ยืนอยู่ในช่ องโหว่
เอเสเคียล 22:30 และเราก็แสวงหาสักคนหนึง่ ในพวกเขาซึง่ จะสร้ างกาแพงและยืนอยู่ในช่องโหว่ ต่อหน้ าเราเพื่อ
แผ่นดินนัน้ เพื่อเราจะมิได้ ทาลายมันเสีย แต่ก็หาไม่ได้ สกั คนเดียว
 ในพระคัมภีร์ตอนนี ้กล่าวว่า พระเจ้ ากาลังแสวงหาสักคนหนึง่ ที่จะยืนอยู่ในช่องโหว่
 แสดงว่ามีช่องโหว่ พระเจ้ าจึงต้ องการคนที่ยืนอยู่ในช่องโหว่ต่อหน้ าพระเจ้ าเพื่อแผ่นดินนันจะไม่
้
ถกู ทาลาย
 พระเจ้ าบอกว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ถกู ต้ องเกิดขึ ้น แต่พระเจ้ าต้ องการสักคนหนึง่ ที่จะทาหน้ าที่ ในการอธิษฐาน
อ้ อนวอนต่อพระเจ้ าเพื่อแผ่นดินนัน้ เพื่อพระเจ้ าจะมิได้ ทาลายมันเสีย
 แสดงว่าถ้ าหากไม่มีสกั คนหนึง่ ทาหน้ าที่ในการอธิษฐานอ้ อนวอนต่อพระเจ้ า เพื่อแผ่นดินหรื อเพื่อคนอื่น
สิ่งที่จะเกิดขึ ้นตามมาคือ.. ความเสียหาย ความเดือดร้ อนภัยพิบตั ิ ฯ แต่ที่น่าเสียดายพระคัมภีร์ตอนนี ้บอกว่า
“แต่ กห็ าไม่ ได้ สักคนเดียว”
 คำถำม และถ้ าหากว่ ากาแพงบ้ านของคุณมีช่องโหว่ คุณจะทาอย่ างไรกับมัน?
 เราต้ องอุดช่องโหว่ เราต้ องซ่อมเพื่อความปลอดภัย เพื่อป้องกันขโมยหรื อพวกสัตว์ร้ายที่จะเข้ ามา
สร้ างความเสียหายแก่เราได้
 แต่ว่าช่องโหว่ในที่นี่ มันไม่ได้ มีแต่กาแพงบ้ านหรื อกาแพงเมืองเท่านัน้ แต่มนั มีช่องโหว่อีก หลายรูปแบบที่เป็ นจุด
ให้ ศตั รูใช้ โจมตีชีวิตเรา เช่น
ความสัมพันธ์ ในครอบครัวของคุณมีช่องโหว่หรื อเปล่า? อยู่ในบ้ านเดียวกันแต่ไม่คยุ กัน เกิดความรู้สกึ ที่
ไม่ดีต่อกัน นี่เป็ นภาวะที่เป็ นช่องโหว่ในความสัมพันธ์
และในวงการธุรกิจบางทีเจอช่องโหว่เช่น ทาสัญญาแล้ วแต่ไม่เป็ นไปตามที่ตกลง ถึงเวลาซื ้อแต่ก็ไม่ซื ้อ
พอเกิดช่องโหว่ก็เกิดความเสียหาย ขายของไม่ได้ เก็บเงินไม่ได้
บางที่ในที่ทางานก็มีช่องโหว่ เช่น บรรยากาศในการทางาน มีการตะโกนใส่กนั ลูกน้ องไม่ได้ ดงั ใจ ฯ
และมีอีกช่องโหว่หนึง่ ที่มีผลกระทบต่อเรามากที่สดุ คือ ช่ องโหว่ ในเรื่ องความสัมพันธ์
ระหว่ างเรากับพระเจ้ า หรื อช่ องโหว่ ในฝ่ ายวิญญาณ (เราอยู่คนละฝั่ งกับพระเจ้ า)
 เราไม่สามารถอธิษฐานกับพระเจ้ าได้ ถ้ าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั พระองค์ เราไม่มาโบสถ์ ไม่เข้ ากลุ่มเซลล์ ไม่
อ่านพระคัมภีร์ ไม่เฝ้าเดี่ยว ไม่ได้ ติดสนิทกับพระเจ้ า
 นี่เป็ นภาวะที่เสี่ยงมากเพราะมารจะเห็นช่องโหว่นี ้และเข้ าโจมตี พระเจ้ าจึงแสวงหาผู้ที่จะเข้ าไปอุดช่องโหว่
 อี เอ็ม บาวนส์ (E. M. Bounds) เขียนหนังสือชื่อ ฤทธิ์เดชโดยการอธิษฐาน เขากล่าวไว้ วา่ ..“มนุษย์ พยายามหา
วิธีใหม่ แผนการใหม่ และองค์ กรใหม่ เพื่อขยายคริสตจักรของพระเจ้ า แต่ อันทีจ่ ริงมนุษย์ ต่างหากที่
เป็ นวิธีของพระเจ้ า”
 “ขณะที่คริสตจักรมองหาวิธีที่ดีกว่า แต่พระเจ้ าทรงมองหาคนที่พระเจ้ าจะใช้ ได้ ” เพื่อให้ พระเจ้ านาการ
แทรกแซง นาการเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ ้น

เอเสเคียล 22:30 และเราก็แสวงหาสักคนหนึง่ ในพวกเขาซึง่ จะสร้ างกาแพงและยืนอยู่ในช่องโหว่ต่อหน้ าเราเพื่อ
แผ่นดินนัน้ เพื่อเราจะมิได้ ทาลายมันเสีย แต่ก็หาไม่ได้ สกั คนเดียว
 ในเวลานันอิ
้ สราเอลตกอยู่ในที่นงั่ ลาบาก เพราะทังกษั
้ ตริย์ก็หลงไปจากพระเจ้ า คนทังหลายก็
้
หลงไปจากพระเจ้ า
ความบาปปกคลุมประเทศ พระองค์จงึ แนะนาวิธีแก้ ไข คือพระองค์กาลังมองหาคนยืนช่องโหว่ คนที่ยอมเป็ น
อุปกรณ์นาการเยียวยาไปสู่สถานการณ์เหล่านัน้
Ex . เนหะมีย์ เมื่อได้ ยินข่าวเกี่ยวกับเยรูซาเล็ม เขาร้ อนใจเมื่อเขาเห็นช่องโหว่ และเขาได้ ทาบางสิ่งเพื่อช่องโหว่นนั ้
เนหะมีย์1:3 เขาทังหลายพู
้
ดกับข้ าพเจ้ าว่า “ผู้ที่รอดตายซึง่ อยู่ในมณฑล คือผู้ซงึ่ รอดพ้ นจากการถูกกวาดไปเป็ นเชลย
มีความลาบากและความอับอายมาก กาแพงเมืองเยรูซาเล็มก็พงั ลง และประตูเมืองก็ถกู ไฟทาลายเสีย”
 คำถำม ครอบครั วของคุณเป็ นอย่ างไรบ้ าง? ที่ทางานของคุณเป็ นอย่ างไรบ้ าง? สุขภาพเป็ นอย่ างไร
่ี ่นี ้ อง
บ้ าง? มีช่องโหว่ ในเรื่ องสุขภาพของคุณไหม? การเงินของคุณเป็ นอย่ างไรบ้ าง? กลุ่มเซลล์ ทพ
อยู่เป็ นอย่ างไรบ้ าง? แล้ วความสัมพันธ์ ระหว่ างคุณกับพระเจ้ าเป็ นอย่ างไรบ้ าง?
 เราต้ องสารวจ และรู้สภาพของสิ่งเหล่านี ้ เพื่อเราจะไม่ยอมปล่อยให้ มนั เป็ นช่องโหว่ต่อไปเรื่ อยๆ เพราะเรารู้ว่าถ้ า
เราไม่ทาอะไรในไม่ช้า การพังพินาศจะเกิดขึ ้น (เราสังเกตและถามพระเจ้ าได้ และขอพระองค์แนะนาวิธีแก้ ไข)
 ในส่วนของเนหะมีย์เขาสนใจสภาพบ้ านเมืองของเขาในอิสราเอลทังๆ
้ ที่เขาไม่ต้องสนใจก็ได้
 เนหะมีย์สบายแต่เขาก็เป็ นห่วงคนอื่น (แต่ปัญหามนุษย์คือเมื่อเราสบายแล้ วเราไม่ค่อยสนใจใครแล้ ว)
 ดังนันเนหะมี
้
ย์จงึ เริ่มต้ นทุกอย่ างด้ วยการอธิษฐานยืนอยู่ในช่ องโหว่
 ดังนันการขยั
้
บแรกของเนหะมีย์ คือการอธิษฐาน และการอธิษฐานอุดช่องโหว่ได้ จริงๆ
 วันนี ้พระเจ้ าต้ องการให้ เราเองทาหน้ าที่หนึง่ คือ ให้ เราอธิษฐานเพื่ออุดช่องโหว่ต่างๆ เนหะมีย์เป็ นบุรุษแห่งการ
อธิษฐาน ซึง่ ในพระธรรมเนหะมีย์ก็ได้ บนั ทึกถึงเรื่ องการอธิษฐาน ของเนหะมีย์อย่างน้ อยถึง 9 ครัง้ ด้ วยกัน
 ดังนันเราต้
้
องเรี ยนรู้ว่าเนหะมีย์อธิษฐานแบบไหนจึงได้ รับคาตอบ

เราต้ องตอบคาถาม 3 คาถามนี ้
1. เราจะอธิษฐานเมื่อไร?
 แน่นอนเราควรต้ องอธิษฐานทุกเวลา แต่สิ่งที่แน่นอนมากๆ คือเมื่อไรก็ตามที่เห็นช่องโหว่เกิดขึ ้น อย่านิ่งนอนใจ
เพราะถ้ าหากคุณนิ่งนอนใจ มีโอกาสที่ศตั รูจะเข้ ามาทาลายชีวิตของคุณได้
 เนหะมีย์ไม่ได้ อธิษฐานแค่วนั เดียว พระคัมภีร์บอกว่าเขาอดอาหารอธิษฐานร้ องไห้ และโศกเศร้ าอยู่หลายวัน เขาใช้
เวลาส่วนตัวกับพระเจ้ า เพื่อแสวงหาการทรงนาว่า เราจะทาอย่างไรดีกบั สิ่งที่เกิดขึ ้น ?
 ดังนันก่
้ อนสิ่งอื่นใดให้ เราอธิษฐานก่อนเสมอ เพราะการอธิษฐานคือการแสดงออกถึงการพึง่ พาพระเจ้ า
 “แต่ คนที่ล้มเหลวมักจะเอาเรื่ องการอธิษฐานเป็ นเรื่ องสุดท้ าย”

2. เราอธิษฐานทาไม?
2.1 เหตุผลแรกที่เนหะมีย์อธิษฐานคือ การอธิษฐานแสดงถึงการพึ่งพาพระเจ้ า
 เหตุผลที่หลายคนไม่อธิษฐานก็เพราะ เขาไม่คิดว่ามันจาเป็ น เราคิดว่าเราสามารถ จัดการได้ ด้วยตัวเอง

 ไม่ มีอะไรที่พระเจ้ าจะไม่ ทาเพื่อคนที่พ่ งึ พาพระองค์ จริงๆ
 ดังนันสิ
้ ่งที่เป็ นเครื่ องหมายที่บ่งว่าเราพึง่ พาพระเจ้ าคือ เมื่อเกิดปั ญหาสิ่งแรกที่ต้องทาคือ อธิษฐาน

2.2 เหตุผลที่สองที่เนหะมีย์อธิษฐานคือ การอธิษฐานช่ วยบรรเทาภาระหนัก
 แทนที่เขาเองมานัง่ ทุกข์ใจ เนหะมีย์ใช้ เวลาของเขาในการอธิษฐาน เขาไม่ได้ บ่นต่อว่าคนอื่น
 ความจริงคือถ้ าคุณเจอปั ญหาหนัก คุณไม่อธิษฐาน.. คุณแบกเอง แต่เมื่อคุณอธิษฐานพระเจ้ าจะรับภาระนันเอง
้
 เมื่อเราอธิษฐานพระเจ้ าจะให้ เกียรติคาอธิษฐานของคุณ
 คาว่าเนหะมีย์ แปลว่า พระเจ้ าเป็ นผู้เล้ าโลมของฉัน
อิสยาห์ 40:31 แต่เขาทังหลายผู
้
้ รอคอยพระเจ้ าจะเสริมเรี่ ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ ้นด้ วยปี ก เหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่ง
และไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี ้ย
 คำถำม วันนี้อะไรทีเ่ รำกำลังติด หรื อเจอทำงตันหรื อไม่ แล้ วเรื่ องนั้นเรำอธิษฐำนวิงวอนต่ อพระเจ้ ำ
แล้ วหรื อไม่ ?

2.3 เหตุผลที่สามที่เนหะมีย์อธิษฐานคือ การอธิษฐานจะปลดปล่ อยฤทธิ์เดชของพระเจ้ า
 คำถำม เรำต้ องกำรฤทธิ์เดชของพระเจ้ ำมำกขึน้ หรื อน้ อยลง ? แล้ วเรำควรจะอธิษฐำนมำกขึน้ หรื อ
น้ อยลง ?
 เช่นเนหะมีย์เมื่อทราบข่าวเขาทุกข์ใจและเขาร้ องไห้ คกุ เข่าอธิษฐานขอพระเจ้ าช่วย และเขาได้ อธิษฐานติดต่อกัน
 ดังนันวั
้ นนี ้ ถ้ าคุณต้ องการเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้ าปรากฎ คุณต้ องอธิษฐานอย่างเข้ มข้ น เพราะอะไร?
เพราะเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้ าจะปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระองค์ลงมา
เยเรมีย์ 33:3 จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้ า และจะบอกสิ่งที่ใหญ่ ย่ งิ และที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเจ้ าไม่ ร้ ู นัน้ ให้ แก่ เจ้ า
 เมื่อเราทูล(อธิษฐาน) พระเจ้ าจะตอบและจะบอกสิ่งที่ใหญ่ ย่ งิ และที่ซ่อนอยู่ ที่เจ้ าไม่ ร้ ู นัน้ ให้ แก่ เจ้ า
 และถึงแม้ คณ
ุ ไม่ได้ อธิษฐาน ถ้ าพระเจ้ าตอบคุณๆ ก็ไม่ฟังพระองค์อยู่ดี เพราะคุณไม่ได้ อยู่ในโหมดที่หเู ปิ ดฟั งเสียง
พระเจ้ า
 ดังนัน้ ถ้าอยากจะเห็นสิ่ งดี ๆ เกิ ดขึ้นจงอธิ ษฐานเพราะการอธิ ษฐานจะปลดปล่อยฤทธิ์ เดชของพระเจ้าลงมา

3.ประการที่สาม เราจะอธิษฐานอย่ างไร
 สิ่ งทีส่ ะท้อนสภาพฝ่ ายจิ ตวิ ญญาณของคนเราฟังได้จากคาอธิ ษฐานของเขา แต่สิ่งทีน่ ่ากลัวกว่าคื อเมื ่อคนๆ นัน้
ไม่ได้อธิ ษฐานเลย มันกาลังบ่งบอกว่าจิ ตวิ ญญาณของเขาอยู่ห่างไกลจากพระเจ้ามากๆ
 ดังนันค
้ าอธิษฐานจึงสื่อบางอย่างที่เป็ นตัวตนของเรา

เราควรจะอธิษฐานอย่ างไรที่จะได้ รับคาตอบ มีอย่างน้ อย 4 ประการจากตัวอย่างคาอธิษฐานของเนหะมีย์
1. อธิษฐานโดยการทูลขอจากพระลักษณะของพระเจ้ า …ต้ องอธิษฐานให้ สอดคล้ องกับพระลักษณะของพระเจ้ า
 เช่น เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ ารักเรา เราก็อธิษฐานได้ ด้วยความไว้ วางใจ แล้ วคาอธิษฐานจะมีน ้าหนัก และมีพลัง เพราะ
เรารู้จกั พระเจ้ าผู้ที่เรารักเพราะพระองค์รักเราก่อน

เนหะมีย์1:5 ข้ าพเจ้ าทูลว่า “ข้ าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่งฟ้าสวรรค์ พระเจ้ าผู้ใหญ่ ย่ งิ และน่ าเกรงกลัว ผู้ทรง
รั กษาพันธสัญญาและดารงความรั กมั่นคงกับบรรดาผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์
เนหะมีย์พูดถึงพระลักษณะของพระเจ้ า 3 ด้ านด้ วยกัน
1.พระเจ้ าผู้ใหญ่ ย่ งิ พระเจ้ าผู้ทรงยิ่งใหญ่จะทรงช่วยเขา และพระเจ้ าทรงใหญ่กว่าปั ญหาเขาแน่ใจว่าพระเจ้ าช่วยได้
2.พระองค์ ทรงเป็ นพระเจ้ าที่น่าเกรงกลัว พระเจ้ ามีฤทธิ์เดช เต็มไปด้ วยพลังและพระปั ญญาพระองค์ทรงช่วยได้
3.พระองค์ ทรงเป็ นพระเจ้ าผู้ทรงรั กษาพันธสัญญาและดารงความรั กมั่นคงกับบรรดาผู้ท่ รี ั กพระองค์ และ
รั กษาพระบัญญัตขิ องพระองค์ เขายึดมัน่ ในพระสัญญาที่พระเจ้ าทากับบรรพบุรุษของเขา
2. อธิษฐานโดยการสารภาพความผิดบาป
 ถ้ าคุณไม่เชื่อฟั งพระเจ้ าเหมือนอิสราเอลในเวลานันที
้ ่เขาไม่เชื่อพระเจ้ า ไม่ฟังเสียงพระองค์จนเจอกับปั ญหาหนัก
 เนหะมีย์จงึ อธิษฐานด้ วยการสารภาพความผิดบาปเพื่ออิสราเอล
เนหะมีย์1:6-7 6 ขอพระองค์ทรงเงี่ยพระกรรณฟั ง และขอทรงลืมพระเนตรของพระองค์ดอู ยู่ เพื่อจะทรงฟั งคาอธิษฐาน
ของผู้รับใช้ ของพระองค์ ซึง่ ข้ าพระองค์ทลู อธิษฐานต่อพระองค์ ณ บัดนี ้ทังกลางวั
้
นและกลางคืน เพื่อประชาชน
อิสราเอลผู้รับใช้ ของพระองค์ สารภาพบาปของประชาชนอิสราเอล ซึง่ ข้ าพระองค์ทงหลายได้
ั้
กระทาบาปต่อพระองค์
ด้ วยว่าข้ าพระองค์กบั ตระกูลของข้ าพระองค์ทาบาปแล้ ว
7 ข้ าพระองค์ทงหลายประพฤติ
ั้
เลวทรามมาก และมิได้ รักษาพระบัญญัติ กฎเกณฑ์ และกฎหมายซึง่ พระองค์ได้ ทรง
บัญชาไว้ กบั โมเสสผู้รับใช้ ของพระองค์
 ประการแรกเนหะมีย์อธิษฐานว่าพระเจ้ าเป็ นอย่างไร ส่วนประการที่สอง เขาอธิษฐานกับพระเจ้ าว่าเขาเป็ นอย่างไร
 ที่จริงการตกมาเป็ นเชลยยังบาบิโลนไม่ได้ เป็ นความรับผิดชอบของเนหะมีย์ เพราะเขายัง ไม่เกิดในตอนนัน้
 แต่ เขานาตัวเองเข้ าร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่มคนที่เป็ นปั ญหา เนหะมีย์จงึ อธิษฐานสารภาพบาป
ทัง้ ส่ วนตัวและส่ วนรวมเพื่อชนชาติของเขา
 ประยุกต์ ใช้ เราอาจต้ องสารภาพบาปสาหรับคู่สมรสที่นอกใจ หรื อสารภาพแทนที่ภรรยาขี ้บ่น สารภาพบาปให้ กบั
ลูกที่เกเรไม่เชื่อฟั ง สารภาพบาปให้ กบั กลุ่มเซลล์ที่เขาละทิ ้งพระเจ้ าไป ฯ…ขอพระเจ้ ายกโทษความผิดบาปให้ กบั
พวกข้ าพเจ้ าด้ วย
3.อธิษฐานโดยอ้ างพระสัญญาของพระเจ้ า
เนหะมีย์1:8-9 8 ขอพระองค์ทรงระลึกถึงพระวจนะ ซึง่ พระองค์ได้ บญ
ั ชาไว้ กบั โมเสสผู้รับใช้ ของพระองค์วา่ ‘ถ้ าเจ้ าทัง้
หลายไม่ซื่อตรงต่อเรา เราจะกระจายเจ้ าทังหลายไปในหมู
้
่ชนชาติทงหลาย
ั้
9 ถ้ าเจ้ ากลับมาหาเรา และรักษาบัญญัติ
ของเรา และประพฤติตาม ถึงแม้ ว่าพวกเจ้ ากระจัดกระจายไปอยู่ใต้ ฟา้ ที่ไกลที่สดุ เราจะรวบรวมเจ้ ามาจากที่นนั่ และ
นาเจ้ ามายังสถานที่ซงึ่ เราได้ เลือกไว้ เพื่อกระทาให้ นามของเรา ดารงอยู่ที่นนั่ ’
 เนหะมีย์อ้างพระสัญญาของพระเจ้ า เนหะมีย์ร้ ูว่าใครก็ตามที่ไม่เชื่อฟั งพระเจ้ าจะถูกลงโทษ แต่จากตัวอย่างคา
อธิษฐานนี ้เขาอธิษฐานรายงานกับพระเจ้ าว่า …ตอนนี ้เรากลับใจแล้ วขอพระเจ้ าระลึกถึงพระสัญญา และยกโทษ
ให้ เราด้ วย

 ดังนันอย่
้ ามัวกล่าวโทษตัวเอง หรื อรู้สกึ ไม่ดีต่อผู้อื่น เราเพียงแต่สารภาพบาป เริ่มต้ นใหม่ในพระสัญญาของพระ
เจ้ าพระเจ้ าพร้ อมจะยกโทษให้ และนาคุณกลับสู่สภาพดีภายใต้ ร่มพระคุณของพระองค์อีกครัง้
4.อธิษฐานโดยการขออย่ างเจาะจง
เนหะมีย์1:10-11 10 เขาเหล่านี ้ เป็ นผู้รับใช้ และเป็ นประชากรของพระองค์ ผู้ซงึ่ พระองค์ได้ ทรงไถ่ไว้ ด้ วยฤทธานุภาพ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ และด้ วยพระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ของพระองค์ 11 ข้ าแต่พระเจ้ า ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟั งคาอธิษฐาน
ของผู้รับใช้ ของพระองค์ และต่อคาอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ ของพระองค์ ผู้ปีตยิ ินดีที่ยาเกรงพระนามของพระองค์
ขอประทานความสาเร็จแก่ผ้ รู ับใช้ ของพระองค์ในวันนี ้ และขอทรงโปรดให้ เป็ นที่ชอบในสายตาของชายคนนี ้”
 เนหะมีย์อธิษฐานมามากมายทังหมด
้
จุดประสงค์ เพียงเพื่อขอเรื่ องหนึ่งคือ ขอประทานความสาเร็จที่เขาจะ
ขอพระราชาตอบตกลงที่เขาจะกลับไปสร้ างกาแพงเยรู ซาเล็มให้ สาเร็จ
 บางครัง้ พระเจ้ าให้ เราอธิษฐานยืนอยู่ที่ช่องโหว่ แต่บางครัง้ พระเจ้ าอาจใช้ เราเป็ นคาตอบแห่งคาอธิษฐาน เราต้ อง
ทาบางสิ่งและแสดงตัวออกมาเพื่องานของพระเจ้ าจะประสบความสาเร็จผ่านทางเรา

