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ขยายเขตแดน 
ออกซิเจนคริสเตียน – อธิษฐาน 
วันที่เทศนา : 28 มกราคม 2018 

 

ข้อพระคัมภีร์ ลูกา 18: 1; 1 เธสะโลนิกา 5: 16 – 18 
“แล้วพระเยซูตรัสค ำอุปมำสอนเหล่ำสำวกให้อธิษฐำนเสมออย่ำงไม่ลดละ” (ลูกา 18: 1) 

“And he spake a parable unto them to the end that they ought always to pray, and not to faint;” 
(Luke 18: 1) 

 
“จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ จงอธิษฐำนอยู่เสมอ จงขอบพระคุณในทุกสถำนกำรณ์เพรำะนี่คือ 

พระประสงค์ของพระเจ้ำส ำหรับท่ำนทั้งหลำยในพระเยซูคริสต์” (1 เธสะโลนิกา 5: 16 – 18) 
“Rejoice always; pray without ceasing; in everything give thanks: for this is the will of God in 

Christ Jesus to you-ward.” (1 Thessalonians 5: 16 – 18) 
 

I. ความหมาย:  
- อธิษฐานไม่ใช่การสวดมนต์หรือท่องคาถา 
- อธิษฐานไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนา 
- อธิษฐานไม่ใช่ใช้เฉพาะทูลขอวิงวอนในยามมีวิกฤติหรือมีความต้องการเกิดขึ้น 

 แต่  การอธิษฐาน หมายถึงหรือเกี่ยวข้องกับสาระส าคัญสองประการ คือ สร้าง
ความสัมพันธ์และเพื่อการสื่อสาร ความคิด ความรู้สึกนึกคิดระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า 
 

II. สองประการส าคัญเกี่ยวกับการอธิษฐานคือ 
1. พระเจ้าทรงฟังค าอธิษฐาน 

“องค์พระผู้เป็นเจ้ำทรงได้ยินเสียงร้องทูลขอควำมเมตตำของข้ำพเจ้ำ องค์พระผู้เป็นเจ้ำทรง
ยอมรับค ำอธิษฐำนของข้ำพเจ้ำ” (สดุด ี6: 9) 

“Jehovah hath heard my supplication; Jehovah will receive my prayer.” (Psalms 6: 9) 
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2. พระเจ้าตอบค าอธิษฐาน 
“ข้ำแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ำ ขอโปรดฟังเมื่อข้ำพระองค์ร้องทูล ขอทรงกรุณำและตอบข้ำพระองค์

เถิด” (สดุด ี27: 7) 
“Hear, O Jehovah, when I cry with my voice: Have mercy also upon me, and answer me.” 

(Psalms 27: 7) 
 

III. สาเหตสุ าคัญที่พระเจ้าไม่ฟังและไม่ตอบค าอธิษฐาน 
(1) มีแรงจูงใจไม่ถูกต้อง 

“เมื่อท่ำนทูลขอท่ำนไม่ไดร้ับเพรำะท่ำนขอด้วยแรงจูงใจผิดๆ เพื่อจะน ำไปปรนเปรอตนเอง” 
(ยากอบ 4: 3) 

“You ask and do not receive, because you ask wrongly, to spend it on your passions.” 
 (James 4: 3) 

 
(2) ไม่ยอมยกโทษให้พี่น้อง 
“เพรำะถ้ำท่ำนอภัยให้ผู้ที่ท ำผิดต่อท่ำน พระบิดำของท่ำนในสวรรค์จะทรงอภัยให้ท่ำนด้วย แต่

ถ้ำท่ำนไม่ยอมอภัยบำปผิดของผู้อื่นพระบิดำก็จะไม่อภัยบำปผิดของท่ำนเช่นกัน”  
(มัทธิว 6: 14 – 15) 

“For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you, but if 
you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.” 

(Matthew 6: 14 – 15) 
 
(3) ความขัดแย้งภายในครอบครัว 
“ในท ำนองเดียวกันสำมีท้ังหลำยจงอยู่กับภรรยำด้วยควำมเห็นอกเห็นใจ จงให้เกียรติภรรยำใน
ฐำนะเป็นผู้ท่ีอ่อนแอกว่ำและในฐำนะทำยำทผู้รับชีวิตซึ่งเป็นของประทำนอันทรงพระคุณจำก

พระเจ้ำร่วมกับท่ำน เพื่อจะไม่มีสิ่งใดขัดขวำงค ำอธษิฐำนของท่ำนทั้งสอง” (1 เปโตร 3: 7) 
“Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the 
woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your 

prayers may not be hindered.” (1 Peter 3: 7) 
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(4) ปิดบังซ่อนเร้นบาปในใจ 
“หำกข้ำพเจ้ำได้บ่มควำมชั่วไว้ในใจ องค์พระผู้เป็นเจ้ำคงจะไม่ทรงสดับฟัง” (สดุด ี66: 18) 

“If I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened.” (Psalms 66: 18) 
 
(5) ใจปิดไม่ยอมฟังค าสอนพระธรรมของพระเจ้า 

“คนที่ปิดหูไม่ยอมฟังค ำสั่งสอน แม้แต่ค ำอธิษฐำนของเขำก็น่ำชิงชัง” (สุภาษิต 28: 9) 
“If one turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination.”  

(Proverbs 28: 9) 
 
(6) ขาดความเช่ือ 
“แต่เมื่อเขำทูลขอ เขำต้องเชื่อและไม่สงสัยเลย เพรำะผู้ใดที่สงสัยก็เป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่ง
ซัดไปซัดมำตำมแรงลม ผูน้ั้นอย่ำคิดว่ำเขำจะได้รับสิ่งใดจำกองค์พระผู้เป็นเจ้ำเลย เขำเป็นคน

สองใจเอำแน่อะไรไม่ได้” (ยากอบ 1: 6 – 8) 
“But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea 
that is driven and tossed by the wind.  For that person must not suppose that he will receive 

anything from the Lord; he is a double-minded man, unstable in all his ways.” (James 1: 6 – 8) 
 

สรุป 
 อย่าหยุดอธิษฐาน พระเจ้าฟังค าอธิษฐานเสมอ ... อะไรท่ีเป็นอุปสรรคท่ีพระเจ้าส าแดง
แก่เราจงก าจัดมันเสีย 
 
 
 


