การเพาะบ่มชีวิตแห่งการอธิษฐาน
• การอธิษฐานคือ การพูดคุยกับพระเจ้า ไม่ใช่พูดคุยถึงพระเจ้า เราพูดคุยกับพระเจ้า
ที่เป็นพระผู้สร้างผู้ที่ไม่มีใครสร้างพระองค์ และเป็นพระเจ้าที่สร้างจักรวาลนี้
พระองค์ทรงฟังเราอย่างตั้งใจด้วยความรักอย่างมากมาย
Ø คําถาม ทําไมพระองค์จึงสนใจที่จะคุยกับเรา ?
• มีคํากล่าวว่า
“เมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าจะทรงทําบางสิ่งบางอย่างในโลกพระองค์จะทําให้ผู้คนของพระองค์นั้น
อธิษฐานอย่างมากมาย”
• พระองค์ทรงทํากิจของพระองค์โดยการเป็นหุ้นส่วนกับคําอธิษฐานของผู้คน
แม้ในความอ่อนแอของเรา และแม้ในการอธิษฐานที่แสนจะธรรมดาของเรา
แต่เมื่อเราเป็นหุ้นส่วนหัวใจกับพระเจ้า พระองค์จะทรงกระทํากิจอันยิ่งใหญ่
ผู้เชื่อทุกคนถูกเรียกให้เพาะบ่มชีวิตแห่งการอธิษฐานให้เติบโตขึ้น
• การเติบโตขึ้นในการอธิษฐาน ถือเป็นการทรงเรียก
ซึ่งทุกคนที่รักพระเยซูคริสต์ถูกเรียกให้เติบโตขึ้นในการอธิษฐาน และคุณจะรักผู้คนได้มากขึ้น
ถ้าคุณมีชีวิตอธิษฐานที่เข้มแข็ง
คําแนะนําในการเพาะบ่มชีวิตแห่งการอธิษฐานให้เติบโตขึ้น 3 ประการ
1. พยายามทีจ่ ะจัดการกับชีวิตอธิษฐานของเรา
• ในส่วนของเราจะต้องต่อสู้ เราจะต้องลงทุน เราต้องลงแรง
เพราะว่าชีวิตในอธิษฐานของเราจะไม่สามารถพัฒนาได้อย่างอัตโนมัติ
ต้องตั้งใจที่จะพัฒนาให้เติบโตขึ้น
• และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยทุกคนที่มีใจปรารถนาที่จะเติบโตในชีวิตแห่งอธิษฐาน
• เราต้องเปลี่ยนจากทําเป็นหน้าที่(duty)
Ø มาเป็นวินัย (discipline)
Ø และเปลี่ยนจากวินัย มาเป็นความชื่นชมยินดี (delight)
จากหน้าที่สู่วินัย (From Duty to Discipline)
• ถ้าหากคุณอธิษฐานเป็นวินัย พระวิญญาณบริสุทธิ์จะค่อยๆ แตะต้องคุณที่ละเล็กที่ละน้อย
ในวันเวลาผ่านไป คุณจะได้พบกับพระเจ้าตรงโน่นบ้างตรงนี้บ้าง
• ซึ่งส่วนใหญ่ของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่เติบโตขึ้นในการอธิษฐานนั้นอยู่ที่ small moments
คือช่วงเวลาเล็กๆ ที่หัวใจของเรานั้นได้รับการดลใจเล็กๆ ที่โน่นนิด ที่นี่หน่อย
ที่ได้สะสมกันมา
• คุณเติบโตขึ้นในการอธิษฐานด้วยการอธิษฐานเท่านั้น

จากวินัยสู่ความชื่นชมยินดี (From Discipline to Delight)
อิสยาห์ 56:7(Isaiah56:7)
คนเหล่านี้เราจะนํามายังภูเขาบริสุทธิ์ของเราและกระทําให้เขาชื่นบานอยู่ในนิเวศอธิษฐานของเราเครื่องเผ
าบูชาของเขาและเครื่องสักการบูชาของเขาจะเป็นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา
เพราะนิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐาน สําหรับบรรดาชนชาติทั้งหลาย these I will bring to
my holy mountain and give them joy in my house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices
will be accepted on my altar; for my house will be called a house of prayer for all nations.”
• การอธิษฐานจะไม่น่าเบื่อถ้าเราค้นพบว่าพระเจ้าน่าสนใจมากแค่ไหน
แล้วการพูดคุยในอธิษฐานกับพระเจ้าของเรานั้น จะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี
เพราะเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดการอธิษฐานคือ
การที่เราพบกับพระเจ้าและเติบโตในสัมพันธภาพที่มีต่อพระองค์
• การอธิษฐานเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้เรานั้นได้รู้สึกถึงการทรงสถิตของพระเจ้า
เป็นเครื่องมือช่วยให้เรารับความรักจากพระองค์
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้รับความเข้าใจถึงพระลักษณะของพระองค์
• เมื่อเราอธิษฐานเราตั้งตําแหน่งตัวเราเองที่จะรับการเปิดเผยที่สดใหม่จากหัวใจของพระเจ้า
ที่จะรับความปรารถนาของพระองค์นั้นมาก่อร่างสร้างขึ้นในชีวิตของเรา
ตําแหน่งของการอธิษฐานจะช่วยทําให้เราตั้งตําแหน่งชีวิตของเราในการที่เราจะได้รับพลังที่จ
ะรักพระเจ้าและรักผู้คน
2. เราจะเพาะบ่มชีวิตแห่งการอธิษฐานให้เติบโตขึ้นโดยการติดสนิทเชื่อมโยงกับพระเจ้า
ยอห์น 15:5(John15:5)
เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา
ผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลย “I am the vine; you are the
branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do
nothing.
• เราไม่สามารถที่จะทําให้เกิดการดลใจทางฝ่ายวิญญาณในหัวใจของตัวเองได้
และไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและเคลื่อนหัวใจคนอื่นได้ ถ้าเราไม่ได้เชื่อมโยงกับพระเจ้า
o คุณอาจจะให้คําแนะนําที่จะช่วยตัวเอง ให้แรงจูงใจตามความสามารถของมนุษย์ได้
แต่คุณเคลื่อนหัวใจผู้คนให้รักพระเยซูและรักความบริสุทธิ์ด้วยความสามารถของคุณไม่
ได้
o คุณอาจจะหนุนใจให้เขามีความกล้าหาญที่จะเผชิญกับความยากลําบากได้
แต่คุณจะไม่สามารถที่จะกระตุ้นปลุกเร้าขับเคลื่อนในฝ่ายวิญญาณ
ทําให้เขาทําสิ่งเหล่านั้นได้
• แต่ถ้าหากคุณต้องเคลือ่ นใจของตัวเองให้เข้าหาพระเจ้า

•

•
•

•

และต้องการเคลื่อนใจคนอื่นให้เข้าหาพระเจ้านั้น คุณจะต้องเพาะบ่มชีวิตแห่งอธิษฐานให้เติบโตขึ้น
o เราไม่สามารถดําเนินชีวิตไปสูเ่ ป้าประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างบริบูรณ์
โดยปราศจากการเติบโตขึ้นในชีวิตแห่งการอธิษฐาน
o และเราไม่สามารถสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณได้ ถ้าเราไม่เข้าสนิทในพระองค์
ความรักของพระเจ้าเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆ ในแผ่นดินของพระองค์
ถ้าเรามีส่วนร่วมในความเข้มข้นของความรักในความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งนีจ้ ะทําให้เราเติบโตขึ้นในการอธิษฐาน
และการอธิษฐานจะทําให้เรามีประสบการณ์ที่เรียกว่า การสามัคคีธรรมของหัวใจที่ลุกเป็นไฟ
เพราะหัวใจของพระเจ้าพระบิดาทรงลุกเป็นไฟเผาไหม้ด้วยความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพระบุ
ตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
และหัวใจของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเผาไหม้ด้วยความรักที่พระอ
งค์ทรงมีต่อเรา
พระบิดาเชื้อเชิญเรา ให้เราเข้ามา
เข้ามามีส่วนร่วมในสามัคคีธรรมนี้ระหว่างเรากับพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์
พระเจ้าทรงเรียกเราให้เข้ามาใกล้ เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะครอบครัวของพระเจ้า

3. เราจะเพาะบ่มชีวิตแห่งการอธิษฐานให้เติบโตขึ้นได้ด้วยการคอยท่าพระเจ้า
อิสยาห์ 30:18-19
18 เพราะฉะนั้น พระเจ้าทรงคอยที่จะทรงพระกรุณาเจ้าทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงลุกขึ้นเพื่อเมตตาเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรม
ผู้ที่คอยท่าพระองค์จะได้รับพระพร Yet the Lord longs to be gracious to you; therefore he will rise
up to show you compassion. For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for him!
19 เออ ประชาชนผู้อาศัยในศิโยน ณ เยรูซาเล็มเอ๋ย เจ้าจะไม่ร้องไห้อีกต่อไป เมื่อได้ยินเสียงเจ้าร้องทูล
พระองค์จะทรงเมตตาต่อเจ้า เมื่อพระองค์ทรงได้ยิน พระองค์จะตอบเจ้า People of Zion, who live in
Jerusalem, you will weep no more. How gracious he will be when you cry for help! As soon as
he hears, he will answer you.
• หลายครั้งเราคิดว่าเราเป็นคนที่รอคอยพระเจ้า
แท้จริงแล้วพระเจ้ารอคอยที่จะแสดงความเมตตาแก่เรา
Ø พระเจ้าจดจ่อฟังเรา ฟังเราด้วยความรักเมตตา พระองค์เอียงหู
พระองค์ต้องการมีความสัมพันธ์กับเรา พระองค์ต้องการอวยพรเรา
พระองค์ต้องการที่จะแตะต้องจิตใจของเรา พระองค์ต้องการที่จะใช้เรา
พระองค์ต้องการจะเปิดเผยสําแดงพระองค์เองให้กับเรา
• พระเจ้าไม่จําเป็นต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเรา เพราะพระองค์มีฤทธิ์อํานาจ
และเป็นผูม้ ีอํานาจอธิปไตยทุกอย่าง

แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงเมตตาเราและเรียกเราให้ครอบครองร่วมกับพระองค์

