ก้าวแรกกับองค์ พระเยซูคริสต์
บทที่ 8: พระเจ้ าทรงตอบคาอธิษฐาน
จุดประสงค์ : เพื่อเข้าใจความหมายและความสาคัญของการอธิ ษฐาน และวิธีอธิ ษฐานอย่างถูกต้องและได้รับ
คาตอบ
ก. การอธิษฐานเป็ นความคิด วิธีการและคาเชิญของพระเจ้ าทีท่ รงมอบให้ เรา
1. ยอห์ น 16:23-24
1.1 ข้อพระคัมภีร์ขา้ งต้นเปิ ดเผยให้เราเห็นว่า การอธิ ษฐานเป็ นความคิดและวิธีการของพระเจ้า
เพื่ อที่ จะทรงจัดเตรี ย มให้แก่ ค วามต้องการต่ า งๆ ของเรา และการอธิ ษ ฐานยัง ท าให้น้ า
พระทัยของพระองค์ที่มีให้กบั ชี วิตของเราสาเร็ จลงอีกด้วย พระเจ้าทรงมอบคาเชิ ญให้กบั
เราเพื่อเราจะทูลขอต่อพระองค์ในการอธิ ษฐาน และพระองค์ยงั ทรงสัญญาว่าจะประทานสิ่ ง
ที่เราทูลขอต่อพระองค์แก่เรา
1.2 การอธิ ษฐานเป็ นวิธีหลักวิธีหนึ่ งที่ เราสามารถรับสิ่ งที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่เราแล้วโดย
ทางพระเยซูคริ สต์
2. การอธิษฐานไม่ ใช่ การอ้อนวอนพระเจ้ าหรือการพยายามโน้ มน้ าวพระองค์
2.1 โรม 8:32 พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานทุกสิ่ งแก่ท่านแล้วในองค์พระเยซูคริ สต์
2.2 การอธิ ษฐานเป็ นวิธีการที่เราจะได้รับสิ่ งเหล่านั้น
2.3 พระเจ้าทรงมอบสิ่ งต่างๆ แก่เราโดยพระคุ ณของพระองค์ เรารับไว้โดยการอธิ ษฐานและ
โดยความเชื่อ
ข. เราจะมีชีวติ อธิษฐานทีป่ ระสบความสาเร็จได้ อย่างไร?
1. ยอห์ น 16:23-24 อธิษฐานต่ อพระบิดาในพระนามพระเยซู คริสต์
1.1 อย่าทูลขอต่อพระเยซู แต่ให้ทูลขอจากพระบิดาในสวรรค์ของท่าน
1.2 “ในพระนามพระเยซูคริ สต์” หมายถึง
1.2.1 ท่านไม่ได้เข้าไปโดยนามของท่านหรื อโดยการกระทาความดีของท่านเอง แต่เข้า
ไปโดยพระนามพระเยซูคริ สต์และพื้นฐานอยูบ่ นการงานของพระองค์ นัน่ คือสิ่ งที่
พระเยซูทรงทาเพื่อคุณ เหตุเพราะการงานขององค์พระเยซูคริ สต์ที่ทรงทาเพื่อท่าน
ท่านจึงสามารถรับจากพระเจ้าได้
2. 1 ยอห์ น 5:14-15 อธิษฐานตามนา้ พระทัยของพระเจ้ า พระวจนะของพระเจ้ าคือนา้ พระทัยของ
พระองค์

2.1 หาข้อพระคัมภีร์ที่ได้สัญญาในสิ่ งที่ท่านต้องการให้พบ และทูลขอตามข้อพระคัมภีร์น้ นั
2.2 หากท่านไม่รู้ว่าข้อพระคัมภีร์ที่ได้สัญญาถึ งสิ่ งต่างๆ อยู่ตรงไหนและจะหาข้อพระคัมภี ร์
เหล่านั้นในพระคัมภีร์อย่างไร ท่านสอบถามข้าพเจ้าได้
2.3 พระสัญญาในเรื่ องการอธิษฐาน: พระเจ้าจะทรงฟังท่านและประทานสิ่ งที่เราทูลขอแก่เรา
3. มาระโก 11:23 เชื่อว่าท่านได้ รับ
3.1 โรม 10:17 ให้ใครครวญข้อพระคัมภีร์ต่างๆ ตั้งแต่ในข้อที่ 1 ข้างต้น และความเชื่อที่จะรับ
สิ่ งต่างๆ จะเกิดขึ้นในหัวใจของท่าน
3.2 2 โคริ นธ์ 5:7, 2 โคริ นธ์ 1:20 อย่าหวัน่ ไหวโดยสิ่ งที่ท่านมองเห็นแต่ให้เคลื่อนไปโดยสิ่ งที่
ท่านเชื่อ พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและพระสัญญาทั้งสิ้ นของพระองค์ก็ใช่และอาเมน
3.3 พระสัญญาในเรื่ องการอธิษฐาน: หากท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้ว ท่านก็จะได้รับสิ่ งนั้น
4. ยากอบ 1:6-7 ปฏิเสธทีจ่ ะสงสั ย
4.1 เมื่อความคิดที่สงสัยเข้ามา ให้ปฏิเสธความคิดนั้นและเชื่อต่อไป
4.2 มาระโก 11:23 ให้ยงั คงเชื่ อต่อไปโดยการพูดพระสัญญาของพระเจ้าและสารภาพว่า “พระ
เจ้าทรงได้ยินคาอธิ ษฐานของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าเชื่ อว่าข้าพเจ้าได้รับแล้ว ข้าพเจ้าได้รับสิ่ ง
นั้นแล้วในเวลานี้”
4.3 พระสัญญาในเรื่ องการอธิ ษฐาน: ท่านจะได้รับสิ่ งที่ท่านพูดด้วยปากของท่านและเชื่ อใน
หัวใจของท่าน
5. ฟี ลิปปี 4:6 ให้ เจาะจงและขอบพระคุณพระเจ้ า
5.1 “แต่จงทูลเรื่ องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า” ในภาษากรี กดั้งเดิมที่ใช้เขี ยน
พระคัมภีร์ข้ ึนนั้น ประโยคนี้ยงั มีความหมายรวมถึงการเจาะจงในสิ่ งที่เราทูลขออีกด้วย พระ
เจ้าทรงต้องการให้เราชัดเจนและเจาะจงเมื่อเราทูลขอบางสิ่ งบางอย่างจากพระองค์
5.2 “กับ การขอบพระคุ ณ ” หลัง จากที่ ท่ า นทู ลขอพระเจ้า แล้ว ให้เริ่ ม สรรเสริ ญพระเจ้าและ
ขอบพระคุณพระองค์สาหรับคาตอบ ทาเช่นนี้ ต่อไปเรื่ อยๆ จนกว่าคาตอบจะปรากฏชัดใน
ชีวติ ของท่าน
ค. คาอธิษฐานของท่านปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระเจ้ า
1. ยากอบ 5:16-18 การอธิษฐานปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระเจ้ า
1.1 เมื่อท่านอธิ ษฐานตามหลักการของการอธิ ษฐานข้างต้น คาอธิ ษฐานของท่านจะปลดปล่อย
ฤทธิ์ เดชของพระเจ้าซึ่ งจะเป็ นเหตุทาให้ได้รับคาตอบ

สรุ ป: พระเจ้าได้ทรงประทานวิธีการที่เราสามารถรับสิ่ งต่างๆ จากพระองค์แก่เรา เราสามารถอธิ ษฐานต่อ
พระบิดาในพระนามพระเยซู คริ สต์ดว้ ยความเชื่ อ และเชื่ อว่าเราได้รับแล้ว พระเจ้าทรงสามารถที่จะกระทา
การและท าให้น้ า พระทัย ที่ ท รงมี ต่อชี วิตของเราและต่ อโลกนี้ ส าเร็ จลงโดยคาอธิ ษ ฐานของท่า น ให้เริ่ ม
อธิ ษฐานต่อพระเจ้าทุกวัน เมื่อท่านมีความต้องการต่างๆ เมื่อท่านเผชิ ญกับความทุกข์ยาก หรื อต้องการความ
ช่วยเหลือ ให้ท่านหันเข้าหาพระเจ้าและอธิ ษฐาน
เอกสารแจก: แจกรายการข้อพระคัมภีร์ที่มีพระสัญญาสาหรับด้านต่างๆ ในชีวติ
การบ้านอ่าน: เยเรมีย ์ 29:11-13

แบบทดสอบความเข้ าใจ
บทที่ 8: พระเจ้ าทรงตอบคาอธิษฐาน
สาหรับพีเ่ ลีย้ ง
1. การอธิษฐานคืออะไร?
การอธิ ษฐานเป็ นวิธีการ ความคิดและคาเชิญจากพระเจ้าเพื่อช่วยให้เราได้รับจากพระองค์
2. คริ สเตียนอธิ ษฐานต่อผูใ้ ด? ในนามของใคร?
เราอธิ ษฐานต่อพระบิดาในพระนามพระเยซูคริ สต์
3. คริ สเตียนควรคาดหวังที่จะไดรับคาตอบจากการอธิ ษฐานหรื อไม่? เพราะเหตุใด?
ใช่ เราควรคาดหวังที่จะได้รับคาตอบ เพราะพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงตอบคาอธิ ษฐานของเรา
และประทานสิ่ งที่เราทูลขอแก่เรา

4. พระเจ้าทรงใช้คาอธิ ษฐานของคริ สเตียนอย่างไร?
เพื่อทาให้น้ าพระทัยของพระองค์สาเร็ จลงในชีวติ ของเรา

5. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านอธิ ษฐานตามหลักการของการอธิ ษฐานตามที่ได้สอนไว้ในบทเรี ยนนี้ ?
ฤทธิ์ เดชของพระเจ้าจะเริ่ มทางาน และทาให้คาตอบของคาอธิ ษฐานของเราเกิดขึ้น

แบบทดสอบความเข้ าใจ
บทที่ 8: พระเจ้ าทรงตอบคาอธิษฐาน
สาหรับน้ องเลีย้ ง
1. การอธิษฐานคืออะไร?

2. คริ สเตียนอธิ ษฐานต่อผูใ้ ด? ในนามของใคร?

3. คริ สเตียนควรคาดหวังที่จะไดรับคาตอบจากการอธิ ษฐานหรื อไม่? เพราะเหตุใด?

4. พระเจ้าทรงใช้คาอธิ ษฐานของคริ สเตียนอย่างไร?

5. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านอธิ ษฐานตามหลักการของการอธิ ษฐานตามที่ได้สอนไว้ในบทเรี ยนนี้ ?

