไหม้หญ้าข้างถนน ฉันจึงรีบโทร
หา 911

หลงัจากวนันัน้ เมือ่เราผ่านบรเิวณทีถู่กไฟไหม้ 
ลูกสาวของฉันถามทุกอย่างที่ต้องการจะรู้เกี่ยวกับ
เรื่องไฟไหม้ เช่น เราควรจะกลัวไหม? เป็นส่ิงท่ีไม่
ดีหรือเปล่าที่จะโทรเรียก 911? อะไรท�าให้เกิดไฟ
ไหม้? มันจะเกิดขึ้นอีกไหม? ท�าไมหญ้าถึงไหม้? 
ท�าไม? ท�าไม? ท�าไม?

ฉันอธิบายไปว่าหญ้าต้องการน�้า นั่นคือสิ่งที่
หญ้าในรัฐของเราต้องการ พืชพันธุ์ต้องการน�้าและ
ต้นไม้ก็ต้องการฝน

“เราจะท�าอะไรได้บ้างคะ?” เธอถาม
“ทั้งหมดที่เราท�าได้คืออธิษฐานค่ะ” 
“ตอนนี้เลยเหรอคะ?”



“แม่คิดว่าอย่างนั้นนะ” ฉันพูด “ตอนน้ีเป็นช่วง
เวลาที่ดีเหมือนทุกๆช่วงนั่นแหละ”

เธอขอให้ฉันอธิษฐานเผื่อเรื่องโน้น เรื่องนี้ 
เรื่องนั้น 

“โอเค” ฉนับอก ดังน้ัน ฉันจงึมองไปท่ีถนนและ
พูดกับพระบิดาในสวรรค์ของเรา ฉันบอกพระองค์
ถึงความต้องการของหญ้าที่ต้องการน�้า รวมถึงทูล
พระองค์ว่าต้นไม้ก็ต้องการมันเช่นกัน และบอก
พระองค์ด้วยว่าพวกเรากลัวแค่ไหนที่ไม่มีน�้า “ได้
โปรดพระเจ้า” ฉันอ้อนวอน “พวกเราต้องการฝน” 

เมื่อฉันอธิษฐานจบ เธอก็ได้อธิษฐานด้วยเช่น
กัน และค�าพูดของเธอได้ย�้าฉันถึงการท่ีพระเยซู
เตือนผู้ที่ติดตามพระองค์ให้มีความเชื่อและความ
ถ่อมใจเหมือนเด็กเล็กๆ (มัทธิว 18:2-5)

ประมาณยี่สิบวินาทีหลังจากที่พวกเราพูด 
“อาเมน” เม็ดฝนเล็กๆ เริ่มสาดเข้าใส่กระจกหน้ารถ 



ฉันเหลือบตามองดูรถกระบะที่วิ่งอยู่เลนข้างๆ ว่า 
มีน�้ากระเซ็นออกมาจากรถเขาหรือเปล่า แล้วอีก
หยดหนึ่งก็ตกลงมา และก็อีกหยดหนึ่ง สิ่งนี้ได้เกิด
ขึ้นกับฉัน ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย!

“พระองค์ทรงตอบ ‘ตกลง’!”

แน่นอนว่าน�้าท่ีตกลงมานั้นมาจากท้องฟ้า ฉัน
ขยีต้าเบาๆ และขบัรถต่อไป เราขบัรถผ่านหลายคน
ท่ีหยุดรถ ยืนที่ไหล่ทางและยกมือของพวกเขาขึ้น
ท้องฟ้า

“พระเจ้าทรงตอบ ‘ตกลง’!” ลูกสาวของฉัน
ตะโกน

“ใช่แล้ว พระองค์ทรงตอบตกลง” ฉันกระซิบ 
ได้แต่สะบัดหัวไปมาและอัศจรรย์ใจในสิ่งที่เกิดขึ้น 

อัครทูตยากอบเขียนถึงผู้อ่านของเขาว่าพระ 
เจ้าทรงฟังค�าอธิษฐานของคนทัว่ไป แม้ค�าอธษิฐาน



ของคนท่ีอ่อนแรง ท่านเขียนว่า “เอลียาห์ก็เป็น
มนุษย์เหมือนกับเรา เขาได้อธิษฐานด้วยใจแน่วแน่
ท่ีฝนจะไม่ตก และฝนก็ไม่ตกถึงพื้นเลยถึงสามปี
ครึ่ง” (ยากอบ 5:17)

บางครั้งเราเข้าใจว่าพระเจ้าจะทรงตอบค�า
อธิษฐานของคนที่มีจิตวิญญาณเข้มแข็งเท่านั้น 
ขณะท่ีพระองค์จะทรงฟังค�าอธิษฐานของพวกเรา 
ซึ่งเป็นคนธรรมดาอย่างผ่านๆ ไป ถ้าเป็นเช่นนั้น 
เหตุใดพระเจ้าจึงทรงฟังค�าอธิษฐานของแม่ที่เป็น
คนธรรมดาและของลูกสาวเธอขณะที่ขับรถผ่าน 
ทุ่งหญ้าท่ีถูกไฟไหม้? ยากอบได้ตอบค�าถามนี ้
อย่างชัดเจนด้วยตัวอย่างของเอลียาห์ซ่ึงเป็นเพียง
มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเหมือนเรา และได้เห็นว่า 
ค�าอธิษฐานของเขาได้รับค�าตอบอย่างไร?

ซันดรา กลานด์
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ห นึ่งในการที่จะรู ้ว่าเราควรอธิษฐานต่อ
พระเจ้าอย่างไร คือการที่เรารู้จักพระ

ลักษณะของพระองค์ ในหนังสือวิวรณ์ อัครทูต
ยอห์นได้บันทึกถึงนิมิตที่ท่านเห็นเมื่อใกล้สิ้นยุคว่า 
“แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงดุจเสียงฝูงชนเป็นอันมาก 
ดุจเสียงน�้ามากหลาย และดุจเสียงฟ้าร้องสนั่นว่า 
‘อาเลลูยา เพราะว่าพระเจ้าของเราผู้ทรงฤทธานุ-
ภาพสูงสุดทรงครอบครองอยู ่ ’” (วิวรณ์ 19:6) 
พระนามของพระเจ้าที่ท่านเอ่ยคือ “พระเจ้าผู้ทรง
ฤทธานุภาพสูงสุด” หมายถึงอ�านาจที่ไร้ขีดจ�ากัด
ของพระองค์ และเพราะว่าพระองค์ทรงฤทธานุภาพ 
เราสามารถขอทุกสิ่งและรู้ว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ์
อ�านาจและสามารถประทานสิ่งที่เราทูลขอ ให้เรา
พิจารณาฤทธ์ิอ�านาจของพระองค์เกี่ยวกับดวงดาว
เป็นตัวอย่าง…

หลายศตวรรษก่อนทีพ่ระเยซูจะบังเกดิ หนึง่ใน
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ผู้เผยพระวจนะที่ท�านายถึงการเสด็จมาของพระ
คริสต์ได้พูดถึงพระเจ้าเช่นนี้ว่า “จงแหงนหน้าขึ้นดู
ว่า ผู้ใดสร้างสิง่เหล่านี ้พระองค์ผูท้รงน�าบรวิารออก
มาตามจ�านวน เรียกชื่อมันทั้งหมด โดยอานุภาพ
อนัย่ิงใหญ่ของพระองค์ และเพราะพระองค์ทรงฤทธิ์
เข้มแข็ง จึงไม่ขาดไปสักดวงเดียว” (อิสยาห์ 40:26) 
นักวิทยาศาสตร์ประมาณการว่าจักรวาลของเรามี 
ดวงดาวประมาณ 100 ล้านดวง และมีประมาณ 10 
ล้านล้านกาแล็กซี่ รวมตัวเลขทั้งหมดแล้วจะได้
เท่ากับ 1,000,000,000,000,000,000,000,000 นัน่
คือ “1” ตามด้วยเลขศูนย์อีกยี่สิบสี่ตัว: และพระเจ้า
ทรงสร้างสิ่งทั้งหมดนี้ ตั้งชื่อให้มัน และจ�ามันได ้
ทุกดวง

เมื่อมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวท่ีนับไม่
ถ้วน เราอาจรู้สึกตัวเองช่างเล็กน้อยเหลือเกิน นั่น
คอืสิง่หนึง่ทีผู่เ้ขยีนพระคมัภร์ีรูส้กึเมือ่แหงนหน้าขึน้
มอง ท่านถามพระเจ้าว่า “มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่ง
พระองค์ทรงระลกึถงึเขาและบตุรของมนษุย์เป็นใคร
เล่าซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขา” (สดุดี 8:3-4) เราไม่
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เป็นเหมือนมดที่อยู่บนจุดสีฟ้าเล็กๆหรอกหรือ?

พระเยซตูรสัแก่ผูท้ีต่ดิตามพระองค์ว่า “จงดนูก
ในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้ส�่าสมไว้ใน
ยุ้งฉาง แต่พระบิดาของท่านทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่า
นกหรือ มีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวาย 
อาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่งได้หรือ 
ท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ ่งห่มท�าไม จง
พิจารณาดอกไม้ที่ทุ่งนาว่า มันงอกงามเจริญขึ้นได้
อย่างไร มันไม่ท�างาน มันไม่ปั่นด้าย แต่เราบอก
ท่านท้ังหลายว่ากษัตริย์ซาโลมอนเม่ือบริบูรณ์ด้วย
สง่าราศ ีก็มไิด้ทรงเครือ่งงามเท่าดอกไม้นีด้อกหนึง่” 
(มัทธิว 6:26-29) พระเจ้าผู้มีอ�านาจเหนือจักรวาล
ทัง้หมดทรงใส่ใจเรามากกว่านกทีพ่ระองค์ทรงสร้าง
ซ่ึงมีจ�านวนถงึ 200-400 ล้านตวั และการแสดงออก
ที่ดีที่สุดแห่งการใส่ใจของพระองค์ที่มีต่อเราคือ 
เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระ
บุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจใน
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พระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 
3:16)

แม้พระเจ้ายังคงปรารถนาให้เราตระหนักถึง
ความเล็กน้อยของเรา แต่สิ่งนี้ไม่ใช่เพ่ือให้เราสรุป
ว่าตัวเราไม่ส�าคัญ ในทางตรงกันข้าม การตระหนัก
น้ีเมือ่เทยีบกบัความยิง่ใหญ่ของผูส้ร้างจกัรวาลแล้ว 
ไม่ควรท�าให้เราคิดว่า “ฉันเป็นคนเล็กน้อยเกินไปที่
จะรบกวนพระเจ้า” แต่ขอให้เราคิดว่า “พระเจ้าทรง
ย่ิงใหญ่และใหญ่ยิ่ง พระองค์ทรงสามารถกระท�าได้
ทกุสิง่” เมือ่นางมารย์ีรูว่้าเธอจะตัง้ครรภ์โดยเดชพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ เธอได้กล่าวถึงพระเจ้าว่า “เพราะ
ว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่ึงพระเจ้าทรงกระท�าไม่ได้” 
(ลูกา 1:37)

เพราะว่าผู้ที่เราเข้าไปหาด้วยการอธิษฐานนั้น
ยิง่ใหญ่ เป็นสิง่สมเหตุสมผลท่ีเราซ่ึงเป็นผู้ท่ีพระเจ้า
ทรงสร้างจะเข้าไปหาพระองค์ด้วยความถ่อมใจ 
หลายสิบปีหลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย 
อัครสาวกเปโตรได้เขียนจดหมายหนุนใจคริสเตียน
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ที่ก�าลังทนทุกข์อยู่ขณะนั้น  และท่านบอกให้พวก 
เขาถ่อมตัวลง “ภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธ์ิของ
พระเจ้า…จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับ
พระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านท้ังหลาย” 
(1 เปโตร 5:6-7) และอคัรสาวกเปาโลได้กล่าวถงึการ
อธิษฐานว่าเป็นการรักษาความวิตกกังวล (ฟีลิปปี 
4:6) ดังนั้นเราจึงสามารถเรียกหาพระเจ้าผู้ย่ิงใหญ่
และทูลพระองค์เกี่ยวกับปัญหาของเราท่ีท�าให้เกิด 
“ความกระวนกระวาย” ได้ เพราะพระองค์ทรงห่วงใย
เรา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคมะเร็ง เครื่องล้างจาน
ที่ช�ารุด รถที่ใช้การไม่ได้ กุญแจที่หายไป และแม้
กระท่ังเรื่องฟันผุของเด็กๆ 

ผู้เช่ือ เปโตรเขียนถึงผู้เช่ือท่ีก�าลังเผชิญการ
ข่มเหงจากกษัตริย์เนโร ผู้ใส่ร้ายคริสเตียนว่า 
เป็นผูเ้ผากรงุโรมในครสิต์ศกัราชท่ี 64 ซ่ึงการเผา
ครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่กรุงโรมอย่างรุนแรง
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ขณะเรียนอยู ่ชั้นมัธยมต้น ฉันคิดว่าการท่ี
พระเจ้าช่วยเหลือฉัน ท�าให้พระองค์ไม่ได้ท�าสิ่งที่
ส�าคัญของพระองค์ เย็นวันหนึ่ง ฉันเป็นตะคริวที่
ท้องและเจ็บปวดมาก ฉันจึงร้องเรียกพระองค์ว่า 
“ลูกรู้ว่าพระองค์ทรงก�าลังยุ่งมากในการช่วยเหลือ
คนยากจน แต่ขอพระองค์ได้โปรดหยุดช่วยพวก 
เขาสักนาทีหนึ่งเพื่อมาช่วยลูกได้ไหม?” แล้วฉันก็
รู ้สึกผิด ฉันเป็นใครกันที่จะดึงพระเจ้าจากการ
ท�างานท่ีส�าคัญ? ฉันจ�าเป็นต้องมีมุมมองเกี่ยวกับ
พระองค์ที่ใหญ่ขึ้น! ส�าหรับพระเจ้าเป็นการง่ายที่
พระองค์จะช่วยเหลอืคนยากจน รกัษาเยยีวยาวยัรุ่น 
ท�าให้โลกยังคงหมุนต่อไป และดูแลดวงดาวนับพัน
ล้านดวงไปพร้อมๆกัน

เราจึงอธิษฐานเพราะว่าพระเจ้าทรงห่วงใยเรา 
และพระองค์ทรงยิง่ใหญ่พอทีจ่ะรบัมอืกบัสิง่ทัง้หมด
นี้ หนึ่งในผู้เขียนพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่า “พระเจ้า
ทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ ทุกคนท่ีร้อง
ทูลพระองค์ด้วยใจจริง” (สดุดี 145:18) ดังนั้น
พระองค์จึงทรงเชื้อเชิญให้เราเข้ามา และพระองค์
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สัญญาว่าเมื่อเราท�าเช่นนั้น พระองค์จะทรงเสด็จ
เข้ามาใกล้เรา (ยากอบ 4:8)

ถ้าเราเข้าใจความจรงิทีว่่าพระเจ้าทรงเป็นทัง้ผู้
ที่เข้าถึงได้และทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้คนคงต้องใช้ก�าลัง
มางัดเราขึ้นจากการคุกเข่าอธิษฐาน ในหนังสือ 
สอนก้อนหินให้พูด (Teaching a Stone to Talk) 
แอนนี่ ดิลลาต นักเขียนเจ้าของรางวัลพูลิตเซอร ์
ได้กล่าวว่า “โดยรวมแล้ว ฉันไม่พบว่าคริสเตียนมี
ความเข้าใจเพียงพอว่าการอธิษฐานนั้นส�าคัญเพียง
ใด มีใครทราบหรือไม่ว่าค�าวิงวอนท่ีเรากล่าวออก
ไปด้วยความเคยชินนั้นมีพลังเพียงใด หรือเป็นตาม
ที่ฉันสงสัยว่า ไม่มีใครเชื่อในถ้อยค�าที่เราอธิษฐาน
ใช่ไหม? คริสตจักรก็เป็นเหมือนเด็กๆที่ก�าลังเล่น
กับชุดทดลองสารเคมีอยู่บนพื้น ก�าลังผสมสารเคมี
ประกอบระเบิดเพื่อจะท�าลายการนมัสการในเช้า 
วันอาทิตย์ เป็นเรื่องเสียสติมากที่เราจะสวมหมวก
สานหรือหมวกก�ามะหยี่สวยๆมาคริสตจักร แทนที่
จะสวมหมวกนิรภัยมา ผู้ต้อนรับก็ควรจะแจกชุด
ป้องกันและพลุส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือและ



มีใครทราบหรือไม่

ว่าค�าวิงวอนท่ีเรากล่าวออกไป

ด้วยความเคยชินน้ัน

มีพลังเพียงใด
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ควรจะผูกเราไว้กับม้านั่งของเรา”

ดิลลาตพูดถูก เราประเมินพลังแห่งการอธิษ-
ฐานต�่าเกินไป ถ้าพระเจ้าที่เราอธิษฐานมีพลัง
มากมายเช่นน้ี การอธิษฐานก็ควรเหมือนการจุด 
ดินระเบิด ลองจินตนาการ! เราได้รับการเชิญอัน
ทรงเกียรติให้สนทนากับพระเจ้าพระบิดาผู้ทรง
ฤทธานุภาพ นั่นคือการอธิษฐาน คือการได้พูดคุย
กับผู้ท่ีไม่ปรากฏแก่ตา ผู ้ตรัสและโลกก็เกิดขึ้น 
ผู้ทรงรู้จักดาวทุกดวง พระเจ้าผู้ส่งพระบุตรของ
พระองค์มาเพื่อเรา

ใช่แล้ว เพราะว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเรา 
เป็นผู้ที่ไม่ปรากฏแก่ตา และไม่ใช้คลื่นเสียงในการ
สื่อสาร ดังนั้น บ่อยครั้งที่ประสบการณ์ท่ีเรามีใน
พระองค์มักห่างไกลจากสิ่งที่ท�าให้เรารู้สึกได้ว่าเป็น
พระองค์จรงิๆ และถงึแม้ว่าพระองค์จะมฤีทธิอ์�านาจ
เต็มขนาด แต่เราก็อาจรู้สึกไม่มีแรงแม้แต่จะหยิบ
ไม้ขีดไฟมาจุดระเบิดนั้น เราอธิษฐานขอฝนแต่ฝน
ก็ไม่ตก เราขอการรักษาจากพระเจ้าและพระองค์
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เลือกที่จะไม่ท�า ความรู้สึกที่เกิดขึ้นราวกับว่าเราขอ
แต่พระองค์กลับไม่ท�าอะไร นี่คือเหตุผลที่พระเยซู
สอนให้มนุษย์ “อธิษฐานอย่างสม�า่เสมอและไม่อ่อน
ระอาใจ” (ลูกา 18:1) หลายสิบปีหลังจากพระเยซู
ทรงฟื้นคืนพระชนม์ อัครทูตเปาโลเตือนให้ผู้อ่าน 
“อธิษฐานอยู่เสมอ” (1 เธสะโลนิกา 5:17) เราถูก
ล่อลวงให้ยอมแพ้ หยุด เลิกรา เพราะว่าอาจรู้สึก 
ว่าค�าอธษิฐานของเราหยุดอยูท่ีเ่พดานแทนทีจ่ะเป็น
เหมือนพายุที่แรงจนไปถึงสวรรค์

พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์ว่า “จงขอ
แล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให ้
แก่ท่าน” (มัทธิว 7:7) หลังจากนั้นพระองค์ทรงบอก
กับพวกเขาอีกว่า “ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและ
อธิษฐาน เพ่ือท่านจะไม่ต้องถูกทดลอง” (มัทธิว 
26:41; มาระโก 14:38; ลูกา 22:40,46) อัครทูต
เปาโลยังได้เขียนถึงทิโมธีบุตรบุญธรรมของท่านว่า 
“เหตฉุะนัน้ก่อนสิง่อืน่ใด ข้าพเจ้าขอร้องท่านทัง้หลาย
ให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อคน
ท้ังปวง” (1 ทิโมธี 2:1) 
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ประสบการณ์ที่ท�าให้เราคิดว่าพระเจ้าไม่ตอบ
ค�าอธิษฐานของเราเป็นหนึ่งเหตุผลที่พระคัมภีร์
กล่าวถึงหลายครั้งเก่ียวกับความเชื่อ แม้เรารู้ว่า 
บางสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง แต่จากประสบการณ์
ที่ได้รับ ท�าให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราเชื่ออาจไกลจากความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริง แต่ผู้เขียนหนังสือฮีบรู 
ได้เขียนไว้ว่า “ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เรา
หวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้น
มีจริง” (ฮีบรู 11:1) ดังนั้น เมื่ออธิษฐาน เราก�าลังมี
ปฏิสัมพันธ์กับพระบิดาผู้ “ไม่ปรากฏแก่ตา” ด้วย
เหตุนี้บ่อยครั้งเราจึงไม่สามารถเห็นพระหัตถ์ของ
พระองค์ท่ีก�าลังกระท�าการอยู่ในชีวิตเรา

แต่เรายังคงอธิษฐานต่อไปแม้ว่าความพยายาม
ของเราจะดูเหมือนไม่เห็นผล เพราะเชื่อว่าพระเจ้า
ผู้ทรงตั้งชื่อให้กับดวงดาวท้ังหลายได้ทรงนับผม 
ของเราไว้แล้วทุกเส้น (มัทธิว 10:30) และพระองค์
ได้เชิญให้เราขอ หา และเคาะ (มัทธิว 7:7-8) โดย 
พ้ืนฐานแล้ว เราอธิษฐานเพราะเรามีสัมพันธภาพ 
กับพระองค์ เช่นเดียวกับพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกๆ
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พูดคุยสื่อสารกับพวกเขา ดังนั้นพระเจ้าปรารถนา
ให้เราพูดคุยกับพระองค์ ในเวลาเดียวกัน เด็กๆมี
ความต้องการสื่อสารกับพ่อแม่ที่ดีเช่นกัน เราต้อง 
การจะรูจ้กัและเป็นทีรู่จ้กัเพือ่เราจะสามารถเปิดเผย
ตัวตนที่แท้จริงหรือความรู้สึกส่วนลึกที่สุดของเรา
ออกมา (หรือถ้าหากเราไม่ต้องการ อย่างน้อยขอ
ให้เราปรารถนาที่จะต้องการสิ่งนี้)

เราอาจสงสัยว่า ท�าไมพระเจ้าผู้ทรงทราบทุก
สิง่ยงัต้องการให้เราอธษิฐานต่อพระองค์ พระคมัภร์ี
ไม่ได้บอกเราหรือว่าพระองค์ทรงรู้ถึงความจ�าเป็น
ของเราก่อนท่ีเราจะขอ? (มัทธิว 6:8) แน่นอนว่า 
การอธิษฐานเป็นประโยชน์กับเรา โดยช่วยให้เราได้
หยุดและคิดใคร่ครวญว่าอะไรส�าคัญผ่านมุมมอง
ของพระเจ้า แต่ท้ายสุดแล้วค�าตอบส่วนใหญ่ของ
ค�าถามทีว่่า “ท�าไมถงึอธษิฐาน?” ยังเป็นเรือ่งลกึลบั
ท่ีซ่อนอยู่ในพระเจ้า ผู้ซึ่งความคิดของพระองค์อยู่
เหนือความคิดความเข้าใจของเรา (อิสยาห์ 55:9)

เมื่อฉันพาแมวของฉันไปพบสัตวแพทย์ มัน
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เกลียดการท่ีต้องอยู่บนรถ และแสดงออกถึงความ
รู้สึกนี้ด้วยการร้องฟู่ ขูดกรงเล็บและร้องเมี๊ยว และ
เพราะว่าฉันมีสติปัญญามากกว่าเจ้าแมวมาก (หวัง
ว่า) ฉันไม่สามารถอธิบายให้มันเข้าใจว่า ฉันรักมัน
และมีแผนท่ีจะเป็นประโยชน์กับมัน ในลักษณะ
เดียวกันแผนการของพระเจ้านั้นดีกว่าแผนของเรา
ท่ีวางไว้ เป็นแผนการท่ีเป่ียมไปด้วยรกัของพระองค์ 
ซึ่งเกินความสามารถของเราที่จะเข้าใจ ความรัก
ของพระองค์สามารถถูกซ่อนอยู่ในสิ่งที่ดูเหมือนจะ
โหดร้ายส�าหรับเรา

เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตา 
และทางของพระองค์สูงกว่าทางของเรามาก เรา 
จึงต้องการความช่วยเหลือ ดังนั้นเราจึงเริ่มด้วย 
การขอสิง่เดียวกับท่ีสาวกขอพระเยซูคอื “โปรดสอน
ข้าพระองค์ท้ังหลายให้อธิษฐาน” (ลูกา 11:1) แล้ว
เราจะได้พบข้อควรปฏิบัติและข้อควรหลีกเลี่ยงเมื่อ
เราอธิษฐานตามที่ปรากฎในพระคัมภีร์
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