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สวดทูลขออย่างไร จึงจะได้ทกุ อย่าง?
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ตัง้ แต่ลูกรับศีลล้างบาปเป็ นลูกของพระองค์โดยสมบูรณ์มา ลูกมักจะได้ยนิ เพื่อนๆ ทีเ่ ป็ นคาทอลิกตัง้ แต่
เกิดหรือทีเ่ รียกว่า “คาทอลิกนอน” พูดกับลูกเสมอว่า “พระเจ้ามักจะประทานพระพรแก่คาทอลิกยืนมากกว่ าแก่คาทอลิกนอนอย่าง
พวกเรา” ตอนแรกๆ ลูกไม่เข้าใจ ก็มกั จะตื่นเต้นกับคาพูดเหล่านัน้ เพราะหากเราสวดขออะไรแล้ว พระเจ้าประทานให้จะด้วยเหตุผล
อะไรก็แล้วแต่ ก็ดที งั ้ นัน้ ไม่ต้องไปถามมาก ไม่ต้องไปวิเคราะห์มาก ต่อมา เพื่อนๆ ในสังคมก็มกั จะพูดกับลูกว่าไม่ว่าลูกจะขออะไร
จากพระเจ้า ลูกก็มกั ได้ทงั ้ นัน้ เอ! พอเพื่อนๆ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นคริสตชนพูดเช่นนัน้ กับลูกด้วย ลูกเลยต้องคิด และต้องวิเคราะห์ว่าจริงไหม?
ทีท่ ุกสิง่ ทุกอย่างทีล่ กู ทูลขอ ลูกมักได้ตามทีข่ อ
และในทีส่ ุด ลูกก็ได้คาตอบ เป็ นคาตอบทีล่ ูกกล้าไปประกาศบนเวทีเวลาลูกได้รบั เชิญไปพู ดแบ่งปั นเรื่องนี้ตามคริสตจักร
ต่างๆ ลูกมักจะถามผูฟ้ ั งก่อนว่า มีใครในทีน่ นั ้ บ้างทีส่ วดขอพระพรจากพระเจ้าแล้วจะได้ทุกอย่างตามทีท่ ูลขอ? ขอให้ยกมือ แน่ นอน!
ไม่มใี ครกล้ายกมือ แล้วลูกก็จะยกมือขึน้ เอง พร้อมกับพูดอย่างชัดถ้อยชัดคาว่า
“ดิฉนั นี่แหละ สวดทูลขอ แล้วได้ทุกอย่าง!” แล้วลูกก็จะหยุดสักพักหนึ่งอึดใจ เพื่อดูปฏิกริ ยิ าของผูฟ้ ั ง ก่อนทีจ่ ะพูดต่อว่า “ยัง
ไม่จบประโยคค่ะ ดิฉนั นี่แหละค่ะ สวดทูลขอ แล้วได้ทุกอย่าง ตามน้าพระทัยของพระเป็ นเจ้า!”
จากประสบการณ์ส่วนตัวในเรื่องการขอจากพระเจ้า และจากการได้อ่านพระวาจาเกี่ยวกับเรื่ องการทูลขอนี้ ลูกคิดว่าลูก
เข้าใจพอสมควร พระวาจาต่อไปนี้ ล้วนแล้วแต่บอกกับพวกเราว่า “ขอ แล้วจะได้”
“พระบิ ดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการอะไร ก่อนทีท่ ่านจะขอเสียอีก” มัทธิ ว 6:8
“จงขอเถิ ด แล้วท่านจะได้รบั จงแสวงหาเถิ ด แล้วท่านจะพบ
จงเคาะประตูเถิ ด แล้วเขาจะเปิ ดประตูรบั ท่าน” มัทธิ ว 7:7
“ท่านใดทีล่ ูกขออาหารจะให้ก้อนหิ นหรือ ถ้าลูกขอปลา จะให้งูหรือ
แม้แต่ท่านทัง้ หลายทีเ่ ป็ นคนชัวยั
่ งรูจ้ กั ให้ของดีๆ แก่ลูก
แล้วพระบิ ดาของท่านผูส้ ถิ ตในสวรรค์จะไม่ประทานของดีๆ แก่ผทู้ ีท่ ูลขอพระองค์มากกว่านัน้ หรือ” มัทธิ ว 7:9-10
“ถ้าท่านทัง้ หลายดารงอยู่ในเรา และวาจาของเราดารงอยู่ในท่าน
ท่านอยากได้สิง่ ใด ก็จงขอเถิด และท่านจะได้รบั ” ยอห์น 15:7
“เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ท่านจะขอสิ ง่ ใดจากพระบิ ดา
พระองค์จะประทานให้กบั ท่านในนามของเรา” ยอห์น 16:23
“จงขอเถิ ด แล้วท่านจะได้รบั ” ยอห์น 16:24
“สิ ง่ ใดทีท่ ่านทัง้ หลายขอในนามของเรา เราจะทาสิ ง่ นัน้ ” ยอห์น 14:14

แต่ทาไม บ่อยครัง้ เหลือเกิน เราสวดทูลขอแล้วงึ “ไม่ได้ตามทีท่ ลู ขอ” ต้องอ่านและศึกษาพระวาจาต่อไปนี้ควบคูไ่ ปด้วย แล้ว
จะเข้าใจอย่างถ่องแท้
“ท่านวอนขอ แต่ไม่ได้รบั เพราะท่านวอนขอไม่ถกู ต้อง
คือ วอนขอเพือ่ นาไปสนองกิ เลสตัณหาของท่าน” ยากอบ 4:3
“เราเมตตาต่อผูท้ ีเ่ ราเมตตา และสงสารผูท้ ีเ่ ราสงสาร
ดังนัน้ ทุกสิ ง่ จึงขึ้นกับพระเมตตาของพระเจ้า ไม่ข้ นึ กับความตัง้ ใจหรือความอุตสาหะของมนุษย์” โรม 9:15
“มนุษย์เอ๋ย เจ้าเป็ นใครกัน จึงบังอาจมาเถียงกับพระเจ้า” โรม 9:20
“จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี เพราะนี แ่ หละเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า” 1 เธสะโลนิ กา 5:18
ชัดเจน! ในการสวดทูลขอจากพระเจ้านัน้ สิง่ ทีเ่ ราทูลขอเป็ นไปตามน้าพระทัยของพระเจ้าหรือไม่? ข้อนี้เราไม่มที างทราบได้
แต่ยามไม่ได้ เราสวดขอบคุณพระองค์ในการ “ไม่ได้” นัน้ หรือเปล่า? เพราะนัน่ แหละคือน้ าพระทัยของพระองค์ พระเจ้าทรงทราบ
ดีกว่าเรามนุษย์ ว่าอะไรดีอะไรไม่ดสี าหรับเรา เด็กน้อยต้องการดื่มนมหวานก่อนนอน หากแม่ตามใจ เกิดอะไรขึน้ ? ลูกฟั นผุหมด แต่
เด็กน้อยนัน้ ไม่ทราบด้วยตัวเอง
เวลาเราทูลขออะไรจากพระเจ้า วัตถุประสงค์หลักของการทูลขอนัน้ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองหรือเพื่อผูอ้ ่นื ? หรือเพื่อ
ถวายเกียรติแด่พระองค์? เราหลอกคนอื่นได้ หลอกแม้กระทังตั
่ วเองก็ได้ แต่หลอกพระเจ้าไม่ได้ พระเจ้าทรงตรัสชัดเจนว่า หากเรา
วอนขอเพื่อนาไปสนองกิเลสตัณหาของเรา พระองค์จะไม่ทรงประทานให้
ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศไทยตกอยู่ในภาวะต้มยากุง้ ลูกเองก็เพิง่ หลุดพ้นจากคดีอนั ไม่เป็ นธรรม เสียเวลาชีวติ ของลูก
ไปถึง 14 ปี ลูกหมดทาง หมดปั ญญา หมดหนทางทีจ่ ะดาเนินชีวติ ต่อ แน่นอนลูกต้องสวดทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ลูกไม่มที ่ี
พึ่งอื่นใดเลย แต่ ลูกไม่ได้สวดทูลขอจากพระองค์ให้ตวั ลูกเอง ในความหมดสิ้นซึ่งทุกสิง่ ทุกอย่าง ลูกสวดทูลขอพระองค์ว่า ขอให้
พระองค์โปรดประทานธุรกิจหรืออะไรก็ได้แก่ลกู เพื่อลูกจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ เป็ นการสวดทูลขอทีอ่ อกจากใจจริงของลูก แล้ว
... พระองค์กป็ ระทานธุรกิจส่งออกมาให้ลกู เป็ นธุรกิจทีล่ กู สามารถจ้างแรงงานทีต่ กงานในขณะนัน้ ได้เป็ นจานวนมาก นับเป็ นพระพร
ทีป่ ระทานโดยตรงจากการสวดทูลขอของลูกอย่างอัศจรรย์ทส่ี ดุ !
ตอนทีล่ กู เพิง่ เป็ นคาทอลิกใหม่ๆ ลูกมีความทุกข์รอ้ นมาก ดูเหมือนรอบด้านชีวติ จะเต็มไปด้วยปั ญหา มีอยู่เรื่องหนึ่ง ซึง่ ลูก
เดือดร้อนเป็ นพิเศษ ลูกสวดภาวนาด้วยความร้อนรนและด้วยความร้อนใจ ไม่มอี ะไรเกิดขึน้ ลูกก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆ ตามสิตปั ญญา
ของมนุษย์ตวั เล็กๆ คนหนึ่ง เวลาผ่านไป ... ลูกก็ยงั มีความเชื่อเต็มเปี่ ยมในพระเมตตาของพระองค์ แล้วอยู่มาวันหนึ่ง 7 ปี ผ่ านไป ...
ปั ญหาอันเรือ้ รังนัน้ ก็ได้รบั การแก้ไขอย่างหมดจดงดงาม! และอานิสงส์ของการได้รบั พระพรช้าไป 7 ปี นนั ้ บังเกิดผลดีมากมายแก่ลูก
จนถึงปั จจุบนั นี้! นับจากนัน้ เป็ นต้นมา ลูกและลูกๆ สวดขอบพระคุณพระองค์ทุกครัง้ ในเรื่อง “ทีไ่ ม่ได้” เพราะนี่แหละคือพระพรของ
พระองค์ เพราะนี่แหละคือน้าพระทัยของพระเป็ นเจ้า 
กับเพื่อนต่างศาสนา ลูกมักจะขอบพระคุณพระเจ้าให้เพื่อนๆ ฟั งในทุกสิง่ ทีพ่ วกเขาเห็นในตัวลูก (I count my blessings) นี่
คือเหตุผลทีเ่ พื่อนๆ ส่วนใหญ่จะพูดว่า ลูกขออะไรจากพระเจ้าแล้วได้หมด 
จากการอ่านพระคัมภีรอ์ ย่างลึกซึง้ และประพฤติปฏิบตั ติ ามให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ ลูกขอยืนยันด้วยการยกมือสุดแขนอีก
ครัง้ หนึ่งว่า ลูกเป็ นคนหนึ่งทีส่ วดทูลขอจากพระเจ้าแล้ว ได้ทุกอย่างที่ทูลขอ แต่ตามน้าพระทัยของพระองค์!
ขอพระองค์ทรงได้รบั การเทิดพระเกียรติอย่างสูงสุด พระเจ้าข้า
อาแมน

