
การอธษิฐานคอือะไรและเราควรจะอธษิฐานอยา่งไร?

สว่นท�ี1: การอธษิฐานของพระเยซ (ูมทัธวิ 6:9-13)

1. ถวายเกยีรตแิละนมสัการพระเจา้

‘ขา้แตพ่ระบดิาของขา้พระองคท์�ังหลาย ผู้สถติในสวรรค ข์อใหพ้ระนามของ

พระองคเ์ป�นท�ีเคารพสกัการะ‘

2. จดัลาํดบัความสาํคญัใหพ้ระเจา้สาํคญักวา่ความตอ้งการของตวัเอง

ขอใหแ้ผน่ดนิของพระองคม์าต�ังอยู่ขอใหเ้ป�นไปตามพระทยัของพระองค ใ์น

สวรรคเ์ป�นอยา่งไรกใ็หเ้ป�นไปอยา่งน�ันในแผน่ดนิโลก

3. อธษิฐานขอส�ิงจาํเป�น แตอ่ยากขอความร�ารวย

’ขอประทานอาหารประจาํวนัแกพ่วกขา้พระองคใ์นวนัน�ี’

(ภาษาท�ีพระเยซใูชใ้กลเ้คยีงกบั สภุาษติ 30:7-9: ขา้พระองคข์อสองส�ิงจาก

พระองค ข์ออยา่ทรงปฏเิสธ กอ่นขา้พระองคต์าย ขอใหค้วามเทจ็และคาํมสุา

ไกลจากขา้พระองค ข์ออยา่ประทานความยากจนหรอืความม�ังค�ังแกข่า้พระองค์

ขอทรงเล�ียงขา้พระองคด์ว้ยอาหารท�ีจาํเป�นแก ข่า้พระองค เ์กรงวา่ขา้

พระองคจ์ะอ�ิม และปฏเิสธพระองค แ์ลว้พดูวา่ “พระยาหเ์วหเ์ป�นใครเลา่?”

หรอืเกรงวา่ขา้พระองคจ์ะยากจนและขโมย และลบหลู่พระนามพระเจา้ของ

ขา้พระองค)์

4. กลบัใจใหมแ่ละขอการใหอ้ภยัจากพระเจา้

’และขอทรงยกบาปผดิของพวกขา้พระองค เ์หมอืนพวกขา้พระองคย์กโทษ

บรรดาคนท�ีทาํผดิตอ่ขา้พระองค’์

5. ขอการทรงนาํของพระเจา้ในโลกแหง่ความมดืน�ี

’และขออยา่ทรงนาํพวกขา้พระองคเ์ขา้ไปในการทดลอง แตข่อใหพ้วกขา้



พระองคพ์น้จากความช�ัวรา้ย ’

สว่นท�ี2: วธิอีธษิฐานท�ีผดิ:

1. เราไมค่วรจะอธษิฐานถา้ยงัไมก่ลบัใจใหม่

เพราะคนท�ีไมน่บัถอืพระเจา้จะมคีวามหวงัอะไร เม�ือพระเจา้ทรงตดัเขาออกไป

เสยี เม�ือพระเจา้ทรงเอาชวีติของเขาไป? พระเจา้จะทรงฟ�งเสยีงรอ้งของเขา

เม�ือความยากลาํบากมาถงึเขาหรอื? -โยบ 27:8-9

ถา้ขา้พเจา้ไดบ้ม่ความช�ัวไวใ้นใจ องคเ์จา้นายจะไมท่รงสดบั -สดดุ 6ี6:18

พระยาหเ์วหส์ถติใกลท้กุคนท�ีรอ้งทลูพระองค ค์อืทกุคนท�ีรอ้งทลูพระองคด์ว้ย

ใจจรงิ -สดดุ 1ี45:18

แลว้พวกเขาจะรอ้งเรยีกขา้ แตข่า้จะไมต่อบ พวกเขาจะแสวงหาขา้ แตจ่ะไม่

พบขา้ เพราะวา่พวกเขาเกลยีดความรู้และไมเ่ลอืกเอาความยาํเกรงพระยาหเ์

วห พ์วกเขาไมย่อมรบัคาํแนะนาํของขา้เลย แตก่ลบัดหูม�ินคาํตกัเตอืนทกุ

อยา่งของขา้ -สภุาษติ 1:28-30

พระยาหเ์วหท์รงอยู่หา่งไกลจากคนอธรรม แตท่รงไดย้นิคาํอธษิฐานของคน

ชอบธรรม -สภุาษติ 15:29

ถา้ผู้ใดไมฟ่�งธรรมบญัญตั แิมค้าํอธษิฐานของเขากเ็ป�นท�ีนา่สะอดิสะเอยีน

-สภุาษติ 28:9

เม�ือพวกเจา้กางมอืของเจา้ออก เราจะป�ดตาของเราจากเจา้ แมว้า่เจา้จะ

อธษิฐานมากมาย เรากจ็ะไมฟ่�ง ดว้ยมอืของพวกเจา้เตม็ดว้ยเลอืด

อสิยาห 1์:15

และองคเ์จา้นายตรสัวา่ “เพราะชนชาตนิ�ีเขา้มาใกลด้ว้ยปากของเขา และให้

เกยีรตเิราดว้ยรมิฝ�ปากของเขา แตใ่จของเขาหา่งไกลจากเรา เขานมสัการ เรา

พระเจา้ตลอดท�ังคนื -ลกูา 6:12

“แตเ่ราบอกพวกทา่นท�ีกาํลงัฟ�งอยู่วา่ จงรกัศตัรขูองทา่น จงทาํดกีบัคนท�ี

เกลยีดชงัทา่น จงอวยพรแกค่นท�ีแชง่ดา่ทา่น จงอธษิฐานเผ�ือคนท�ีทาํรา้ยทา่น

ลกูา 6:27-28

ทา่นท�ังหลายอยากไดแ้ตไ่มไ่ด ท้า่นกฆ็า่กนั พวกทา่นโลภแตไ่มไ่ด ท้า่นก็

ทะเลาะและทาํสงครามกนั ทา่นไมม่เีพราะไมไ่ดข้อ -ยากอบ 4:2

6. ในท�ีประชมุ

ถา้ประชากรของเราผู้ซ�ึงเขาเรยีกกนัโดยนามของเราน�ันจะถอ่มตวัลง อธษิฐาน

และแสวงหาหนา้ของเรา ท�ังหนัเสยีจากทางช�ัวของพวกเขา เรากจ็ะฟ�งจาก

สวรรค แ์ละจะใหอ้ภยัแกบ่าปของเขาและจะรกัษาแผน่ดนิของเขาใหห้าย

2 พงศาวดาร 7:14

เพราะวา่มสีองสามคนประชมุกนัท�ีไหนในนามของเรา เราจะอยู่ทา่มกลางพวก

เขาท�ีน�ัน” -มทัธวิ 18:20

เพราะฉะน�ันกอ่นส�ิงอ�ืนใดท�ังหมด ขา้พเจา้ขอรอ้งพวกทา่นใหว้งิวอน อธษิฐาน

ทลูขอ และขอบพระคณุเพ�ือทกุคน เพ�ือกษตัรยิท์�ังหลายและทกุคนท�ีมี

ตาํแหนง่สงู เพ�ือเราจะไดด้าํเนนิชวีติอยา่งสงบและมสีนัตใินทางพระเจา้ และ

เป�นท�ีนบัถอื -1 ทโิมธ 2ี:1-2

จงอทุศิตวัในการอธษิฐาน จงเฝ�าระวงัในเร�ืองน�ีดว้ยการขอบพระคณุ

โคโลส 4ี:2

เพราะฉะน�ันขา้พเจา้ปรารถนาใหพ้วกผู้ชายยกมอือนับรสิทุธ�ิข�ึนอธษิฐานใน

ทกุแหง่หน โดยปราศจากความโกรธหรอืการทุ่มเถยีงกนั -1 ทโิมธ 2ี:8



ทา่นไมไ่ดเ้ลอืกเรา แตเ่ราเลอืกพวกทา่นและแตง่ต�ังทา่นใหไ้ปเกดิผลและ

เพ�ือใหผ้ลของทา่นคงอยู่เพ�ือวา่เม�ือพวกทา่นทลูขอส�ิงใดจากพระบดิาในนาม

ของเรา พระองคจ์ะประทานส�ิงน�ันแกท่า่น -ยอหน์ 15:16

เพราะฉะน�ันทา่นจงสารภาพบาปตอ่กนัและกนั และจงอธษิฐานเผ�ือกนัและกนั

เพ�ือทา่นท�ังหลายจะไดร้บัการรกัษาโรค คาํวงิวอนของผู้ชอบธรรมน�ันมพีลงั

มากและเกดิผล -ยากอบ 5:16

อยา่กระวนกระวายในส�ิงใดๆ เลย แตจ่งทลูพระเจา้ใหท้รงทราบทกุส�ิงท�ีพวก

ทา่นขอ โดยการอธษิฐานและการวงิวอน พรอ้มกบัการขอบพระคณุ แลว้สนัติ

สขุของพระเจา้ท�ีเกนิความเขา้ใจ จะคุ้มครองจติใจและความคดิของทา่น

ท�ังหลายไวใ้นพระเยซคูรสิต -์ฟ�ลปิป�4:6-7

แตถ่า้ใครในพวกทา่นขาดสตปิ�ญญา ใหค้นน�ันทลูขอจากพระเจา้ผู้ประทาน

ใหก้บัทกุคนดว้ยพระทยักวา้งขวางและไมท่รงตาํหน แิลว้เขากจ็ะไดร้บัตามท�ี

ทลูขอ -ยากอบ 1:5

จงละความกงัวลทกุอยา่งของพวกทา่นไวก้บัพระองค เ์พราะวา่พระองคท์รง

หว่งใยทา่นท�ังหลาย -1 เปโตร 5:7

5. เพ�ือเฝ�าเด�ียวสว่นตวั

พระยาหเ์วหส์ถติใกลท้กุคนท�ีรอ้งทลูพระองค ค์อืทกุคนท�ีรอ้งทลูพระองคด์ว้ย

ใจจรงิ -สดดุ 1ี45:18

แตเ่ราบอกพวกทา่นวา่ จงรกัศตัรขูองทา่น และจงอธษิฐานเพ�ือบรรดาคนท�ีขม่

เหงพวกทา่น -มทัธวิ 5:44

ทา่นท�ังหลายจงเฝ�าระวงัและอธษิฐานเพ�ือจะไมถ่กูทดลอง จติวญิญาณพรอ้ม

แลว้กจ็รงิ แตก่ายยงัออ่นกาํลงั” -มทัธวิ 26:41

ในเวลาตอ่มาพระเยซเูสดจ็ไปท�ีภเูขาเพ�ือจะอธษิฐาน พระองคท์รงอธษิฐานตอ่

เหมอืนเป�นระเบยีบ ของมนษุยท์�ีจาํกนัมา -อสิยาห 2์9:13

แตบ่าปช�ัวของพวกทา่นไดท้าํใหเ้กดิการแยก ระหวา่งพวกทา่นกบัพระเจา้ของ

ทา่น และบาปของพวกทา่นไดบ้ดบงัพระพกัตรพ์ระองคเ์สยีจากทา่น และจาก

การท�ีพระองคจ์ะทรงฟ�ง -อสิยาห 5์9:2

เออ พวกเขาไดท้าํใจใหแ้ขง็เหมอืนเพชร เกรงวา่จะไดย้นิพระบญัญตัแิละพระ

วจนะ ซ�ึงพระยาหเ์วหจ์อมทพัตรสัทางผู้เผยพระวจนะรุ่นกอ่นโดยพระ

วญิญาณของพระองค เ์พราะเหตนุ�ันพระพโิรธอนัย�ิงใหญจ่งึไดม้าจากพระยาห์

เวหจ์อมทพั พระยาหเ์วหจ์อมทพัตรสัวา่ เม�ือเรารอ้งเรยีก เขาไมฟ่�งอยา่งไร

เม�ือเขารอ้งทลู เรากไ็มฟ่�งอยา่งน�ัน -เศคารยิาห 7์:12-13

คาํสรรเสรญิและคาํแชง่ดา่ออกมาจากปากเดยีวกนั พ�ีนอ้งของขา้พเจา้ อยา่ให้

เป�นอยา่งน�ัน บอ่น�าพจุะมที�ังน�าจดืและน�าเคม็ พุ่งออกมาจากชอ่งเดยีวกนัได้

หรอื? -ยากอบ 3:10-11

พวกทา่นขอและไมไ่ดร้บัเพราะขอผดิ หวงัจะเอาไปสนองความปรารถนาช�ัว

ของตนเอง -ยากอบ 4:3

พวกทา่นท�ีเป�นสามกีเ็ชน่กนั จงอยู่กนิกบัภรรยาดว้ยความเขา้ใจ ในฐานะท�ีเธอ

เป�นเพศ ท�ีออ่นแอกวา่ และจงใหเ้กยีรตเิธอในฐานะท�ีเป�นทายาทรว่มรบัชวีติ

อนัเป�นพระคณุ เพ�ือคาํอธษิฐานของพวกทา่นจะไมถ่กูขดัขวาง เพราะวา่พระ

เนตรขององคพ์ระผู้เป�นเจา้เฝ�าดคูนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์

สดบัคาํออ้นวอนของพวกเขา แตพ่ระพกัตรข์องพระองคต์อ่สู้กบัคนเหลา่น�ัน

ท�ีทาํช�ัว -1 เปโตร 3:7, 12

อวสานของส�ิงท�ังปวงมาใกลแ้ลว้ เพราะฉะน�ัน พวกทา่นจงมสีตสิมัปชญัญะ

และจงรู้จกัสงบใจ เพ�ือการอธษิฐาน -1 เปโตร 4:7

2. คาํอธษิฐานของเราไมค่วรจะ ยาวนาน เสยีงดงั หรอื ใชภ้าษาสวยงามเพ�ือ

โชวค์นอ�ืน



“เม�ือทา่นท�ังหลายอธษิฐาน อยา่เป�นเหมอืนพวกหนา้ซ�ือใจคด เพราะพวกเขา

ชอบยนือธษิฐานในธรรมศาลาและตามมมุถนนตา่งๆ เพ�ือจะใหค้นท�ังปวงเหน็

เราบอกความจรงิกบัพวกทา่นวา่พวกเขาไดร้บับาํเหนจ็ของเขาแลว้ สว่นทา่น

เม�ืออธษิฐานจงเขา้ในหอ้งช�ันใน และเม�ือป�ดประตแูลว้ จงอธษิฐานตอ่พระ

บดิาของทา่นผู้สถติในท�ีล�ีลบั และพระบดิาของทา่นผู้ทอดพระเนตรเหน็ในท�ีล�ี

ลบัจะประทานบาํเหนจ็แกท่า่น “แตเ่ม�ือพวกทา่นอธษิฐาน อยา่พดูพลอ่ยๆ

ซ�าซาก เหมอืนบรรดาคนตา่งชาตเิพราะเขาคดิวา่พดูมากหลายคาํ พระจงึจะ

โปรดฟ�ง อยา่ทาํเหมอืนพวกเขาเลย เพราะวา่ส�ิงไรซ�ึงพวกทา่นจาํเป�น พระ

บดิาของทา่นทรงทราบกอ่นท�ีทา่นจะทลูขอตอ่พระองค -์มทัธวิ 6:5-8

พวกเขายดึบา้นของหญงิมา่ย และแสรง้อธษิฐานเสยียดืยาว คนพวกน�ีจะตอ้ง

ถกูลงโทษหนกัย�ิงข�ึน” -มาระโก 12:40

“มสีองคนข�ึนไปอธษิฐานในบรเิวณพระวหิาร คนหน�ึงเป�นฟารสิแีละคนหน�ึง

เป�นคนเกบ็ภาษ คีนท�ีเป�นฟารสินี�ันยนือยู่คนเดยีวอธษิฐานวา่ ‘ขา้แตพ่ระเจา้

ขา้พระองคข์อบพระคณุพระองคท์�ีขา้พระองคไ์มเ่หมอืนคนอ�ืนท�ีเป�นคนฉอ้โกง

เป�นคนอธรรม และเป�นคนลว่งประเวณ แีละไมเ่หมอืนคนเกบ็ภาษคีนน�ีขา้

พระองคถ์อือดอาหารสองวนัตอ่สปัดาห แ์ละส�ิงสารพดัท�ีขา้พระองคห์าได ข้า้

พระองคก์เ็อาทศางค ม์าถวายเสมอ’ -ลกูา 18:10-12

“จงระวงัพวกธรรมาจารยใ์หด้ พีวกท�ีชอบสวมเส�ือคลมุยาวเดนิไปเดนิมา ชอบ

ใหค้นคาํนบักลางตลาด ชอบท�ีน�ังสาํคญัในธรรมศาลาและท�ีมเีกยีรตใินงานเล�ียง

พวกเขายดึบา้นของหญงิมา่ยและแสรง้อธษิฐานเสยียดืยาว คนพวกน�ีจะตอ้ง

ถกูลงโทษหนกัย�ิงข�ึน” -ลกูา 20:46-47

3. คาํอธษิฐานในท�ีประชมุควรจะเป�นเพ�ือประโยชนข์องผู้ฟ�งไมใ่ชไ่รร้ะเบยีบ.

ท�ีเกดิจากเน�ือหนงักเ็ป�นเน�ือหนงั และท�ีเกดิจากพระวญิญาณกเ็ป�นวญิญาณ

ยอหน์ 3:6

สวรรค แ์ละจะใหอ้ภยัแกบ่าปของเขาและจะรกัษาแผน่ดนิของเขาใหห้าย

2 พงศาวดาร 7:14

ทา่นท�ังหลายจงเฝ�าระวงัและอธษิฐานเพ�ือจะไมถ่กูทดลอง จติวญิญาณพรอ้ม

แลว้กจ็รงิ แตก่ายยงัออ่นกาํลงั” -มทัธวิ 26:41

ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงซ�ือสตัยแ์ละเท�ียงธรรม กจ็ะทรงโปรด

ยกบาปของเรา และจะทรงชาํระเราใหพ้น้จากการอธรรมท�ังส�ิน -1 ยอหน์ 1:9

3. ตามน�าพระทยัของพระเจา้และในพระนามพระเยซคูรสิต์

ส�ิงใดท�ีพวกทา่นขอในนามของเรา เราจะทาํส�ิงน�ัน เพ�ือวา่พระบดิาจะทรงไดร้บั

เกยีรตอินัย�ิงใหญท่างพระบตุร -ยอหน์ 14:13

ถา้พวกทา่นตดิสนทิอยู่กบัเราและถอ้ยคาํของเราตดิสนทิอยู่กบัทา่นแลว้ ทา่น

จะขอส�ิงใดท�ีทา่นปรารถนากจ็ะไดส้�ิงน�ัน -ยอหน์ 15:7

พวกทา่นขอและไมไ่ดร้บัเพราะขอผดิ หวงัจะเอาไปสนองความปรารถนาช�ัว

ของตนเอง -ยากอบ 4:3

และน�ีเป�นความม�ันใจท�ีเรามตีอ่พระองค ค์อืถา้เราทลูขอส�ิงใดท�ีเป�นพระ

ประสงคข์องพระองค พ์ระองคก์ท็รงฟ�ง -1 ยอหน์ 5:14

4. ดว้ยความเช�ือ

เพราะเหตนุ�ีเราบอกทา่นท�ังหลายวา่ เม�ือพวกทา่นอธษิฐานขอส�ิงใด จงเช�ือวา่

ไดร้บั แลว้พวกทา่นจะไดร้บัส�ิงน�ัน -มาระโก 11:24

เราบอกพวกทา่นวา่ จงขอแลว้จะได จ้งหาแลว้จะพบ จงเคาะแลว้จะเป�ดใหแ้ก่

ทา่น -ลกูา 11:9

พระเยซตูรสัอปุมาเร�ืองหน�ึงใหพ้วกเขาฟ�ง เพ�ือสอนวา่เขาท�ังหลายควร

อธษิฐานอยู่เสมอและไมอ่อ่นระอาใจ -ลกูา 18:1



ของตนท�ีบา้น เพราะวา่การท�ีผู้หญงิจะพดูในครสิตจกัรน�ันกเ็ป�นเร�ืองนา่อาย

พระวจนะของพระเจา้เกดิมาจากพวกทา่นหรอื? พระวจนะมาถงึทา่นพวก

เดยีวหรอื?

สาํหรบัผู้นาํท�ังหลาย คาํสอนเหลา่น�ีมคีวามจาํเป�น พระคมัภรีไ์มใ่หม้สีทิธ�ิท�ีจะ

ไมเ่ช�ือฟ�งแตถ่า้เราไมเ่อาใจใสข่อ้ความน�ีเราจะไมไ่ดร้บัการเอาใจใส่

ถา้ใครคดิวา่ตนเป�นผู้เผยพระวจนะ หรอือยู่ฝ�ายพระวญิญาณกจ็งยอมรบัวา่

ขอ้ความซ�ึงขา้พเจา้เขยีนมาถงึพวกทา่นน�ีเป�นพระบญัญตัขิององคพ์ระผู้เป�น

เจา้ และถา้ใครไมเ่อาใจใสข่อ้ความน�ีคนน�ันกจ็ะไมไ่ดร้บัการเอาใจใส ฉ่ะน�ันพ�ี

นอ้งท�ังหลาย จงขวนขวายการเผยพระวจนะ สว่นการพดูภาษาแปลกๆ น�ันก็

อยา่หา้มเลย แตจ่งใหท้กุส�ิงมคีวามเหมาะสมและเป�นระเบยีบเถดิ

สว่นท�ี3: วธิอีธษิฐานท�ีถกูตอ้ง

1. อธษิฐานอยา่งตอ่เน�ือง

จงช�ืนชมยนิดใีนความหวงั จงสู้ทนตอ่ความยากลาํบาก จงขะมกัเขมน้อธษิฐาน

โรม 12:12

จงอธษิฐานในพระวญิญาณทกุเวลาโดยการอธษิฐานและการวงิวอนทกุๆ อยา่ง

เพราะเหตนุ�ีจงเฝ�าระวงัดว้ยความเพยีรและดว้ยการวงิวอนเผ�ือธรรมกิชนทกุ

คนอยู่เสมอ -เอเฟซสั 6:18

จงอธษิฐานอยา่งสม�าเสมอ -1 เธสะโลนกิา 5:17

เพราะฉะน�ันขา้พเจา้ปรารถนาใหพ้วกผู้ชายยกมอือนับรสิทุธ�ิข�ึนอธษิฐานใน

ทกุแหง่หน โดยปราศจากความโกรธหรอืการทุ่มเถยีงกนั -1 ทโิมธ 2ี:8

2. สารภาพบาปและกลบัใจใหม่

ถา้ประชากรของเราผู้ซ�ึงเขาเรยีกกนัโดยนามของเราน�ันจะถอ่มตวัลง อธษิฐาน

และแสวงหาหนา้ของเรา ท�ังหนัเสยีจากทางช�ัวของพวกเขา เรากจ็ะฟ�งจาก

แมข้า้พเจา้จะพดูภาษาแปลกๆ ท�ีเป�นภาษามนษุยห์รอืทตูสวรรคไ์ด แ้ตไ่มม่ี

ความรกั ขา้พเจา้เป�นเหมอืนฆอ้งหรอืฉาบท�ีกาํลงัสง่เสยีง แมข้า้พเจา้จะเผย

พระวจนะได จ้ะรู้ความล�าลกึทกุอยา่งและมคีวามรู้ท�ังส�ิน และแมจ้ะมคีวาม

เช�ือมากย�ิงท�ีจะยา้ยภเูขาไปได แ้ตไ่มม่คีวามรกั ขา้พเจา้กไ็มม่คีา่อะไรเลย

1 โครนิธ 1์3:1-2 (ถา้ผมอธษิฐานในท�ีประชมุโดยไมน่กึถงึประโยชนข์องคน

อ�ืน… ผมแคเ่สยีงดงัเฉยๆ)

การอธบิาย 1 โครนิธ 1์4

การมุ่งหาความรกั เป�นพ�ืนฐานสาํหรบัการนมสัการพระเจา้แบบมรีะเบยีบ:

จงมุ่งหาความรกั และขวนขวายของประทานจากพระวญิญาณ โดยเฉพาะ

อยา่งย�ิงการเผยพระวจนะ เพราะวา่คนท�ีพดูภาษาแปลกๆ น�ัน ไมไ่ดพ้ดูกบั

มนษุย แ์ตท่ลูตอ่พระเจา้ เพราะวา่ไมม่ใีครเขา้ใจได เ้ขาพดูเป�นความล�าลกึโดย

พระวญิญาณ แตผู่้ท�ีเผยพระวจนะน�ัน พดูกบัมนษุยเ์พ�ือใหเ้จรญิข�ึน ใหม้กีารชู

ใจและการปลอบใจ

ถา้ผมอธษิฐานหรอืสอนในภาษาของผม ผมกเ็ป�นประโยชนส์าํหรบัผมเอง แต่

ไมไ่ดเ้ป�นประโยชนส์าํหรบัผู้ฟ�ง จรงิๆแลว้คาํอธษิฐานหรอืคาํเทศนาควรจะ

แปลใหผู้้ฟ�งเขา้ใจในภาษาของเขา

คนท�ีพดูภาษาแปลกๆ น�ันกท็าํใหต้วัเองเจรญิข�ึน แตผู่้เผยพระวจนะน�ันทาํให้

ครสิตจกัรเจรญิข�ึน ขา้พเจา้ตอ้งการใหพ้วกทา่นทกุคนพดูภาษาแปลกๆ แต่

ย�ิงกวา่น�ัน ขา้พเจา้ตอ้งการใหพ้วกทา่นเผยพระวจนะ เพราะวา่คนท�ีเผยพระ

วจนะน�ันกใ็หญก่วา่คนท�ีพดูภาษาแปลกๆ นอกจากวา่มคีนแปลได เ้พ�ือ

ครสิตจกัรจะไดร้บัความเจรญิ แตว่า่พ�ีนอ้งท�ังหลาย ถา้ขา้พเจา้มาหาทา่น

และพดูภาษาแปลกๆ จะเป�นประโยชนอ์ะไรตอ่พวกทา่น หากขา้พเจา้ไมพ่ดู

กบัพวกทา่นดว้ยคาํววิรณ ค์าํท�ีใหค้วามรู้คาํเผยพระวจนะ หรอืคาํส�ังสอน?

แมแ้ตส่�ิงไมม่ชีวีติท�ีทาํเสยีงได เ้ชน่ป��และพณิ ถา้ไมใ่หเ้สยีงสงูต�าท�ีแตกตา่งกนั



คนจะรู้ทาํนองท�ีเป�าหรอืดดีไดอ้ยา่งไร? ถา้แตรใหเ้สยีงไมช่ดัเจน ใครจะเตรยีม

ตวัเขา้ทาํศกึสงคราม? ทา่นท�ังหลายกเ็ป�นเชน่น�ัน คอืในการพดูภาษาแปลกๆ

ถา้ทา่นไมใ่ชถ้อ้ยคาํท�ีเขา้ใจได ค้นจะเขา้ใจคาํพดูน�ันไดอ้ยา่งไร? ส�ิงท�ีทา่นพดู

น�ันจะหายไปกบัสายลม แนน่อน

ภาษาแปลกๆท�ีพระคมัภรีพ์ดูถงึในท�ีน�ีเป�นภาษาท�ีแทจ้รงิไมใ่ชภ่าษาม�ัว

ในโลกน�ีมภีาษามากมาย และไมม่ภีาษาใดท�ีปราศจากความหมาย เพราะฉะน�ัน

ถา้ขา้พเจา้ไมเ่ขา้ใจความหมายของภาษาน�ันๆ ขา้พเจา้จะกลายเป�นคนตา่ง

ภาษากบัคนท�ีพดู และคนท�ีพดูน�ันจะเป�นคนตา่งภาษากบัขา้พเจา้ดว้ย ทา่น

ท�ังหลายกเ็ป�นเชน่น�ัน เม�ือทา่นกาํลงัขวนขวายของประทานจากพระวญิญาณ

กจ็งพยายามเพ�ิมพนูส�ิงท�ีจะทาํใหค้รสิตจกัรเจรญิข�ึน

พวกเราควรจะอธษิฐานและสอนในแบบท�ีทกุคนในท�ีประชมุสามารถเขา้ใจได้

ฉะน�ันคนท�ีพดูภาษาแปลกๆ กค็วรอธษิฐานขอใหแ้ปลไดด้ว้ย เพราะถา้

ขา้พเจา้อธษิฐานเป�นภาษาแปลกๆ จติวญิญาณของขา้พเจา้อธษิฐานกจ็รงิ แต่

ความคดิกไ็มเ่ป�นประโยชน เ์พราะฉะน�ัน ขา้พเจา้ควรทาํอยา่งไร? ขา้พเจา้จะ

อธษิฐานดว้ยจติวญิญาณและดว้ยความคดิ และจะรอ้งเพลงดว้ยจติวญิญาณ

และดว้ยความคดิ มฉิะน�ันถา้ทา่นสรรเสรญิพระเจา้ดว้ยจติวญิญาณ คนท�ีอยู่

ในกลุ่มท�ีไมเ่ขา้ใจจะวา่ “อาเมน” กบัคาํขอบพระคณุของทา่นไดอ้ยา่งไร ในเม�ือ

เขาไมรู่้วา่ทา่นพดูอะไร? เพราะวา่แมท้า่นจะขอบพระคณุอยา่งไพเราะ แตค่น

อ�ืนกไ็มเ่จรญิข�ึน ขา้พเจา้ขอบพระคณุพระเจา้ ขา้พเจา้พดูภาษาแปลกๆ

มากกวา่ทา่นท�ังหลายอกี แตว่า่ในครสิตจกัรขา้พเจา้ตอ้งการท�ีจะพดูสกัหา้คาํ

ดว้ยความคดิ เพ�ือสอนคนอ�ืนดกีวา่ท�ีจะพดูหม�ืนคาํเป�นภาษาแปลกๆ พ�ีนอ้ง

ท�ังหลาย อยา่เป�นเหมอืนเดก็ในดา้นความคดิ แตใ่นเร�ืองความช�ัวรา้ยจงเป�น

เหมอืนทารก และในดา้นความคดิจงเป�นเหมอืนผู้ใหญ ใ่นธรรมบญัญตัมิเีขยีน

ไวว้า่ “องคพ์ระผู้เป�นเจา้ตรสัวา่ ‘ดว้ยภาษาอ�ืนๆ และดว้ยรมิฝ�ปากของคน

ตา่งภาษา เราจะพดูกบัชนชาตนิ�ีถงึกระน�ัน พวกเขากจ็ะไมฟ่�ง เรา’ ” ฉะน�ัน

การพดูภาษาแปลกๆ จงึไมเ่ป�นหมายสาํคญัสาํหรบัพวกท�ีเช�ือ แตส่าํหรบัพวกท�ี

ไมเ่ช�ือ แตก่ารเผยพระวจนะน�ัน ไมใ่ชส่าํหรบัพวกท�ีไมเ่ช�ือ แตส่าํหรบัพวกท�ี

เช�ือแลว้ เพราะฉะน�ันถา้ท�ังครสิตจกัรมาชมุนมุกนั และทกุคนตา่งกพ็ดูภาษา

แปลกๆ และมคีนท�ีไมรู่้หรอืคนท�ีไมเ่ช�ือเขา้มา พวกเขากจ็ะพดูวา่ทา่นท�ังหลาย

เป�นบา้ไมใ่ชห่รอื? แตถ่า้ทกุคนเผยพระวจนะ คนท�ีไมเ่ช�ือหรอืคนท�ีไมรู่้เขา้มา

เขากจ็ะถกูตกัเตอืนและไดร้บัการวนิจิฉยัโดยทกุคน ความลบัในใจของเขาจะ

ถกูทาํใหป้รากฏ เขากจ็ะทรดุตวัลงซบหนา้นมสัการพระเจา้กลา่ววา่ พระเจา้

สถติอยู่ทา่มกลางพวกทา่นอยา่งแนน่อน

ทกุคนในท�ีประชมุควรจะสนบัสนนุ และควรจะสลบักนัพดูทลีะคนทลีะคน

และควรจะมกีารแปลภาษาดว้ยถา้จาํเป�น

เพราะฉะน�ัน พ�ีนอ้งท�ังหลายจะวา่อยา่งไร? เม�ือพวกทา่นมาชมุนมุกนั แตล่ะ

คนกม็เีพลงสดดุ มีคีาํสอน มคีาํววิรณ ม์กีารพดูภาษาแปลกๆ มกีารแปลภาษา

แปลกๆ จงทาํทกุส�ิงเพ�ือใหเ้ขาเจรญิข�ึน ถา้ใครจะพดูภาษาแปลกๆ จงใหพ้ดู

เพยีงสองคนหรอือยา่งมากท�ีสดุกส็ามคน และใหพ้ดูทลีะคน แลว้ใหอ้กีคนหน�ึง

แปล แตถ่า้ไมม่ใีครแปลไดก้ใ็หเ้ขาอยู่เงยีบๆ ในท�ีประชมุ และใหพ้ดูกบัตวัเอง

และทลูตอ่พระเจา้ ใหพ้วกผู้เผยพระวจนะพดูไดส้องหรอืสามคน และใหค้น

อ�ืนๆ วนิจิฉยัส�ิงท�ีพดู ถา้มกีารทรงสาํแดงแกค่นอ�ืนท�ีน�ังอยู่ดว้ยกนั ใหค้นแรก

น�ันเงยีบไวก้อ่น เพราะวา่พวกทา่นท�ังหมดสามารถเผยพระวจนะไดท้ลีะคน

เพ�ือใหท้กุคนไดเ้รยีนรู้และไดร้บัการหนนุใจ จติวญิญาณของพวกผู้เผยพระ

วจนะน�ัน ยอ่มอยู่ในบงัคบัพวกผู้เผยพระวจนะ เพราะวา่พระเจา้ไมใ่ชพ่ระเจา้

แหง่ความวุ่นวาย แตท่รงเป�นพระเจา้แหง่สนัติ

คาํสอนเพ�ิมเตมิสาํหรบัความระเบยีบในท�ีประชมุ

ดงัท�ีเป�นอยู่ในครสิตจกัรทกุแหง่ของธรรมกิชน จงใหบ้รรดาผู้หญงิอยู่เงยีบๆ

ในครสิตจกัร เพราะวา่พวกเขาไมไ่ดร้บัอนญุาตใหพ้ดู แตใ่หม้คีวามนอบนอ้ม

เหมอืนท�ีธรรมบญัญตักิลา่วไว ถ้า้พวกเขาตอ้งการจะเรยีนรู้ส�ิงใด กใ็หถ้ามสามี


