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“หนังสื อทีส่ ำคัญทีส่ ุ ดเล่ มหนึ่งในยุคสมัยของเรำ”
“The Coming Revival (การฟื้ นฟูที่จะมาถึง) อาจเป็ นหนังสื อที่สาคัญที่สุดเล่มหนึ่ งในยุคสมัย
ของเรา ผมอธิษฐานขอให้พระเจ้าใช้หนังสื อเล่มนี้อย่างเกิดผลเพื่อนามาฟื้ นฟูอย่างแท้จริ งมาสู่ คริ สตจักร
ของพระองค์และนาความตื่นตัวฝ่ ายจิตวิญญาณมาสู่ ประเทศชาติของเรา”
ดร. พอล เอ เซดาร์
President, Evangelical Free Church of America
(ประธาน อิแวนเจลิคอล ฟรี เชิร์ช แห่ง อเมริ กา)
“ในชี วิตผม มีหนังสื อไม่กี่เล่มที่มีความหมายสาคัญ มากกว่า The Coming Revival ของ บิล
ไบร์ ท ผมเชื่อว่า ดร. ไบร์ ท ได้ยนิ เสี ยงจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจริ ง ๆ!”
ดร. ดิค อีสต์แมน
President, Every Home for Christ
(ประธาน เอฟเวรี โอม ฟอร์ ไครสต์)
“นี่ คือหนังสื อที่เปิ ดเผย ซื่ อสัตย์ และจริ งจังที่สุดเล่มหนึ่ งเท่าที่คุณเคยอ่านไม่มีลีลาภาษาที่เลิศ
หรู ไม่มีเทคนิ คเพื่อการขาย นี่ คือประสบการณ์จริ งจากผูน้ าของพระเจ้าที่ได้พบบางสิ่ งที่มีค่าอย่างยิ่ง ที่
เข้าเชิญชวนให้คุณมีส่วนร่ วมด้วยกันกับเขา – The Coming Revival”
ราล์ฟ ดี. วินเทอร์
U.S. Center for World Missions
(ยู.เอส.เซ็นเตอร์ ฟอร์ เวิร์ลด์ มิชชัน่ ส์)
“หนังสื อทรงคุณค่าอมตะเล่มนี้ เป็ นที่รอคอยมานาน หัวใจผมร้อง “ฮาเลลูยา” เมื่อได้อ่าน การ
ฟื้ นฟู เป็ นเรื่ องเก่ าค้างสต็อคส าหรั บคนมากมาย แต่ ดร.ไบร์ ท ชี้ ใ ห้เห็ นว่าโดยการอดอาหารของคน
จานวนมาก การกลับใจใหม่การอธิ ษฐาน และการเชื่ อฟั ง การฟื้ นฟูจะเป็ นความจริ งได้ ผมอธิ ษฐาน
ขอให้คนจานวนมากอ่ า นหนัง สื อเล่ มนี้ และเอาใจใส่ ก ับค าสอนนี้ ผมแน่ ใจมากที่ ก ารตื่ นตัวฝ่ ายจิ ต
วิญญาณครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินของเรา”
ดร. เอเดรี ยน โรเจอร์ส
Three-time President, Southern Baptist Convention
(ประธานสามสมัย เซาเธิร์น แบ๊บติสต์ คอนเวนชัน)
“ดร.ไบร์ ท พูดอย่างชัดเจนถึ งองค์ประกอบที่จาเป็ นสาหรับการฟื้ นฟูในอเมริ กา หนังสื อเล่มนี้
ท้าทายให้เรามีส่วนร่ วมในสิ่ งที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมไว้สาหรับบรรดาผูเ้ ชื่ อในยุคสุ ดท้าย”
โธมัส อี. ทราสค์
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General Superintendent, General Council of the Assemblies of God
(ผูอ้ านวยการทัว่ ไป เจนเนอรัล เคาน์ซิล ออฟ ดิ แอสเซมบลี ออฟ ก็อด)
“พระเจ้าได้ใส่ การอธิ ษฐานและการอดอาหารในหัวใจบิล ไบร์ ท ผูร้ ับใช้ของพระองค์ และ
ท่านได้แบ่งปั นการทรงเรี ยกเพื่อการฟื้ นฟูในหนังสื อที่น่าทึ่งเล่มนี้ ผมขอแนะนาหนังสื อเล่มนี้ สาหรับ
คนทั้งหลายที่รอคอยให้ประเทศของเราหันกลับมาหาพระเจ้า”
เดอะ ไรท์ เรเวอเรนด์ จดห์น ดับเบิลยู ฮาว
Episcopal Bishop of Central Florida
(เอพิสโคพัล บิชอป แห่ง เซ็นทรัล ฟอลริ ดา)
“บิล ไบร์ ท บอกเรามให้ฝึกวินยั อย่างที่พระคัมภีร์เน้นถึง โดยการอดอาหารและอธิ ษฐาน ถ้าเรา
ตอบสนองสิ่ งที่ ท่านเรี ยก เราจะพูดถึงพระคริ สต์ของเราอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นต่อทุกคนที่กาลัง
แสวงหาการไถ่บาปและการฟื้ นฟูในอเมริ กา”
ดร. เจ. เฮาเวิร์ด เอดิงตัน
Senior Pastor, First Presbyterian Church of Orlando
(ศิษยาภิบาลอาวุโส คริ สตจักร เฟิ ร์ สต์ เพรสไบทีเรี ยน แห่ง ออร์ แลนโด)
“เมื่อคุณอ่านหนังสื อเล่มใหม่ของ ดร.ไบร์ ท คุณจะได้ความคิดใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์สาหรับการ
เข้าร่ วมเสี ยสละในการอธิ ษฐานและการอดอาหาร”
ดร. อี. แบรนดท์ กุลตาฟสัน
President, National Religious Broadcasters
(ประธาน เนชันแนล รี ลีเจียส บรอดคาสเตอร์ส)
“ผมเชื่ อว่าการอธิ ษฐานและอดอาหารเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่พระเจ้าให้เราเรี ยนรู ้ ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนา
ประเทศชาติของเราให้หนั กลับจากทางสู่ ความหายนะ ดร.ไบร์ ท กล่าวสิ่ งนี้ อย่างชัดเจนในหนังสื อของ
ท่าน ผมขอรับรองหนังสื อเล่มนี้อย่างเต็มที่”
เคย์ อาร์เธอร์
Executive Vice President, Precept Ministries
(รองประธาน พรี เซปต์ มินิสตรี ส์)
“บิล ไบร์ ท ได้เผยแพร่ ระดมพลให้คริ สเตี ยนอเมริ กากลับใจใหม่ อดอาหารและอธิ ษฐานขอ
พระเจ้าฟื้ นฟูแผ่นดินของเรา คริ สเตียนทุกคนที่ห่วงใยอนาคตของประเทศเราควรอ่านหนังสื อเล่มนี้”
ปี เตอร์ มาร์แชลล์
Peter Marshall Ministries
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(ปี เตอร์ มาร์แชลล์ มินิสตรี ส์)
“ในหนังสื อ The Coming Revival บิล ไบร์ ท ได้ช่วยให้ความคาดหวังของเราคมชัดยิ่งขึ้น ความ
คาดหวังของเราขยายนิ มิตของเราสาหรั บการฟื้ นฟูจากพระเจ้า และให้ข้ นั ตอนที่ ตรงไปตรงมาและ
ปฏิบตั ิได้ ที่เราทุกคนต้องปฏิบตั ิเพื่อเตรี ยมพร้อม ความคิดของท่านสดใหม่ และการท้าทายก็จบั ใจ”
เดวิล ไบรอันท์
Founder and President, Concerts of Prayer International
(ประธานและผูก้ ่อตั้ง คอนเสิ ร์ตส์ ออฟเพรเยอร์ อินเตอร์เนชันแนล)
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กำรฟื้ นฟูทจี่ ะมำถึง
THE COMING REVIVAL
Bill Bright
เสี ยงเรียกให้ อดอำหำร อธิษฐำน และ
“แสวงหำพระพักตร์ พระเจ้ ำ”
บิล ไบร์ ท เขียน
พรเทพ คัดสุ ระ แปล
องค์ กำรแคมพัสครูเสดในประเทศไทย
Thailand Campus Crusade for Christ
230/38 ซอยมหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย ถ. วิภำวดีรังสิ ต
ห้ วยขวำง ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร.(02) 275-6762,275-6440 แฟกซ์ (02) 692-3421
E – mail : tccc@bigfoot.com
Webside : http//www.tccc.homepage.com
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กำรฟื้ นฟูทจี่ ะมำถึง
พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 1999
จานวน 3,000 เล่ม

ข้อมูลห้องสมุด
248.273 ไบรท์, บิล
การฟื้ นฟูที่จะมาถึง/บิล ไบรท์
พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุ งเทพฯ : 1999
1.การอดอาหาร 2.ชื่อเรื่ อง

*1995, Bill Bright. All rights reserved.
No part of this look may be reproduced, stored in a retrieval system.
Or transmited in any form or by any means,
Except in the case of brief quotations
Printed in aricles or reviews,
Without prior permission in writing from the publisher.
พิมพ์ที่ ด่านสุ ทธาการพิมพ์
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“ค้นพบเคล็ดลับของการอธิ ษฐานที่ป ระสบความสาเร็ จ” คัดลอกจาก Step 4 of the Ten Basic
Steps: The Christian and Prayer (บันไดสิ บขั้นสู่ ชีวิตคริ สเตียนที่บริ บูรณ์ข้ นั ที่ 4 คริ สเตียนกับการ
อธิษฐาน) C 1994 Bill Bright

“มีประสบการณ์กบั ฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” คัดลอกจาก Step 3 of the Ten Basic
Steps: The Christian and the Holy Spirit (บันไดสิ บขั้นสู่ ชีวิตคริ สเตียนที่บริ บูรณ์ ขั้นที่ 3 คริ สเตียนกับ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ) C1994 Bill Bright

Would You Like to know God Personally? (คุณอยากรู ้จกั พระเจ้าเป็ นส่ วนตัวหรื อเปล่า) C
1965, 1968, 1994 Campus Crusade for Christ Inc.

Have You Made the Wonderful Discovery of the Spirit – Filled Life (คุณได้ประสบกับชี วิตที่
เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อยัง) C1966 Campus Crusade for Christ Inc.

NewLife2000 (ชี วิตใหม่ 2000) เป็ นเครื่ องหมายลงทะเบียนของ Campus Crusade for Christ
Inc,
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หนังสื อเล่มนี้ เกี่ยวกับการอดอาหารและอธิ ษฐาน เขียนขึ้นจากมุมมองฝ่ ายจิตวิญญาณ หนังสื อ
นี้เขียนจากประสบการณ์ส่วนตัวของผูเ้ ขียนเป็ นหลัก
ผูเ้ ขียนมิได้เป็ นแพทย์และไม่มีจุดประสงค์ที่จะให้ความรู ้ ทางสรี รศาสตร์ หรื อการแพทย์อย่าง
ลึกซึ้ งในเรื่ องการอดอาหาร
ผูเ้ ขียนแนะนาผูท้ ี่จะเริ่ มอดอาหารให้ปรึ กษาแพทย์ก่อนสาหรับบางคนการอดอาหารเป็ นสิ่ งที่
ไม่ปลอดภัยเนื่องจากสภาวะร่ างกาย
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แด่ผเู ้ ชื่อทั้งหลายที่จะร่ วมอดอาหารและอธิ ษฐานกับผมเพื่อการฟื้ นฟูในอเมริ กาเหนื อ และเพื่อ
พระมหาบัญชาจะสาเร็ จทัว่ โลก – เฉพาะอย่างยิ่งคนสองล้านคนที่พระเจ้าเรี ยกให้ผมอธิ ษฐานขอ เพื่อ
พวกเขาจะอดอาหารสี่ สิบวัน
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คำชี้แจง
ตลอดหลายปี ที่ผา่ นมาผมได้เขียนหนังสื อหลายเล่มและบทความอีกนับร้อย เมื่อผมเริ่ มต้นพันธ
กิจ ผมค้นคว้าเขียน เรี ยบเรี ยง และขัดเกลาหนังสื อ ต้นฉบับ และบทความทั้งหมดด้วยตัวเอง อย่างไรก็
ตาม ทุกวันนี้ ผมไม่มีโอกาสพิเศษแบบนั้นมากนักเนื่ องจากความรับผิดชอบในการนากลุ่มพลังใหญ่ที่
เคลื่ อนไหวทัว่ โลก และก าหนดการและตารางเดิ นทางของผมก็ ไม่เปิ ดโอกาสให้ผมท าอย่างนั้นได้
สะดวก
หนังสื อเล่มนี้เกิดจากการทางานของทีมงาน ผมขอขอบคุณเป็ นพิเศษสาหรับพนักงาน NewLife
Publications (นิวไลฟ์ พับบลิเคชัน) ดอน แทนเนอร์ ผูอ้ านวยการ ทอมวินฟิ ลด์ นักวิจยั และนักเขียน เกล
แอนน์ แวนฟูลเพน มิเชล ไทรเบอร์ และโจเอทท์ วิมส์ จูดี เนลสัน จาก Worldwide Challenge (เวิลด์
ไวด์ ชาเลนจ์) ไมค์ ริ ช าร์ ดสั น อดี ตบรรณาธิ ก ารหนังสื อพิ มพ์ และลิ น น์ โคปแลนด์ จาก Genesis
Publications (เจเนซิ ส พับบลิ เคชัน) ผูไ้ ด้ใช้เวลาหลายชัว่ โมงช่ วยผมเตรี ยมต้นฉบับ ขอขอบคุ ณเป็ น
พิเศษด้วยสาหรับผูช้ ่วยของผม ซิ ด ไรท์ หัวหน้าพนักงาน ดร. เบน เจนนิงส์ ผูป้ ระสานงานการอธิ ษฐาน
นานาชาติ จิ ม แบรมเลตต์ และ วิเลี ยม นิ กซ์ ผู้ช่วยสองคนของผม เอิ ร์ล พิ คการ์ ด ผูอ้ านายการของ
Prayerworks (เพรเยอร์เวิร์คส์) แพท เพียร์ ซ ผูอ้ านวยการของ New Life Resources (นิว ไลฟ์ รี ซอร์ เซส)
เนย์ ไบลี ย ์ ผูป้ ระสานงานพัน ธกิ จ นานาชาติ เดนนิ ส แคสเปอร์ ที่ ป รึ ก ษาทั่ว ไป สตี ฟ เซลเลอร์ ส
ผูอ้ านวยการพันธกิจนักศึกษาแห่ งชาติ และนักประกาศและผูช้ านาญด้านการอดอาหารที่นานาชาติรู้จกั
ดี ดร.ฮูลิโอ เซซาร์ รุ ยบาล แห่ ง Julio Ruibal Foundation (มูลนิ ธิ ฮูลิโอ รุ ยบาล) สาหรั บการอ่าน
ต้นฉบับและให้ความเห็นที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอขอบคุณผูท้ ี่แบ่งเวลาจากภารกิ จมากมายเพื่ออ่าน
ต้นฉบับ และให้คาหนุ นใจและคารั บรอง สุ ดท้ายนี้ ผมขอบคุ ณภรรยาที่ รัก ของผม วอเนตต์ผูร้ ่ วมอด
อาหารกับผมในสองสัปดาห์สุดท้ายและคอยให้กาลังใจตลอดการอดอาหาร
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คำนำ
ผมสัมผัสถึงความเร่ งด่วนที่จะแบ่งปั นผ่านหนังสื อเล่มนี้ ถึงสิ่ งที่พระเจ้าใส่ ลงในใจผมเกี่ยวกับ
การฟื้ นฟูที่จะมาถึ ง ผมต้องการให้คาแนะนาที่ จริ งจังว่าเราจะเตรี ยมตัวสาหรั บการฟื้ นฟูอย่างไร ทั้ง
ส่ วนตัว ในฐานะคริ สตจักร และในฐานะประเทศชาติ
การฟื้ นฟู เ ป็ นสิ ท ธิ์ ขาดของพระเจ้า – โดยการตอบค าอธิ ษ ฐานที่ จ ริ ง ใจและต่ อเนื่ อ ง – ซึ่ ง
พระองค์จะ:
*นาใจประชากรของพระองค์สู่ความตั้งใจลึ กซึ้ ง การกลับใจใหม่ การยกโทษ และการช่ วยกู้
จากความผิดบาปส่ วนตัว
*เติมประชากรของพระองค์ให้เต็มล้มด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สาแดงผลและพระคุณแห่ งพระ
วิญญาณในพวกเขา
*เติมคริ สตจักรและชุมชนให้เต็มด้วยพระสิ ริและฤทธานุภาพของพระองค์
*ทาให้คนที่ไม่เป็ นคริ สเตียนแสวงหาพระองค์อย่างจริ งจัง
*จุดประกายไฟขึ้นท่ามกลางประชากรของพระองค์ ไม่วา่ อายุนอ้ ยหรื อมาก ให้เขาร้อนรนที่จะ
นาคนหลงหายมาหาพระคริ สต์ ทั้งที่บา้ นของตนและทัว่ โลก
ชาร์ ลส์ ฟิ นนี ย ์ ซึ่ งได้รับความนับถื อในฐานะบิ ดาแห่ งการฟื้ นฟูยุคใหม่ เขาเรี ยกการฟื้ นฟูว่า
“การสานึกบาปและการกลับใจใหม่ ตามด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดาเนินชีวติ เชื่ อฟั งพระเจ้า
เป็ นการสละความตั้งใจของตนแด่พระเจ้าด้วยความถ่อมใจอย่างลึกซึ้ ง”
ใครต้องรับผิดชอบการฟื้ นฟู พระเจ้าหรื อมนุ ษย์ คุ ณสร้ างการฟื้ นฟูข้ ึ น หรื ออธิ ษฐานให้การ
ฟื้ นฟูลงมา อะไรคือเงื่อนไขของการฟื้ นฟู นี่ เป็ นคาถามที่นกั ศาสนศาสตร์ คริ สเตียนรวมทั้งฆราวาสถาม
กันบ่อย ๆ
พระเจ้า พระผูส้ ร้ า งที่ ยิ่ง ใหญ่ บริ สุ ท ธิ์ ชอบธรรม และเปี่ ยมด้วยความรั ก ทรงครอบครอง
สิ ทธิ์ ขาดเหนื อทุกสิ่ งพระองค์ทรงปกครองเหนื อกิจการต่าง ๆ ของมนุ ษย์และชนชาติท้ งั หลาย ทุกสิ่ งที่
ถูกสร้างอยูใ่ นการควบคุมของพระองค์ พระองค์ทรงเลือกและประทานโอกาสพิเศษให้บรรดาบุตรของ
พระองค์ได้ทางานร่ วมกับพระองค์ เพื่อนา “ข่าวประเสริ ฐ” แห่ งความรักของพระเจ้าและการอภัยโทษ
บาปในพระเยซู คริ สต์ไปสู่ โลก ทานองเดียวกันพระองค์มอบความไว้วางใจให้มนุษย์รับบทบาทสาคัญ
ในการจัดเตรี ยมหนทางสู่ การฟื้ นฟู สิ่ งใดก็ตามที่พระเจ้าบอกให้คุณทาพระองค์จะประทานกาลังและ
ความสามารถให้คุณทาได้ อัตรทูตเปาโลกล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าเป็ นผูท้ รงกระทากิ จอยูภ่ ายในท่าน
ให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติ ตามชอบพระทัยของพระองค์” (ฟี ลิ ปปี 2:13) พระเจ้าประทาน
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ความปรารถนาที่จะอดอาหารและอธิ ษฐานแก่ผมและคนอีกมากมาย รวมทั้งความปรารถนาที่จะทาการ
เพื่อความตื่นตัวฝ่ ายวิญญาณในประเทศของเรา และเพื่อให้พระมหาบัญชาสาเร็ จทัว่ โลก
ระหว่างสงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง เราต่ อสู ้ กบั ชาวญี่ ปุ่ น จากเกาะนี้ สู่เกาะนั้น มี ค วามสู ญเสี ย
มากมาย ศัตรู ต่อสู ้อย่างดุ ดนั ด้วยวิญญาณนักสู ้ กามิกาเซ่ พร้ อมที่ จะตายเพื่อจักรพรรดิ ที่เขาเชื่ อว่าเป็ น
พระเจ้า
กองทัพอเมริ การู ้ ว่าเมื่ อพวกเขาบุ กขึ้ นประเทศญี่ ปุ่นคนนับล้านจะต้องตายและยังไม่รู้ว่าผล
สุ ดท้ายของสงครามจะเป็ นอย่างไร ทันใดนั้นเอง ประธานาธิ บดีทรู แมน สั่งทิ้งระเบิดปรมาณู ที่ฮิโรชิ ม่า
และนางาซากิ ชาวญี่ปุ่นยอมแพ้และสงครามจบลงทันที
ในการครอบครองของพระเจ้า ผมเชื่ อว่าพลังแห่ งการอดอาหารซึ่ งสัมพันธ์กบั การอธิ ษฐาน คือ
ระเบิดปรมาณูฝ่ายจิตวิญญาณสาหรับช่วงเวลานี้ ของประวัติศาสตร์ เพื่อทาลายป้ อมของความชัว่ ร้าย นา
การฟื้ นฟูและความตื่นตัวฝ่ ายวิญญาณครั้งยิง่ ใหญ่มาสู่ อเมริ กา และเร่ งเวลาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ
บนพื้นฐานของพระวจนะและความมัน่ ใจที่พระเจ้าใส่ ลงในใจผม ผมเชื่ อแน่วา่ พระเจ้าของเราจะส่ งการ
ฟื้ นฟูครั้งใหญ่มาสู่ ประเทศชาติของเราและสู่ โลกเพื่อพระบัญชาจะสาเร็ จ
พระวจนะของพระเจ้าบัญชาให้เรา “แสวงหาแผ่นดิ นของพระเจ้าและความชอบธรรมของ
พระองค์ก่อน” (มัทธิ ว 6:33) พระเยซู ตรัสว่า “ถ้าผูใ้ ดจะใคร่ ตามเรามา ให้ผนู ้ ้ นั เอาชนะตนเองและรับ
กางเขนของตนแบกและตามเรามา” (มาระโก 8:34) ในมาระโก 10:29,30 พระองค์ทรงสัญญาประทาน
บาเหน็จยิง่ ใหญ่สาหรับทุกคนที่สละสิ่ งสารพัดเพื่อติดตามวางใจและเชื่อฟังพระองค์
ผมวิงวอนคุณด้วยความมุ่งมาดปรารถนาทั้งหมดในผม – ด้วยน้ าตาแห่ งความเมตตาสงสารและ
การอุทิศตัว ทุ่มเท – ขอให้คุณวางแผนและเตรี ยมตัวสาหรับการฟื้ นฟู ผมเชื่ อว่าพระเจ้าจะใช้สิ่งที่เขียน
ในหนังสื อเล่มนี้อย่างใหญ่หลวงเพื่อช่วยคุณเตรี ยมตัวให้พร้อม
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การอดอาหารเป็ นการฝึ กวินยั อย่างเดี ยวที่ตรงตามเงื่ อนไขทั้งหมดใน 2 พงศาวดาร 7:14 เมื่อ
ใครก็ตามอดอาหารเขาถ่อมตัวลง เขามีเวลามากขึ้นสาหรับการอธิ ษฐาน มีเวลามากขึ้นที่จะแสวงหาพระ
พักตร์ พระเจ้า และแน่นอนเขาจะหันเสี ยจากความบาปทั้งสิ้ นที่เขารู ้ตวั
คนสามารถอ่านพระคัมภีร์ อธิ ษฐาน หรื อเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์โดยไม่ได้กลับใจจากความ
บาปทั้งหลายของเขาแต่ค นไม่ส ามารถเข้า สู่ ก ารอดอาหารอย่า งแท้จริ งด้วยใจสะอาดด้วยแรงจูงใจ
บริ สุทธิ์ แล้วจะไม่ตรงกับเงื่อนไขของพระธรรมตอนนี้
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อำรัมภบท
ผูน้ าคริ สเตียนมากกว่าหกร้อยคน ซึ่ งเป็ นตัวแทนจากคณะและองค์การทางศาสนามากกว่าหนึ่ ง
ร้ อยแห่ ง ได้รวมตัวกันที่ออร์ แลนโด ฟลอริ ดา เมื่อวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 1994 เพื่อตอบสนองการทรง
เรี ยกพิเศษที่จะอดอาหารและอธิษฐานเพื่ออเมริ กาและเพื่อพระมหาบัญชาจะสาเร็ จ
ไม่เคยมีครั้งใดในประวัติศาสตร์ ประเทศของเราที่ผนู ้ าจากคริ สตจักรและองค์การต่าง ๆ ในแวด
วงคริ สเตียนจะมาชุ มนุ มกันเพื่อการอดอาหารและอธิ ษฐานมากมายขนาดนี้ พวกเขามาเพื่อร้ องทูลขอ
ความตื่นตัวฝ่ ายวิญญาณครั้งใหญ่สาหรับประเทศของเรา เพื่อวิงวอนให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเยี่ยมเยียน
เราจากสวรรค์ด้วยฤทธานุ ภาพที่ท าการอัศจรรย์เพื่อเราจะกลับไปเป็ น “ประเทศของพระเจ้า” อย่า ง
แท้จริ งอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งหมดนี้ เริ่ มต้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม เมื่อพระเจ้าทรงนาให้ผมเริ่ มอดอาหารสี่ สิบวันเพื่อการ
ตื่นตัวฝ่ ายจิตวิญญาณครั้งใหญ่ในอเมริ กา และเพื่อพระมหาบัญชาจะสาเร็ จทัว่ โลก
ในวันที่ 29 ที่ผมอดอาหาร เมื่อผมกาลังอ่าน 2 พงศาวดาร บทที่ 20-30 พระเจ้าตรัสพระวจนะ
ของพระองค์ในใจผมโดยวิธีที่แปลกที่สุด ซึ่ งผมจะบรรยายภายหลังในหนังสื่ อเล่มนี้ ผมสัมผัสการดลใจ
จากพระเจ้าให้เชิญคริ สเตียนที่มีอิทธิพลในประเทศสักสองสามร้อยคนมารวมกันที่ออร์ แลนโดโนฐานะ
ของแคมพัสครู เสด เพื่อการอดอาหารและอธิ ษฐาน เป็ นเวลาเฉพาะเพื่อการแสวงหาทิศทางที่พระเจ้าจะ
ทรงใช้เราซึ่งเป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์ให้เป็ นช่องทางนาการฟื้ นฟูมาสู่ ประเทศของเราและสู่ โลก
ผมหวังว่าอย่างน้อยสามร้อยคนกิเดโอนจะตอบรับแต่กลับมีผเู ้ ข้าร่ วมถึงหกร้อยคน
พระเจ้ า ทรงเยี่ ย มเยี ย นเราอย่ า งอัศ จรรย์ ไม่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวของพระองค์ ค รั้ งใดใน
ประวัติศาสตร์ คริ สตจักรจะเทียบได้กบั วันเพนเทคสเต แต่โดยความช่วยเหลื อจากสิ่ งที่พระองค์ทรงทา
เพื่อผมและบรรดาผูเ้ ช้าร่ วม การประชุ มครั้งนี้ เป็ นเหตุการณ์ ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ ที่เปลี่ ยนโลกครั้ง
นั้นมากที่สุดเท่าที่เราเคยประสบกันมา
หลายคนกล่าวว่าพวกเขาไม่เคยมีส่วนในฤทธิ์ อานาจฝ่ ายจิตวิญญาณมากเท่านี้ ในชี วิต ผมขอ
ยกตัวอย่างจากความคิดเห็นของบางท่าน:
“นี่ เป็ นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชี วิตผม และผมหมายถึงการที่ผมรู ้ วา่ พระเจ้ากาลังฟั งสิ่ งที่
ผมพูด”
ดร.เอเดรี ยน โรเจอร์ส
Three – time President, Southern Baptist Convention
(ประธานสามสมัย เซาเธิ ร์น แบ๊บติสต์ คอนเวนชัน่ )
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“เมื่อพระเจ้าในภาระใจ ดร.ไบร์ ท ที่จะเรี ยกให้เราชุมนุมกันเพื่อการฟื้ นฟูที่เกิดจากพระวิญญาณ
เวลานี้ เราได้ตอบสนองโดยเข้าร่ วม โดยการวิงวอนและอธิ ษฐาน ในห้องนี้ ก็มีพลังมากพอที่จะเคลื่ อน
พระหัตถ์ของพระเจ้า”
โธมัส ทราสค์
General Superintendent, General Council of the Assemblies of God
(ผูอ้ านวยการทัว่ ไป เจเนอรัล เคาน์ซิล ออฟ ดิ แอสแซมบลีส์ ออฟ ก็อด)
“การรวมตัวของผูน้ าหกร้อยคนเป็ นประสบการณ์ที่มีความหมายมากที่สุดครั้งหนึ่ งในชี วิตการ
รับใช้ของผม ผมเชื่ อว่าเหตุ การณ์ น้ ี มีแนวโน้มที่ จะเป็ นประวัติศาสตร์ เวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ว่าการ
ชุ ม นุ ม ครั้ งนี้ จะช่ ว ยคริ ส เตี ย นในอเมริ ก าเหนื อ อย่า งไร เพื่ อ พวกเขาจะคุ ก เข่ า ลงด้วยความถ่ อ มใจ
อธิ ษฐาน และกลับใจจากความบาป เพื่อการฟื้ นฟูในคริ สตจักรและความตื่ นตัวฝ่ ายจิ ตวิญญาณของ
ประเทศชาติเรา”
ดร.พอล เอ.เซดาร์
President, Evangelical Free Church of America
(ประธาน อิแวนเจลิคอล ฟรี เชิร์ช แห่ง อเมริ กา)
“การชุ มนุ มกันเพื่ออดอาหารและอธิ ษฐานเป็ นประสบการณ์ ที่ผมไม่เคยพบมาก่อน และมัน
ทรงคุณค่าด้านจิตวิญญาณท่วมท้นจิตใจผม”
ดร. เจ. เฮาเวิร์ด เอดิงตัน
Senior Pastor, First Presbyterian Church of Orlando
(ศิษยาภิบาลอาวุโส คริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนที่หนึ่ง แห่ง ออร์ แลนโด)
“ไม่เพียงแต่ร่างกายของผมจะได้รับการชาระเท่านั้นผมยังมีประสบการณ์ กบั การชาระล้างจิต
วิญญาณ เพื่อผมจะสามารถมี โอกาศพบพระคริ สต์เป็ นครั้ งส าคัญที่ สุดในชี วิตคริ สเตี ยนของผม ผม
สัมผัสกับความรู ้ สึกไม่เคยพบมาก่อนคือการนัง่ อยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและฟั งพระองค์
ตรัสกับผม ผมสัมผัสถึ งความใกล้ชิดอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน บาร์ บาร่ า และผมวางแผนจะเข้าร่ วมใน
สองล้านคนนั้นที่พระเจ้าวางภาระใจให้ท่านอดอาหารสี่ สิบวัน”
ดาล ชีลลี
President, Fellowship of Christian Athletes
(ประธาน เฟลโลว์ชิป ออฟ คริ สเตียน แอธลีทส์)
“การเรี ยกร้องให้เราอธิ ษฐานและอดอาหารเพื่อการฟื้ นฟูในอเมริ กาและเพื่อพระมหาบัญชาจะ
สาเร็ จในปี 2000 อาจเป็ นจุดเริ่ มต้นของการปลดปล่อยเราสู่ เสรี ภาพ”
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เดอะ ไรท์ เรเวอร์เรนด์ จอห์น ดับเบิลยู ฮาว
Episcopal Bishop of Central Florida
(เอพิสโคปาล บิชอป แห่ง เซ็นทรัล ฟอลริ ดา)
“เมื่อบรรดาผูน้ ากล้ามาร่ วมชุมนุมกันและยอมรับถึงความต้องการของตน ที่จะให้พระวิญญาณ
ทรงเติมฤทธิ์ เดชให้เต็มล้นภายใน สิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่ก็เริ่ มเกิดขึ้น”
ดร.ลอยด์ โอกิลวี
Senior Pastor, First Presbyterian Church of Hollywood
(ศิษยาภิบาลอาวุโสคริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนที่หนึ่งแห่ง ฮอลลีวดู )
“หลายปี ที่ผา่ นมา ผมได้เยีย่ มเยียนหลายคริ สตจักรที่อธิ ษฐานและอดอาหาร และผมได้เห็นพระ
เจ้าทรงทาสิ่ งที่เป็ นหมายสาคัญจริ ง ๆ ผมรู ้วา่ เมื่อเราอธิษฐานและอดอาหารสวรรค์สนใจเรา และพระเจ้า
ทรงเคลื่อนไหวประชากรของพระองค์”
ดร.จิม เฮนรี
President, Southern Baptist Convention
(ประธาน เซาเธิร์น แบ๊บติสต์ คอนเวนชัน)
“ผมมีความหวังใหม่ข้ ึนมาว่าพระกายของพระคริ สต์สามารถรวมตัวกัน ที่นี่ผมไม่เห็ นว่าใคร
พยายามจะปิ ดบังอะไรผมเชื่อแน่วา่ นี่คือกลุ่มคนที่หวั ใจแตกสลายต่อพระพักตร์ พระเจ้า”
ดร.นีล แอนเดอร์สัน
President, Freedom in Christ Ministries
(ประธาน ฟรี ดอม อิน ไครสต์ มินิสทรี ส์)
“นี่คือเหตุการณ์ที่มีความหมายที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นเพราะคุณสมบัติของความเป็ นผูน้ าที่ ชุมนุม
กันจากทุกส่ วนของพระกายพระคริ สต์ ไม่เพียงมาเพื่อเทศนาเรื่ องการอธิ ษฐานและอดอาหาร หรื อมาฟัง
เรื่ องการอธิ ษฐานและอดอาหารหรื อความสาคัญของมัน แต่มาเพื่ออธิ ษฐานและอดอาหารจริ ง ๆ”
ดร. ดิค อีสต์แมน
President, Every Home for Christ
(ประธาน เอฟเวรี โฮม ฟอร์ ไครสต์)
“นี่เป็ นช่วงเวลาที่วเิ ศษและอัศจรรย์ที่สุดครั้งหนึ่ งในชี วิตของดิฉนั พระเจ้าสถิตที่นี่และดิฉนั ได้
สัมผัสพระองค์ ดิฉนั จะแบ่งปั นสิ่ งต่าง ๆ ที่ได้เรี ยนรู ้ที่นี่แก่สตรี ทวั่ โลก”
เอฟเวลีน คริ สเตนสัน
Evelyn Christenson Ministries
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(เอฟเวลีน คริ สเตนสัน มินิสทรี ส์)
“ผมได้สัมผัสอย่างแท้จริ งถึ งความมุ่งมัน่ อย่างจริ งใจที่จะไม่แสวงหาตนเอง แต่มุ่งจะแสวงหา
พระเจ้า และเมื่อบรรดาผูน้ ารวมตัวกันทาอย่างนั้น เราก็มีความหวังมี่จะเห็ นความเปลี่ ยนแปลง นี่ เป็ น
ประสบการณ์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในชีวติ ผม ผมจะไม่มีวนั เป็ นเหมือนเดิมอีกเลย”
ชัค โคลสัน
Chairman, Prison Fellowship Ministries
(ประธาน พริ ซนั เฟลโลว์ชิป มินิสทรี ส์)
“ผมได้รับการหนุ นใจว่าจะมี การเคลื่ อนไหวใหญ่ในพระกายของพระเคริ สต์ เพราะผูน้ าใน
คริ สตจักรกาลังเอาใจใส่ ในสิ่ งที่ถูกต้อง คนเหล่านี้ เป็ นผูน้ าที่บญั ชาการ ผมเชื่ อว่านี่ เป็ นหมายสาคัญแห่ ง
ความหวังในอนาคตอย่างแท้จริ ง”
คาร์ลตัน เพียร์สัน
Higher Dimensions Ministries
(ไอเออร์ ไดเมนชัน มินิสทรี ส์)
ผมแน่ใจว่าความคิดเห็นเหล่านี้สะท้อนถึงการตอบสนองจากหัวใจของผูเ้ ข้าร่ วมทั้งหมดในการ
ชุมนุมอดอาหารและอธิษฐาน
เมื่ออ่านในพระคัมภี ร์หลาย ๆ ตอน รวมทั้งผูพ้ ยากรณ์ ใหญ่และผูพ้ ยากรณ์ น้อย พระวจนะย้ า
เตือนเราครั้งแล้วครั้งเล่าว่าถ้าเรา – ในฐานะชนชาติและในฐานะบุคคล – เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์จะทรง
อวยพรเรา แต่เมื่อเราไม่เชื่ อฟั งพระองค์ พระองค์จะทรงตีสอนเรา น่าเศร้าใจที่ในฐานะประเทศชาติเรา
ไม่เชื่อฟั งและทาให้พระเจ้าทรงเสี ยพระทัย ผมคิดถึงการดูหมิ่นพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ของเราอย่าง
ใหญ่ ห ลวงเมื่ อเราทรยศพระองค์ และทรยศความเชื่ อ ของบรรพบุ รุ ษ ผูก้ ่ อ ตั้ง ประเทศ โดยเอาการ
อธิ ษฐานและพระคัมภีร์ออกไปจากโรงเรี ยนของเรา ผลก็คือการเพิ่มทวีข้ ึนของความชัว่ ร้ายอาชญากรรม
ความไร้ศีลธรรม การทาแท้ง สุ รา และการติดยาเสพติด สิ่ งเหล่านี้ ได้ทาลายล้างประเทศของเราและทา
ร้ า ยพระทัย พระองค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ความเสื่ อ มถอยของอเมริ ก าไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งใหม่ ส าหรั บ คุ ณ เพราะ
เช่นเดียวกับชนชาติอิสราเอล คนส่ วนมากในชนชาติของเราได้ลืมพระเจ้าและไม่เชื่ อฟั งพระบัญชาของ
พระองค์ (เฉลยธรรมบัญญัติ 8, 28)
ประเทศชาติของเราได้กลายเป็ นเหมือนเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ แต่มนั แย่กว่า เพราะใน
ฐานะที่เราเป็ นประเทศที่มีอานาจมากที่สุดในโลก เราได้ส่งออกของโสโครกลามกและความเน่าเฟะไป
ทัว่ ทั้งโลก เราไม่เพียงแต่กาลังทาลายตนเอง แต่เรากาลังเป็ นผูน้ าในการทาลายคุ ณค่าทางศีลธรรมและ
วิญญาณจิตของทั้งโลกด้วย
17

เอเดรี ยน โรเจอร์ ส พูดในการกล่าวเปิ ดการชุ มนุ มชี้ ให้เห็นบทบาทที่ปฏิ เสธไม่ได้ของอเมริ กา
ในการมีอิทธิ พลต่อโลก
ผมเชื่ อว่าเมื่ อทางตะวันตกเคลื่ อนไหวโลกก็จะเคลื่ อนตามและเมื่ ออเมริ กาเคลื่ อนไหว ทาง
ตะวันตกก็จะเคลื่ อนตามและเมื่อคริ สตจักรเคลื่อนไหว อเมริ กาจะเคลื่อนตาม และเมื่อผูเ้ ชื่ ออดอาหาร
และอธิษฐาน คริ สตจักรจะเคลื่อนตาม
เนื่ องจากความเสื่ อมถอยด้านศีล ธรรมและจิตวิญญาณของประเทศเรา เรามาชุ มนุ มด้วยภาระ
หนักในใจที่มีต่ออเมริ กาและเชื่ อว่าทางออกเดี ยวคือการอดอาหารและอธิ ษฐานแม้ผมจะยินดีที่ได้เป็ น
เจ้าภาพของการชุ มนุ มสามวัน แต่พระเจ้าได้บอกผมว่านี่ ไม่ใช่ งานของแคมพัสครู เสดฟอร์ ไครสต์ เรา
ไม่ได้อยูท่ ี่นนั่ เพราะบิล ไบร์ ทเรี ยกประชุมแต่เพราะพระเจ้าทรงเรี ยกประชุม เรามาชุมนุ มจากทัว่ อเมริ กา
และประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ เพราะเราต้องการและจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะพบกับพระเจ้า
“ถึ ง เวลาที่ จ ะหยุด วิ พ ากษ์วิจ ารณ์ อ เมริ ก าและผูน้ าของเรา” กร.พอล เซดาร์ ประธารของ
Evangelical Free Church of America (ดิ อิแวนเจลีคอล ฟรี เชิ ร์ช แห่ งอเมริ กา) บอกพวกเรา “ถึงเวลาที่
เราจะนัง่ ลงต่อพระพักตร์ พระเจ้าและต่อหน้ากันและกัน กลับใจและร้องไห้คร่ าครวญเพราะความบาป
ของเรา”
คืนแรกหลังจากการร้องเพลง อธิ ษฐาน และคาเทศนาที่เร้าใจจาก เอเดรี ยน โรเจอร์ ผมได้นาที่
ประชุมใช้เวลาส่ วนตัวสารภาพบาปและกลับใจใหม่ เราขอพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่จะฉายแสงทะลุเข้าใจ
จิตใจและความคิดของเรา เปิ ดเผยการละเมิดที่เรามีต่อพระองค์และต่อกันและกัน เราได้เขียนความบาป
ของเราลงในกระดาษเป็ นส่ วนตัวแล้วอ้างพระสัญญาแห่ งการอภัยโทษของพระเจ้าที่บนั ทึกไว้ใน 1
ยอห์น 1:9 เรามีความปรารถนาที่จะเป็ นภาชนะที่สะอาด เพื่อเราจะสามารถอธิ ษฐานอย่างเกิดผลเพื่อกัน
และกันและเพื่อประเทศของเรา เรารู ้วา่ ความบาปในชีวติ ของใครก็ตามในพวกเรา จะขัดขวางไม่ให้พระ
เจ้าตอบคาอธิษฐานของเรา
อเมริ กาเป็ นแหล่งใหญ่ที่มีเงินทอง เทคโนโลยี และกาลังคนที่จะช่ วยให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ
มากกว่าประเทศอื่น ๆ รวมกัน เราจึงรู ้วา่ เรากาลังอธิ ษฐานสิ่ งที่เป็ นพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อเราอด
อาหารและอธิษฐานเพื่อการฟื้ นฟูในอเมริ กา
แล้วเราก็ได้อดอาหารและอธิ ษฐาน เราวิงวอนขอความบริ สุทธิ์ ในชี วิตส่ วนตัวโดยจดจ่อที่พระ
วจนะซึ่ งกล่าวว่า “ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชัว่ ไว้ในใจข้าพเจ้า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าคงไม่ทรงสดับ” (สดุ ดี
66:18) เราอธิ ษฐานเผื่อซึ่ งกันและกันที่พระเจ้าจะปกป้ องเราจากความชัว่ ร้ ายและให้เราถ่อมตัวลงและ
เดินอย่างชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์ พระองค์
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ผูเ้ ข้าร่ วมหลายคนได้เป็ นพยานว่า เหตุการณ์ น้ ี เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมสาหรับชี วิตและงาน
รับใช้ของพวกเขาเช่น ดร. มาร์ ค รัทแลนด์ ศิษยาภิบาลอาวุโสของ Calvary Assembly of God (คาลวารี
แอสเซมบลี ออฟ ก็อด) ในวินเทอร์ ปาร์ ค ฟลอริ ดา หลายคนต้องการ “ได้ยินจากพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่ องใน
ชีวติ ของพวกเขาเอง เรื่ องอนาคตการทรงเรี ยก และจุดมุ่งหมายของเขา”
เราจับ มื อกันและสารภาพถึ ง การขาดความรั ก ท่ า มกลางพวกเรา ระหว่า งคณะของพวกเรา
ระหว่างองค์การของพวกเรา เราหลัง่ น้ าตาครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เคลื่อนไหวเงียบ ๆ
ในใจเรา ขณะที่ไม่มีเหตุการณ์ ประหลาดภายนอกอย่างวันเพนเทคสเต แต่พระเจ้าพบกับเราโดยวิธีที่
เหนื อธรรมชาติและเปลี่ ยนแปลงชี วิตของเรา เราไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไร เราเพียงแค่รอคอยพระเจ้า
เท่านั้น ขอให้พระองค์ทาสิ่ งที่พระองค์ตอ้ งการจะทา
และผลก็คือเราได้ประสบกับการสรรเสริ ญ การนมัสการการกลับใจใหม่ ความเป็ นน้ าหนึ่ งใจ
เดียวกัน การคืนดีกนั และการทูลวิงวอนให้กนั และกัน เราใช้เวลาร้องเพลง อ่านพระวจนะ อธิ ษฐาน และ
ฟั งคาเทศนาสั้น ๆ เกี่ ยวกับแง่มุมบางอย่างของการฟื้ นฟูและพระมหาบัญชา มีวิทยากรสามสิ บคน เช่ น
เอเดรี ยน โรเจอร์ ส เคย์ อาร์ เธอร์ ลอยด์ โอกิ ลวี แพ็ท โรเบิ ร์ตสัน เอฟเวลี น คริ สตเตนสัน เดวิด ไบร
อันท์ พอล เซดาร์ บิลล์ โกธาร์ ด ปี เตอร์ มาร์ แชลล์ จิม เฮ็นรี ชาร์ ลส์ โคลสัน ฮาววาร์ ด เอดิงตัน แนนซี
เลห์ เดมมอสส์ บิชอป จอห์น อาว เนย์ ไบลีย ์ เชอร์ ลีย ์ ด็อบสัน วอเนตต์ และคนอื่น ๆ หลังจากผูน้ าของ
พระเจ้าเหล่านี้พดู เราอธิ ษฐานสิ บห้าถึงยี่สิบนาทีตอบสนองคาเทศนาคาเทศนาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการ
ร้องทูลพระเจ้าเพื่อความตื่นตัวในอเมริ กาและเพื่อพระมหาบัญชาจะสาเร็ จ
ผูเ้ ข้าร่ วมได้ลงนามในคาร้องนี้ ซึ่ งส่ งถึงผูน้ าระดับสู งของรัฐบาลที่ วอชิ งตัน ดี.ซี .ย้ าถึงเจตนารมณ์ที่จะ
อธิษฐานเผือ่ ผูม้ ีอานาจเหนือเรา:

คำแถลงเจตนำรมณ์
เรี ยน:
ฯพณฯ ท่าน วิลเลียม เจ.คลินตัน ประธานาธิ บดีแห่งสหรัฐอเมริ กา
ฯพณฯ อัลเบิร์ต กอร์ จูเนียร์ รองประธานาธิ บดีแห่งสหรัฐอเมริ กา
ฯพณฯ นิวต์ กิงกริ ซ โฆษสภาผูแ้ ทนราษฏรแห่งสหรัฐอเมริ กา
ฯพณฯ วิลเลียม เอซ. เรห์นควิสท์ ประธานศาลฎีกา
ฯพณฯ โรเบิร์ต ซี. โดล ผูน้ าเสี ยงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐ
ฯพณฯ ทอม ดาสเชล ผูน้ าฝ่ ายค้านในวุฒิสภาสหรัฐ
ฯพณฯ ริ ชาร์ด เค. อาร์มีย ์ ผูน้ าเสี ยงข้างมากในสภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐ
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ฯพณฯ ริ ชาร์ด เอ. เกฟาร์ดท์ ผูน้ าฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฏรสหรัฐ
พลเอก จอห์น เอ็ม. ชาลีแคชวิลี ประธานคณะเสนาธิ การทหารร่ วม
และผูช้ ่วย พนักงาน และทุกคนที่รายงานขึ้นตรงต่อท่านในสายงานความรับผิดชอบและสายการบังคับ
บัญชาของท่าน
ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ร่วมลงนาม ในฐานะคริ สเตียนที่ได้อดอาหารและอธิ ษฐานเป็ นเวลาสามวัน
เพื่อประเทศของเรา (ที่ออร์ แลนโด ฟอลริ ดา วันที่ 5-7 ธันวาคม) พวกเราทั้งหลายยอมรับถึงตาแหน่งที่
สาคัญทางอานาจและความรั บ ผิดชอบของท่ า นในการบริ หารประเทศสหรั ฐอเมริ ก า และจะส่ ง ผล
กระทบต่อโลก ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมชุ มนุ มกันในพระนามพระเยซู คริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
และได้ลงมติที่จะยืนยันอีกครั้งหนึ่ งถึงเจตนารมณ์ตามคาสั่งสอนในพระวจนะของพระเจ้า ที่บญั ชาให้
“อธิ ษฐานเพื่อคนทั้งปวงที่มีตาแหน่งสู ง” (1 ทิโมธี 2:1-4)
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอร่ วมงานท่านเป็ นส่ วนตัวถึงเจตนารมณ์แน่วแน่ของเราที่จะ:
1. อธิ ษฐานอย่างสม่ าเสมอเพื่อท่านและผูท้ ี่ท่านนาและมีอิทธิ พล ในฐานะที่ท่านกาลังปฏิ บตั ิ
ภาระกิจที่สาคัญเพื่ออเมริ กา
2. อธิ ษ ฐานขอพระเจ้า ประทานสติ ปั ญญาของพระองค์แก่ ท่ า นในการตัดสิ นใจที่ ส่ ง ผลต่ อ
ชีวติ ประจาวันของคนนับล้านในสหรัฐและทัว่ โลก
3. อธิ ษฐานสม่าเสมอสาหรับความปลอดภัยและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของท่านและของสมาชิ กใน
ครอบครัวท่าน
4. เคารพและเชิดชูตาแหน่งสาคัญที่ท่านกาลังรับผิดชอบในการบริ หารประเทศของเรา
5. เชิญชวนผูอ้ ื่นที่เราติอต่อด้วยให้ร่วมอธิ ษฐานสม่าเสมอเพื่อท่านและครอบครัวของท่าน
6. อธิ ษฐานเพื่อการฟื้ นตัวและฟื้ นฟูฝ่ายจิตวิญญาณในสหรัฐและทัว่ โลก
หัวข้อในการอดอาหาร และการอธิ ษฐานคือ 2 พงศาวดาร 7:14 “ถ้าประชากรของเรา ผูซ้ ่ ึ งเขา
เรี ยกกันโดยชื่อของเรานั้น จะถ่อมตัวลง และอธิ ษฐาน และแสวงหาหน้าของเรา และหันเสี ยจากทางชัว่
ของเขา และจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย” เมื่อเราอดอาหารและอธิ ษฐานจากค่าวันที่ห้าไปจนถึงบ่าย
วัน ที่ เ จ็ ด ผูเ้ ข้า ร่ ว มหลายคนกล่ า วว่า พวกเขาได้รั บ พระพรทั้ง ด้า นร่ า งกายและจิ ต วิ ญ ญาณเพราะ
ประสบการณ์ครั้งนี้
“ผมเชื่ อว่าความสาเร็ จใด ๆ ก็ตามที่ผมได้รับตลอดเวลาในโลกนี้ เป็ นผลมาจากการอดอาหาร
และอธิ ษฐาน คาร์ ลตัน เพียร์ สัน ศิษยาภิบาลของ Higher Dimensions Evangelistic Center (ไฮเออร์ ได
เมนชันส์ อิแวนเจลิส ติค เซ็นเตอร์ ) ใน ทัลซ่ า โอกลาโฮมา กล่าว “ผมไม่คิดว่าคริ สตจักรจะสามารถอยู่
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ในสังคมที่เต็มด้วยอิทธิพลของซาตาน และจะยังคงพร้อมและสวมยุทธภัณฑ์อย่างถูกต้องโดยปราศจาก
การอดอาหารและอธิษฐานได้”
เคย์ อาร์ เธอร์ จาก พรี เซปต์ มินิสตรี ส์ ย้าเช่นเดียวกันถึงแรงจูงใจเบื้องหลังการฝึ กวินยั แบบนี้ วา่
“การอดอาหารแสดงถึงความจริ งจังในเจตนารมณ์ของเรา เมื่อเราเริ่ มอดอาหาร เท่ากับเราบอกว่า “พระ
เจ้า พระองค์จาเป็ นต้องเคลื่อนไหว”
กระนั้น การอดอาหารก็ยงั เป็ นเรื่ องใหม่สาหรับคริ สเตียนส่ วนมาก พระเจ้าย้ าอย่างชัดเจนกับ
ผมในช่วงที่ผมอดอาหารสิ บสี่ วนั ว่า พระองค์จะส่ งข้อความตื่นตัวฝ่ ายวิญญาณครั้งใหญ่มายังอเมริ กา แต่
พระองค์ก็ย้ าด้วยว่าการฟื้ นฟูน้ ี จะมาภายหลังการใช้เวลาเตรี ยมตัวฝ่ ายจิตวิญญาณโดยการกลับใจใหม่
โดยเน้นที่การอดอาหารและอธิ ษฐานเป็ นพิเศษผมไม่รู้วิธีอื่นที่ ดีกว่านี้ ในการถ่อมตัวลงกลับใจใหม่
นอกจากการอดอาหาร
พระเจ้านาให้ผมอธิ ษฐานขอให้มีชาวอเมริ กาเหนื ออย่างน้อยสองล้านคนที่จะอดอาหารและ
อธิ ษฐานสี่ สิบวันเพื่อความตื่นตัวในอเมริ กาและเพื่อพระบัญชาจะสาเร็ จ ผมเชื่ อว่าเมื่อคริ สเตียนนับล้าน
ได้คน้ พบอี กครั้ งว่าการอดอหารมี พลังที่ เกี่ ยวข้องกับชี วิตที่ บริ สุทธิ์ การอธิ ษฐาน และการเป็ นพยาน
พวกเขาจะกลับมีชีวติ ชีวา และจากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของพระวิญญาณของพระเจ้านี้ เอง การฟื้ นฟู
ที่เราอธิษฐานขอมานานแสนนานจะมาถึง ซึ่ งจะส่ งผลให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ
ผมสงสัยว่าเราจะมีโอกาสเข้าใจทั้งหมดหรื อไม่ ถึงผลกระทบที่เกิดจากการชุมนุมเพื่ออดอาหาร
และอธิ ษฐานที่ออร์ แลนโด เราไม่รู้วา่ พระเจ้ามีพระประสงค์อะไรสาหรับคริ สตจักรของพระองค์และ
ส าหรั บ อเมริ ก า แต่ เ รามี เ หตุ ผ ลทุ ก ประการที่ จ ะเชื่ อ ว่า การฟื้ นฟู ที่ ยิ่ ง ใหญ่ จ ากสวรรค์น้ ี รวมอยู่ใ น
แผนการร์ ของพระองค์ดว้ ย นี่คือเสี ยงสะท้อนจากคนทั้งหมดในการชุ มนุ ม ชัค โคลสัน ประธานของพริ
ซัน เฟลไลว์ชิป มินิสทรี ส์ สรุ ป “อเมริ กากาลังถูกเขย่า”
เมื่อคุณอ่านหนังสื อเล่มนี้ ผมต้องระมัดระวังที่จะไม่ถูกเข้าใจผิด การอดอาหารไม่ได้ทาให้ใคร
เป็ นคนที่มีจิตวิญญาณสู งส่ ง เราไม่จาเป็ นจะต้องอดอาหารเพื่อพระเจ้าจะใช้ได้ ทุกท่านที่เข้าร่ วมชุ มนุ ม
อดอาหารและอธิ ษฐานกับเราได้ประสบความสาเร็ จในการรับใช้มาแล้ว – โดยเรี ยนรู้จากพระวจนะ
ประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ – ใจผมไม่สงสัยเลยว่าผูท้ ี่อดอาหารด้วยแรงจูงใจที่บริ สุทธิ์ จะถูกนามา
เข้าใกล้ชิดพระทัยที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้า และประสบกับคุณภาพชี วิตในพระวิญญาณที่ไม่สามารถพบได้
โดยปราศจากการอดอาหารผมต้องระมัดระวังว่าจะไม่พดู เหมือนกับผมกาลังรัวกลองแห่ งการอดอาหาร
ผมอุทิศตัวให้การประกาศและการสร้างสาวก ผมอุทิศตัวเพื่อพระมหาบัญชาจะสาเร็ จ แต่ผมเชื่ อแน่ว่า
เมื่อคริ สเตียนจานวนมากอดอาหารและอธิ ษฐานจะช่ วยส่ งเสริ มและเร่ งเร้ างานทั้งสามนั้นอย่างใหญ่
หลวง
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ผมพยายามประเมินทุกสิ่ งที่ผมทาทุกวันโดยการนาของพระมหาบัญชา หลายปี ที่ผา่ นมาพระเจ้า
ได้ทรงพระกรุ ณาประทานความสามารถให้ผมและผูร้ ่ วมงาน ในการช่ วยฝึ กคริ สเตียนนับล้านในการ
สร้ างสาวกและการประกาศในเกื อบทุ กประเทศในโลก เราได้ร่วมกันนาเสนอข่ าวประเสริ ฐให้ค น
มากกว่าหนึ่ งพันห้าร้ อยล้านคน และแนะนาให้หลายสิ บล้านคนรู ้ จกั พระคริ สต์ ซึ่ งเราขอถวายเกี ยรติ
และคาสรรเสริ ญทั้งสิ้ นแด่พระเจ้า อย่างไรก็ตาม ผมเชื่ ออย่างจริ งใจว่า การมุ่งเน้นในการฝึ กวินยั โดยกา
รอดอาหารและอธิ ษฐานนี้ จะช่วยให้เราทั้งหลายสามารถเกิดผลได้มากขึ้น เพื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างที่
เราไม่ เคยเป็ นมาก่ อน และคนอี กนับล้านจะเข้าสู่ อาณาจัก รของพระองค์ และจะถู ก นามาเพื่ อรั บใช้
พระองค์ มากยิง่ กว่าที่เราเคยทาโดยไม่ได้อดอาหาร
ผมขอเชิญชวนคุณให้ร่วมกับผมเพื่อพระเจ้าจะใช้การชุมนุมอดอาหารและอธิ ษฐานครั้งนี้ ต่อไป
ให้เป็ นประกายไฟที่จะช่วยให้ไฟติดขึ้นในพระกายจองพระคริ สต์ในช่วงเวลาที่เร่ งด่วนและสาคัญที่สุด
ในประวัติศาสตร์ เพื่อประเทศที่รักของเราและเพื่อคริ สตจักรทัว่ โลกของพระเยซู คริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเรา
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อเมริ กาและส่ วนอื่น ๆ ของโลกจะประสบกับการตื่นตัวฝ่ ายจิตวิญญาณครั้งใหญ่ภายในสิ้ นปี
2000 การเยี่ยมเยียนของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จากสวรรค์ครั้งนี้ จะจุดไฟแห่ งการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ที่สุด
ในประวัติศาสตร์ คริ สตจักร แต่ก่อนที่พระเจ้าจะเสด็จมาพร้อมด้วยฤทธิ์ เดชแห่ งการฟื้ นฟู พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ จะทรงเรี ยกคนของพระองค์นบั ล้านให้กลับใจใหม่ อดอาหาร และอธิ ษฐาน ด้วยจิตใจแบบ 2
พงศาวดาร 7:14
ถ้าประชากรของเรา ผูซ้ ่ ึ งเขาเรี ยกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลง และอธิ ษฐาน และแสวงหา
หน้าของเรา และหันเสี ยจากทางชัว่ ของเขา เราก็จะฟั งจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขา และจะ
รักษาแผ่นดินของเขาให้หาย
ขอบเขตของการฟื้ นฟู น้ ี ข้ ึ นอยู่ก ับว่าผูเ้ ชื่ อในอเมริ กาและส่ วนอื่ น ๆ ของโลกจะตอบสนอง
อย่างไร
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงประทานความมัน่ ใจนี้ กบั ผมระหว่างอดอาหารสี่ สิบวัน ผมใช้เวลาห้า
สิ บปี ศึก ษาพระวจนะของพระเจ้าและฟั ง พระสุ รเสี ย งของพระองค์ และถ้อยค าของพระองค์ไม่ เคย
ชัดเจนอย่างนี้มาก่อน
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บทที่ 1
อเมริกำทีถ่ ูกปิ ดล้ อม
เป็ นเวลาหลายเดื อนที่ผมรู ้สึกเป็ นห่ วงมากขึ้นเรื่ อย ๆ ถึงเรื่ องความเสื่ อมด้านศีลธรรม และจิต
วิญญาณของประเทศเราผมมีภาระใจลึก ๆ เกี่ยวกับคุณค่าหลายอย่างในประเทศเราที่กาลังเสื่ อมลงอย่าง
รวดเร็ ว และความรู ้สึกถึ งความเร่ งด่วนที่จะต้องร้ องหาพระเจ้าให้ส่งการฟื้ นฟูมาเพื่อประเทศที่รักของ
เราก็ได้ครอบงาจิตใจผม
ผมมัน่ ใจมากขึ้นเรื่ อย ๆ ว่าพระเจ้าปรารถนาให้ผมอดอาหารและอธิ ษฐานสี่ สิบวันเพื่อการฟื้ นฟู
ในอเมริ กาและเพื่อพระมหาบัญชาจะสาเร็ จ ซึ่งเป็ นการเชื่อฟังคาบัญชาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
นับตั้งแต่ผมเป็ นคริ สเตียนในปี 1994 ผมมีโอกาสอดอาหารหลายครั้ง แต่ผมไม่เคยรับการทรง
นาแม้แต่ให้คิดถึ งการอดอาหารสี่ สิบวัน เรามักจะมองว่ามันเป็ นการทรงเรี ยกสาหรับโมเสส เอลี ยาห์
พระเยซู และธรรมิ กชนไม่กี่คนในประวัติศาสตร์ คริ สตจักร ผมเคยอดอาหารนานหนึ่ งวันหรื อหนึ่ ง
สัปดาห์ในแต่ละครั้ง ครั้งหนึ่งผมใช้เวลาสี่ สัปดาห์ควบคุมอาหารเพื่อลดน้ าหนักและถือศีลอดอาหารไป
ด้วยแต่ผมไม่เคยเข้าใกล้อะไรที่ใกล้เคียงกับการอดอาหารเต็มที่สี่สิบวัน
ตอนแรกผมสงสัยการทรงเรี ยกของพระเจ้า สาหรับผมสี่ สิบวันเป็ นเวลายาวนานที่จะอยู่โดย
ปราศจากอาหารแข็งยิง่ กว่านั้นความคิดนี้ก็ดูไม่น่าจะเป็ นประสบการณ์ที่น่ายินดีที่สุดในชี วิตของผม แต่
นับวันการทรงเรี ยกของพระองค์ยงิ่ ดังขึ้นและชัดขึ้น ในที่สุดผมก็มนั่ ใจว่า ผมต้องพยายามอดอาหารสี่
สิ บวัน ผมไม่แน่ใจว่าจะทาสาเร็ จ มันเป็ นการลองเสี่ ยงครั้งใหม่สาหรับผม
ผมตรวจดูปฏิ ทินของผม พูดตามตรงตารางเวลาของผมแน่นมากจนไม่สามารถหาวันว่าง อย่า
พูดถึงสี่ สิบวันเลย แม้แต่สี่วนั ก็ยงั ไม่มี ดังนั้นผมยกเลิกการนัดหมายและกิจกรรมบางอย่างที่สามารถเลิก
ได้ ผมรู ้วา่ พระเจ้าเรี ยกผมให้ทาสิ่ งนี้ และพระองค์ยอ่ มไม่เรี ยกแบบนี้ โดยไม่มีเหตุผลเพราะเหตุน้ ี ผมจึง
เข้าสู่ การอดอาหารด้วยใจตื่นเต้นและคาดหวัง
ทาไมจึงต้องอดอาหารนานขนาดนั้น ผมเชื่ อว่าเป็ นการทรงเรี ยกที่ เป็ นสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้า
เพราะความบาปมหาศาลของอเมริ กาและความบาปของคริ สตจักร นัน่ คื อสิ่ งที่พระเจ้าใส่ ลงในใจผม
รวมทั้งเพื่อที่จะช่วยเร่ งให้พระมหาบัญชาสาเร็ จในชัว่ อายุคนยุคนี้
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จำกควำมตกต่ำไปสู่ ควำมเสื่ อมสลำย
อเมริ กากาลังถูกปิ ดล้อม ชาวอเมริ กนั หลายสิ บล้านคนกาลังติดกับในความคิดที่ชวั่ ร้าย เราเห็น
หลักฐานเรื่ องนี้ได้ไม่วา่ จะมองไปทางไหน
อาชญากรรม การทาแท้ง การหย่าร้าง ความรุ นแรง การฆ่าตัวตาย การติดยาเสพติด การติดสุ รา
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่ น ราคะตัณหา สื่ อลามก เพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส การผิดประเวณี และรักร่ วม
เพศ กาลังเป็ นที่แพร่ หลาย
คลื่นโทรทัศน์นาเอาเรื่ องเพศแบบน่ารังเกียจมาสู่ หอ้ งนัง่ เล่น ถุงยางอนามัยถูกนามาจาหน่ายจ่าย
แจกให้เด็ก ๆ ในโรงเรี ยนรัฐบาล กองทัพของพวกรักร่ วมเพศเดินขบวนแบบกึ่งเปลือยบนถนนในนคร
หลวงของประเทศเรา เพื่อเรี ยกร้องการยอมรับและสิ ทธิ พิเศษในฐานะคนกลุ่มน้อย
อเมริ กากาลังสังหารเด็กทารกนับสิ บล้านคนที่ยงั อยูใ่ นครรภ์มารดา และจับกุมผูท้ ี่เรี ยกร้องอย่าง
สันติให้หยุดการหลัง่ เลือดนี้
เจ้าหน้าที่ต่อสู ้อย่างแข็งขันที่จะขับไล่พระเจ้าออกไปจากโรงเรี ยนของเรา บัญญัติสิบประการ
ไม่ได้รับอนุญาตแม้แต่จะให้ติดบนผนังห้องเรี ยน
พลังที่มีอานาจในประเทศของเราต้องการทาให้การเอ่ยพระนามของพระเยซู การถือพระคัมภีร์
การแสดงภาพทางศาสนา หรื อการสวมเครื่ องหมายคริ ส เตี ย นในโรงเรี ยนหรื อที่ ท างานเป็ นสิ่ ง ผิด
กฏหมาย พวกเขาโต้แย้งโดยอ้างว่าการกระทาเหล่านี้เป็ นการสร้าง “สิ่ งแวดล้อมที่รบกวน”
ในฐานะประเทศชาติ เรามีหนี้ สินของชาติรวมถึงสามล้านเหรี ยญ และยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่
น่าตกใจ จนน่ากลัวว่ามันจะทาให้ประเทศของเราล้มละลายในอีกไม่กี่ปี
มีหลายกรณี ที่รัฐบาลกลาง และรั ฐบาลท้องถิ่ นของเราถูกกล่าวหาว่านาอาวุธไปเกี่ ยวพันกับ
อาชญากรรมที่เป็ นระบบโดยการทาให้สลากกินแบ่งรัฐบาลและบ่อนการพนันเป็ นสิ่ งถูกกฏหมาย พวก
เขากาลังเข้าร่ วมในขบวนการการพนับที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ความเห็นแก่ตวั กลายเป็ นสัญลักษณ์ของประชาชนชาวอเมริ กนั มองโลกในแง่ร้ายมากขึ้นและมี
ความเมตตากรุ ณาน้อยลง ทัศนคติของพวกเขาที่มีต่อคนกลุ่มน้อยผูอ้ พยพ และคนยากจนก็แข็งกระด้าง
เราสามารถย้อนรอยความเปลี่ยนแปลงสู่ ความเสื่ อมสลายอย่างฉับพลันนี้ ไปในวันที่นกั มนุ ษย์
นิ ยมเริ่ มควบคุ ม ประเทศของเรา ระดับ ความบาปของอเมริ กาอาจน่ า ตกใจเหมื อนกับอาณาจัก รโรม
โบราณซึ่ งความเสื่ อมทางศีลธรรมส่ งผลสู่ การทาลายตัวเอง
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คริสตจักรทีห่ ลับใหล
แล้วคริ สตจักรไปอยูท่ ี่ไหนเล่า ส่ วนใหญ่ของคริ สตจักรกาลังหลับใหล คริ สตจักรแปดเปื้ อนไป
ด้วยความปรารถนาและลัทธิ วตั ถุ นิยมของโลกนี้ คริ สตจักรแทบไม่รู้จกั การฝึ กวินยั ฝ่ ายจิตวิญญาณและ
การดาเนิ นชี วิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ คริ สตจักรอยู่อย่างสุ ขกายสบายใจ ไม่รู้ร้อนรู ้ หนาว คิ ดว่า
ตนเองมีทุกสิ่ งและไม่ตอ้ งการสิ่ งใด
ภาพนี้คือกระจกสะท้อนให้เห็นภาพของคริ สตจักรที่เมืองเอเฟซัสและเมืองเลาดีเซี ยซึ่ งกล่าวไว้
ในวิวรณ์ 2:1-7 ; 3:14-21 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ตรัสถ้อยคาเตือนสติน้ ีแก่คริ สตจักรทั้งสอง:
“เจ้าละทิ้งความรักดั้งเดิ มของเจ้า จงระลึ กถึ งสภาพเดิ มที่เจ้าได้หล่นจากมาแล้วนั้น จงกลับใจ
เสี ยใหม่และประพฤติตามอย่างเดิ ม มิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้า และจะยกคันประทีปของเจ้าออกจากที่ ”
(วิวรณ์ 2:4,5)
“เรารู ้ จกั แนวการกระทาของเจ้า เจ้าไม่เย็นไม่ร้อน เราใคร่ ให้เจ้าเย็นหรื อร้ อน เพราะเหตุที่เจ้า
เป็ นแต่อุ่น ๆ ไม่เย็นและไม่ร้อน เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา”
“เพราะเจ้าพูดว่า เราเป็ นคนมัง่ มี ได้ทรัพย์สมบัติมากและเราไม่ตอ้ งการสิ่ งใดเลย เจ้าไม่รู้วา่ เจ้า
เป็ นคนแร้นแค้นเข็ญใจ เป็ นคนขัดสน เป็ นคนตาบอดและเปลือยกายอยู”่ (วิวรณ์ 3:15-17)
ภาพของอเมริ กาและคริ ส ตจักรที่ ผมยกมานี้ เป็ นเพีย งส่ วนเล็กน้อยของภาพที่ น่าใจหายของ
ประเทศเรา และเมื่อผมพลิ กดูในสมุดภาพของประเทศเรา ผมก็จาต้องรู ้ สึกละอายประเทศของเราที่
ยิง่ ใหญ่และรับพระพรจากพระเจ้าได้ละทิ้งรากฐานแห่งหลักการจากพระคัมภีร์ที่เคยมัน่ คงเสี ยแล้ว และ
ส่ วนใหญ่ของคริ สตจักรก็ตายด้านฝ่ ายจิตวิญญาณ ขาดการดาเนิ นกับพระเจ้าอย่างมีชีวิตชี วาเป็ นส่ วนตัว
และลึ ก ซึ้ งคริ ส ตจัก รส่ วนมากได้หลงไปสู่ ล ัท ธิ แห่ ง ความสะดวกสบายและไม่ ไ ด้เป็ นพลัง ที่ จะให้
คาดหวังอีกต่อไป คริ สตจักรได้สูญเสี ยความนับถือจากมวลชน และกลายเป็ นที่เย้ยหยันและน่าสลดใจที่
คริ สตจักรกลายเป็ นที่สุดท้ายที่ประเทศชาติของเราจะหันมาขอความช่วยเหลือ

คำเตือน
แน่นอน ประเทศของเราต้องการการเยีย่ มเยียนจากพระเจ้ายิง่ ใหญ่ในสวรรค์ของเรา เราต้องการ
วันเพนเทคสเตครั้งใหม่! ผูน้ าคริ สเตียนหลายท่านในทัว่ ประเทศได้รับคาเตือนว่า ถ้าอเมริ กาไม่หนั จาก
ทางชัว่ ของตนอเมริ กาก็จะทาลายตัวเอง ผมเชื่ อว่าอเมริ กาตกอยูใ่ นการพิพากษา การพิพากษาจากพระ
เจ้าไม่ใช่กาลังจะมา แต่มนั อยูท่ ี่นี่แล้ว นัน่ คือเหตุผลที่คลื่นแห่ งความชัว่ ร้ายได้ไหลท่วมทัว่ แผ่นดินของ
เราอย่างเสรี

26

ในพระวจนะ พระเจ้าทรงเตือนว่าพระองค์จะตีสอนประชากรของพระองค์และนาการพิพากษา
มา เพราะการไม่เชื่อฟังอย่างต่อเนื่อง:
“และถ้าท่านลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน.... และปฏิบตั ินมัสการเหล่านั้น ข้าพเจ้าขอเตือน
ท่านจริ ง ๆ ในวันนี้ ว่า ท่านจะต้องพินาศเป็ นแน่ อย่างกับบรรดาประชาชาติซ่ ึ งพระเจ้าทรงกระทาให้
พินาศไปต่อหน้าท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:19)
“เพราะฉะนั้น ขอให้ธรรมิกชนทุกคนอธิ ษฐานต่อพระองค์ ในเวลาที่พบพระองค์ได้ ในเวลาน้ า
ท่วมมากน้ าจะไม่มาถึงคนนั้น” (สดุดี 32:6)
[สองข้อนี้ผเู ้ ขียนคัดจากพระคัมภีร์ฉบับอมตธรรมเพื่อชี วิต ซึ่ งอาจคล้ายกับฉบับอมตธรรมเพื่อ
ชี วิตของไทย ถ้าแปลตามฉบับนั้นก็จะได้ความหมายว่า “แต่ถา้ ท่านลื มพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
และ.. ติดตามทางชัว่ ท่านจะพินาศ และบัดนี้ ขา้ พเจ้ากล่าวว่า ผูเ้ ชื่ อทุกคนควรสารภาพบาปของตนต่อ
พระเจ้าเมื่อเขาสานึกถึงมัน ขณะที่ยงั มีโอกาสรับการยกโทษ ถ้าทาเช่นนั้นการพิพากษาจะไม่มาถึงเขา”]

พระวจนะทีแ่ น่ นอน
เมื่อผมเริ่ มต้นอดอาหาร ผมไม่แน่ใจว่าจะทนได้ถึงสี่ สิบวัน แต่ความมัน่ ใจของผมอยูท่ ี่พระเจ้า
จะทรงช่ วยผมแต่ละวันการสถิ ตอยู่ด้วยของพระองค์เป็ นกาลังใจให้ผมทาต่อไป ผมถ่ อมตัวลงอย่าง
จริ งจังและแสวงหาพระเจ้าเพื่อเห็นแก่อเมริ กา พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ใส่ ภาระใจผมด้วยที่จะอธิ ษฐาน
เผื่อแผนงานหลักของแคมพัสครู เสด ซึ่ งรวมถึงการไปถึ งเป้ าหมาย ชี วิตใหม่ปี 2000 (NewLife 2000)
เพื่อช่ วยให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ เพื่อนาพระกิ ตติคุณไปถึ งเด็กและผูใ้ หญ่ทุกคนในโลก และเพื่อช่ วย
แนะนาคนหนึ่งพันล้านให้รู้จกั พระเยซูคริ สต์ภายในสิ้ นปี 2000
ยิ่งผมอดอาหารนานเท่าใดผมก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงการสถิตอยูด่ ว้ ยของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ทาให้จิตใจและวิญญาณของผมสดชื่ นอย่างไม่เคยเป็ นมาก่อน ความจริ งจากพระคัมภีร์
กระโจนจากหน้ากระดาษมาหาผม ความเชื่ อของผมทะยานขึ้นเมื่อผมร้ องเรี ยกพระเจ้าและชื่ นชมยินดี
ในการสถิตย์อยูด่ ว้ ยของพระองค์
เช้าตรู่ วนั หนึ่ งหลังจากอดอาหารได้สามสัปดาห์ ผมได้รับการยืนยันจากพระเจ้าว่าพระองค์จะ
ทรงเยี่ย มเยีย นอเมริ ก าด้วยฤทธิ์ อ านาจแห่ ง การเปลี่ ย นแปลงและการฟื้ นฟู ผมน้ า ตาไหลด้ว ยการ
ขอบพระคุณ มีหลายคนคนที่บอกว่าพระเจ้าไม่ตรัสกับท่านนอกจากทางถ้อยคาที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์
แน่ นอนพระวจนะเป็ นวิธีพ้ืนฐานที่พระเจ้าตรัสผ่านแต่พระองค์สนทนากับเราโดยพระวิญญาณของ
พระองค์ที่อยูใ่ นเราด้วย (ยอห์น 14:26; 16:13) การทางานในจิตใจของพระองค์สอดคล้องกับพระวจนะ
บริ สุทธิ์ ที่ได้รับการดลใจจากพระองค์เสมอ พระเจ้าไม่เคยตรัสกับผมด้วยเสี ยงที่หูจะได้ยินและผมไม่มี
ของประทานในการพยากรณ์ แต่เช้าวันนั้นถ้อยคาที่พระองค์ประทานแก่ผมนั้นชัดเจนไม่ผดิ เพี้ยน
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ผมกระวนกระวายที่จะแบ่งปั นความตื่นเต้นกับวอเนตต์ภรรยาผม ผมลุกจากการคุกเข่าและก้าว
เข้าไปในห้องนอน ผมปลุกวอเนตต์และแบ่งปั นกับเธอว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ตรัสอะไรกับจิตใจผม
“อเมริ กาและส่ วนอื่น ๆ ของโลกจะประสบกับการตื่นตัวฝ่ ายจิตวิญญาณครั้งใหญ่ ภายในสิ้ นปี
2000” ผมกล่าว “และการฟื้ นฟูน้ ี จะจุดประกายไฟแห่ งการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ของ
คริ สตจักร”
วอเนตต์ตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชดั เราคุกเข่าลงร้องไห้ดว้ ยความชื่ นชมยินดีดว้ ยกันในการสถิตอยู่
ด้วยของพระเจ้า พระผูส้ ร้างที่ยงิ่ ใหญ่ของเรา พระเยซู คริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา เพราะเราทั้งสองรู ้
ว่าพระองค์ได้ตรัสแล้ว ตอนนี้ เราแน่ ใจว่าการฟื้ นฟูจะมาถึงและพระเจ้ายังไม่ได้เห็ นพระพักตร์ ไปจาก
อเมริ กาในการพิพากษาที่มีต่อเรา เนื่ องจากความบาปใหญ่หลวงของเราแต่ละคนและของประเทศชาติ
เรา
เห็ นได้ชดั ว่าคริ สเตี ยนที่มีความห่ วงใยจานวนมากกาลังอธิ ษฐานขอการฟื้ นฟู มันคงเป็ นการ
ทึกทักเอาเองและหยิ่งจองหองถ้าจะสรุ ปว่าพระเจ้าจะส่ งการฟื้ นฟูมาเพราะคาอธิ ษฐานของผมคนเดียว
ความปรารถนาของผมสาหรับหนังสื อเล่มนี้คือ ต้องการจะแบ่งปั นว่าพระเจ้าได้ตรัสอะไรกับผม
แต่ละวันความมัน่ ใจจากพระเจ้ายิง่ มัน่ คง ซึ่ งยืนยันว่าพระเจ้าทรงทางานในจิตใจอย่างแท้จริ ง
ว่าเรื่ องทั้งหมดที่ผมอธิ ษฐานจะสาเร็ จ และเมื่อผมรอคอยพระเจ้าต่อไป ผมก็ได้พบกับความชื่ นชมยินดี
ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน
ก่อนที่ผมจะอดอาหารครบสี่ สิบวันไม่นาน พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตรัสกับผมในอีกรู ปแบบหนึ่ง
ดูเหมือนเวลานี้พระเจ้าตรัสว่าคาสัญญาสาหรับการฟื้ นฟูน้ นั มีเงื่อนไข
ผมใช้เวลาห้าสิ บปี ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและฟั งพระสุ รเสี ยงของพระองค์ และถ้อยคา
ของพระองค์ในวันนั้นชัดเจนที่สุด
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บทที่ 2
กำรทรงเรียกสำหรับอเมริกำ
ขณะที่ ผ มคุ ก เข่ า ต่ อพระพัก ตร์ พ ระเจ้า ที่ เก้า อี้ ตวั โปรดในห้ องนั่ง เล่ น ของเรา ผมได้รับการ
เตือนสติโดยเงื่อนไขของพระวิญญาณในพระสัญญาที่จะส่ งการฟื้ นฟูมา เงื่อนไขเหล่านี้ ดูจะตรงกับท่าที
ใน 2 พงศาวดาร 7:14
“ถ้า ประชากรของเราผูซ้ ่ ึ งเขาเรี ย กกัน โดยชื่ อ ของเรานั้น จะถ่ อ มตัว ลง และอธิ ษ ฐาน และ
แสวงหาหน้าของเรา และหันเสี ยจากทางชัว่ ของเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขา
และจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย”
ด้วยข้อพระคัมภีร์น้ ีที่ฝังแน่นในความคิด ผมสัมผัสว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ กาลังบอกผมว่าผูเ้ ชื่ อ
นับล้านจะต้องแสวงหาพระเจ้าด้วยสุ ดใจของเขาโดยการอดอาหารและอธิ ษฐานก่อนที่พระเจ้าจะเข้า
แทรกแซงเพื่อช่ วยอเมริ กาให้รอด พระวิญญาณทางานในใจผมให้อธิ ษฐานขอผูเ้ ชื่ อสองล้านคนที่จะ
ถ่อมตัวลงโดยการอดอาหารสี่ สิบวันแสวงหาพระเจ้า
พระเจ้าทางานในใจผมอี กครั้ งว่า พระองค์ตอ้ งการการแสวงหามากขนาดนี้ เพราะสภาพจิ ต
วิญญาณที่สิ้นหวังของประเทศเรา
แต่ตอนนี้ผมก็สงสัยว่า คุณจะทาให้คนนับล้านอดอาหารและอธิ ษฐานได้อย่างไร คุณจะชักชวน
ให้พวกเขาทาสิ่ งนี้ได้อย่างไร อาจจะเป็ นไปได้ถา้ เพียงหนึ่ งหรื อสองวัน ขณะที่ส่วนใหญ่ของคริ สตจักร
ได้สูญเสี ยวินยั ในการอดอาหารไปแล้ว

แสวงหำกำรทรงนำ
สองสามสัปดาห์ก่อนผมจะเริ่ มอดอาหาร ผมเสาะหาข้อมูลจากแพทย์และผูน้ าคริ สเตียนเพื่อ
เตรี ยมตัวเอง การค้นหาของผมไร้ ผล ผมพบเพี ยงสองคนที่ เคยอดอาหารสี่ สิ บวันคนหนึ่ งในเกาหลี
ผูอ้ านวยการแคมพัสครู เสดเกาหลีและเป็ นเพื่อนรักของผม ดร.จูน กอน คิม กับ ดร.ฮูลิโอ ซี ซาร์ รุ ยบาล
ในโคลัม เบี ย ซึ่ ง เป็ นผูป้ ระกาศพระกิ ตติ คุณที่ มีชื่ อเสี ย งนานาชาติ และจบการศึก ษาปริ ญญาโทด้าน
สุ ขภาพ
เมื่ อผมไม่สามารถหาข้อเขี ยนใด ๆ เกี่ ย วกับ วิธีอดอาหารนานขนาดนั้น ผมจึ ง แสวงหาพระ
ปั ญญาของพระเจ้าเพราะผมไม่ทราบว่าจะทาอะไร ผมอธิ ษฐานว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทราบว่า
พระองค์เรี ย กข้า พระองค์ไ ด้อดอาหารสี่ สิ บ วัน แต่ ข ้า พระองค์ไ ม่ พ บความช่ ว ยเหลื อที่ ข้า พระองค์
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ต้องการ ข้าพระองค์ไม่ตอ้ งการทาสิ่ งที่โง่เขลาใด ๆ เลย ข้าพระองค์ไม่ตอ้ งการทาร้ ายร่ างกายของตน
มันเป็ นวิหารของพระองค์ โปรดช่วยข้าพระองค์เถิด!”
ขณะที่ผมแสวงหาการทรงนาจากพระเจ้า มีบางสิ่ งแปลกประหลาดเกิดขึ้น ผมสัมผัสว่ามีเสี ยง
สะอื้นในจิตวิญญาณผม และน่าอัศจรรย์เมื่อผมทราบว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงกันแสง ตอนแรกผมตกใจ
และแม้วา่ ผมไม่ทราบว่าทาไมพระองค์กนั แสง แต่ผมก็ร้องไห้ดว้ ย
แล้วผมได้ยินพระองค์ตรั สว่า “ประชากรของเราได้หลงลื มวินัยที่ สาคัญที่ สุดอย่างหนึ่ งของ
ชี วิตคริ สเตี ยน ซึ่ งเป็ นกุญแจสาคัญสู่ การฟื้ นฟู” และผมทราบว่าพระองค์หมายถึ งการอดอาหารและ
อธิษฐาน
เราสามารถอธิ ษ ฐาน เป็ นพยาน อ่ า นพระวจนะของพระเจ้า อย่ า งขยัน ขัน แข็ ง ไปโบสถ์
กระตือรื อร้นเพื่อพระคริ สต์ และทาสิ่ งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างร้อนรนสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นน่ายกย่อง แต่
พระวิญญาณบริ สุ ทธิ์ ตรั สว่ากุ ญแจส าคัญที่ ตรงกับเงื่ อนไขใน 2 พงศาวดาร 7:14 คือ การอดอาหาร
แน่นอนเราไม่สามารถอดอาหารและอธิ ษฐานเป็ นเวลานานโดยปราศจากการถ่อมตัวของเราลงและการ
หันเสี ยจากทางชัว่ ร้ายของเรา
ตอนนี้ผมสัมผัสว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ กาลังตอบคาถามของผมเกี่ยวกับวิธีจูงใจคนนับล้านให้
อดอาหาร ผมรู้ สึกพระองค์ตรัสกับผมว่า นี่ เป็ นความรับผิดชอบของพระองค์ไม่ใช่ของผม พระองค์จะ
นาคนให้กลับใจใหม่ อดอาหารและอธิ ษฐาน และสิ่ งที่น่าอัศจรรย์ใจกว่านั้นคือ พระองค์จะนาสองล้าน
คนให้อดอาหารสี่ สิบวัน พระองค์จะประทานความปรารถนาและความสามารถแก่พวกเขาเพื่อทาสิ่ งนี้
ความรับผิดชอบของผมคือรักพระองค์ดว้ ยสุ ดจิตสุ ดใจและสุ ดความคิด อธิ ษฐาน แบ่งปั นประสบการณ์
การอดอาหารของผม ไว้วางใจพระสัญญาของพระองค์ และเชื่อฟังพระบัญชา และพระองค์จะทาส่ วนที่
เหลือ
ผมจาต้องสงสัยว่าผมได้ยนิ เสี ยงพระองค์อย่างถูกต้องหรื อไม่ อย่างไรก็ตาม ถึงตอนนั้นผมใกล้
จะอดอาหารครบสี่ สิบ วัน และเวลานั้นผมมัน่ ใจว่าจะสามารถอดอาหารสี่ สิบ วันได้ ใครก็ตามที่ หิว
กระหายความชอบธรรมก็สามารถทาสาเร็ จได้เช่ นกัน ผมรู ้ ว่าไม่ได้กาลังยกย่องเครื่ องหมายชนิ ดใหม่
ของชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณ แต่เป็ นไฟของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่จุดขึ้นใหม่
ความคิดของผมหมุนแล่ นด้วยการตระหนักว่าพระเจ้าเองจะทาให้ประชากรของพระองค์อด
อาหาร ผมเริ่ ม เข้า ใจว่า การฟื้ นฟู น้ ี จะเป็ นการเคลื่ อนไหวโดยสิ ท ธิ์ ขาดของพระเจ้า อย่า งแท้จริ ง ว่า
พระองค์ยงั ไม่ทิ้งอเมริ กา ว่าพระองค์ยงั วางแผนเพื่อประเทศที่รักของเรา หัวใจของผมแทบจะระเบิ ด
ออกด้วยการขอบพระคุณ และการสรรเสริ ญพระเจ้า ขณะที่ผมหลัง่ น้ าตา ผมรู ้วา่ ผมต้องทาทุกสิ่ งที่ทาได้
เพื่อจะถ่ายทอดถ้อยคานี้ไปสู่ วงการคริ สเตียน
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แล้วพระเจ้าได้บอกผมว่าจะสื่ อสารถ้อยคานี้ได้อย่างไร

เรียกให้ มกี ำรอดอำหำร
ในวันที่ยี่สิบเก้าที่ผมอดอาหาร ขณะที่ผมอ่านใน 2 พงศาวดาร 28-30 ผมระลึกถึ งความเสื่ อม
สลายฝ่ ายจิตวิญญาณของอาณาจักรยูดาห์ ซึ่ งเป็ นผลจากการครอบครองของอาหัส กษัตริ ย ์ ที่ชั่วร้ า ย
พระองค์ได้ตอกตะปูปิดประตูพระวิหารเพื่อไม่ให้ใครนมัสการที่นนั่ ได้ พระองค์สร้างแท่นบูชาให้พระ
ของชนต่างชาติในทุกมุมของกรุ งเยรู ซาเล็ม และทุกเมืองของยูดาห์ มันเป็ นเวลาที่เลวร้ายสาหรับยูดาห์
ซึ่ งจากเผ่านี้ เองที่ในที่สุดสิ งห์ แห่ งเผ่ายูดาห์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา พระเมสสิ ยาห์ในคาสัญญา จะ
เสด็จมา
อาหัสได้กระทาผิดต่อพระเจ้ามากจนพระเจ้า “มอบพระองค์ให้” กษัตริ ยแ์ ห่ งซี เรี ย กองทัพซี เรี ย
มี ชัย ชนะเหนื อ อาหัส และน าประชาชนจ านวนมากของพระองค์ไ ปเป็ นเชลยยัง กรุ ง ดามัส กัส (2
พงศาวดาร 28:5,6) กษัตริ ยแ์ ห่งอิสราเอลยังโจมตีและฆ่าทหารยูดาห์มากกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นคน และ
นาภรรยา บุตรและธิดาสองแสนคนไป
เมื่ออาหัสสิ้ นพระชนม์ พระองค์มไม่ได้รับเกียรติ พระองค์ถูกฝังไว้ในกรุ งเยรู ซาเล็ม แต่ไม่ใช่
หลุมฝั งศพของบรรดาพระราชา เฮเซคียาห์ราชบุตรของพระองค์ซ่ ึ งหนี พน้ จากการเป็ นเครื่ องเผาบูชา
มนุษย์ของอาหัส ได้ข้ ึนครองราชย์เมื่อพระชนมายุได้ยสี่ ิ บพรรษา
ในเดื อนแรกที่ทรงครองราชย์ กษัตริ ยเ์ ฮเซคียาห์ได้เปิ ดพระวิหารอีกครั้งและทาความสะอาด
แล้วพระองค์ส่งจดหมายไปทัว่ ยูดาห์และอิสราเอลเรี ยกให้บรรดาผูท้ ี่นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริ งให้มา
เยรู ซาเล็มเพื่อฉลองเทศกาลปัสกาประจาปี

เฮเซคียำห์ ตรัสกับประชำชนของพระองค์ ดังนี้
เพราะบิดาของเราทั้งหลายไม่ซื่อสัตย์ และได้กระทาสิ่ งที่ชวั่ ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเรา เขาทั้งหลายได้ทอดทิง้ พระองค์ และหันหน้าของเขาเสี ยจากที่ประทับของพระเจ้า และได้หนั
หลังให้ เขาปิ ดประตูมุขของพระนิ เวศน์ดว้ ยและได้ดบั ประทีปเสี ย และมิได้เผาเครื่ องหอมหรื อถวาย
เครื่ องเผาบูชาในสถานบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าแห่ งอิสราเอล เพราะฉะนั้นพระพิโรธของพระเจ้าจึงมาบนยู
ดาห์และเยรู ซาเล็ม และพระองค์ทรงกระทาให้เขาเป็ นสิ่ งที่น่าหวาดเสี ยว เป็ นที่สยดสยองและเป็ นที่เยาะ
เย้ยตามที่ท่านได้เห็นกับตาของท่านแล้ว เพราะนี่แน่ะบิดาทั้งหลายของเราได้ลม้ ลงด้วยดาบและบุตรชาย
บุตรหญิงกับภรรยาของเราได้เป็ นเชลยเพราะเหตุน้ ี บัดนี้ เรามีใจประสงค์ที่จะทาพันธสัญญากับพระเย
โฮวาห์ พ ระเจ้าแห่ ง อิ สราเอล เพื่อว่า พระพิโรธอันแรงกล้า ของพระองค์จะหันไปจากเสี ยจากเรา (2
พงศาวดาร 29:6-10)
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และพระองค์ เรียกร้ องให้ พวกเขำ:
โอ ชนอิสราเอลเอ๋ ย จงกลับมาหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และอิสราเอล เพื่อ
พระองค์จะหันกลับมายังคนส่ วนที่เหลื ออยู่ของผูซ้ ่ ึ งหนี รอดจากพระหัตถ์ของพระราชาแห่ งอัสซี เรี ย
อย่าให้เหมือนบิดาและพี่นอ้ งของท่านผูไ้ ม่ซื่อต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ งบรรพบุรุษของเขา พระองค์
จึงทรงมอบเขาไว้ให้ประสบความหายนะตามที่ท่านเห็ นอยู่ และคราวนี้ อย่าหัวแข็งอย่างบิดาของท่าน
ทั้งหลายเลย แต่จงมอบตัวท่านแก่พระเจ้าและมายังสถานนมัสการของพระองค์ ซึ่ งพระองค์ชาระไว้ให้
บริ สุทธิ์ เป็ นนิตย์ และปรนนิบตั ิพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพื่อพระพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์จะ
หันไปเสี ยจากท่านเพราะถ้าท่านทั้งหลายหันกลับมายังพระเจ้า พี่นอ้ งของท่านและลูกหลานของท่านจะ
ประสบความเอ็นดูจากผูท้ ี่จบั เขาไปเป็ นเชลย และจะได้กลับมายังแผ่นดินนี้ อีก เพราะพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่านทรงพระเมตตาและกรุ ณา ถ้าท่านกลับมาหาพระองค์ พระองค์จะไม่ทรงหันพระพักตร์ ไป
จากท่าน (2 พงศาวดาร 30:6-9)

ผลอันวิเศษจำกกำรฉลองปัสกำก็ได้ ถูกบันทึกไว้ ด้วยว่ ำ:
ชุ ม นุ ม ทั้ง สิ้ น ของยูด าห์ ก ับ บรรดาปุ โ รหิ ต และคนเลวี แ ละชุ ม นุ ม ชนทั้ง สิ้ น ซึ่ งออกมาจาก
อิสราเอล และคนต่างด้าวซึ่ งออกมาจากอิสราเอลและซึ่ งอยู่ในยูดาห์ เปรมปรี ด์ ิ กัน จึงมีความชื่ นบาน
ใหญ่ยงิ่ ในกรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะตั้งแต่สมัยของซาโลมอนโอรสของดาวิดพระราชาแห่ งอิสราเอลไม่เคยมี
อย่างนี้เลยในเยรู ซาเล็ม แล้วบรรดาปุโรหิ ตและคนเลวีได้ลุกขึ้นอวยพรประชาชน เสี ยงของเขาก็ถึงพระ
กรรณ และคาอธิ ษฐานของเขาก็มายังที่ประทับบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าในฟ้ าสวรรค์ (2 พงศาวดาร 30:2527)
ความโปรดปรานจากพระเจ้า กลับมาในวันนั้นพระองค์ท รงทาให้พระราชาและประชาชน
รุ่ งเรื อง แต่ผมสะดุดตาที่สิ่งพิเศษบางอย่าง เฮเซคียาห์เขียนจดหมายเชิญให้ประชาชนมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม
เพื่อฉลองปัสกา
ในหนังสื อ Experiencing God (น้ าพระทัยดี เลิ ศของพระเจ้า) ของเฮ็นรี แบล็คคาบี และคล็อด
คิง กล่าวว่า “เมื่ อพระเจ้าพร้ อมที่จะทาบางสิ่ ง พระองค์เปิ ดเผยให้ผูห้ นึ่ งหรื อประชากรของพระองค์
ทราบว่าพระองค์กาลังจะทาอะไร... เมื่อพระเจ้าตรัส พวกเขาทราบว่านัน่ คือพระเจ้าพวกเขารู ้วา่ พระเจ้า
ตรัสอะไร พวกเขารู ้วา่ เขาต้องตอบสนองอย่างไร” เมื่อได้อ่านจดหมายของเฮเซคียาห์ ผมจึงมัน่ ใจว่าพระ
เจ้าต้องการให้ผมทาอะไร
พระเจ้าทางานในใจผมอย่างมากให้เขียนจดหมายถึ งบรรดาคริ สเตียนที่มีอิทธิ พลมาก ๆ ใน
ประเทศของเราหลายร้อยคน เชิ ญมาที่ออร์ แลนโด ฟลอริ ดา ในฐานะแขกของแคมพัส ครู เสดเพื่ออด
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อาหารและอธิ ษฐาน จะเป็ นเวลาสาหรับการแสวงหาแนวทางของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อจะทราบว่าเรา
ผูร้ ับใช้ของพระองค์ จะสามารถเป็ นท่อพระพรแห่งการฟื้ นฟูเพื่อประเทศของเราและโลกนี้ อย่างไร
ผมเชื่ อมัน่ เต็มที่ว่า ถ้าผูเ้ ชื่ อทั้งหลายรักพระเจ้า ไว้วางใจพระสัญญาของพระองค์ และเชื่ อฟั ง
พระบัญชาอย่า งแท้จริ ง พระองค์จะสู ้ ส งครามเพื่ อ เรา และเราจะกลับ เป็ นประเทศที่ อยู่ภายใต้ก าร
ครอบครองของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตรัสกับผมเกี่ยวกับการเขียนจดหมาย ผมอยูท่ ี่บา้ นกาลังคุกเข่าอยูท่ ี่ขา้ ง
เตียง ผมโทรศัพท์ถึงวอเนตต์ เมื่อเธอมา ผมอ่านข้อความจาก 2 พงศาวดาร บทที่ 28-30 และบอกเธอว่า
ผมเชื่ อว่าพระเจ้ากาลังกระตุน้ ให้ผมทาอะไร เราเริ่ มอธิ ษฐานและร้องไห้ เพราะเราทั้งสองได้สัมผัสว่า
พระเจ้าได้ตรัสกับผมอีกครั้ง ผมจึงทราบว่าก้าวแรกควรจะทาอะไร คือเผยแพร่ การทรงเรี ยกจากพระเจ้า
ถึงอเมริ กาให้กลับใจใหม่ อดอาหารอธิ ษฐาน และแสวงหาพระพักตร์ พระเจ้า ผมต้องเขียนจดหมายถึ ง
ผูน้ าคิรสเตียนที่มีอิทธิพลหลายร้อยคน
บ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา วอเนตต์และผมได้ฟังคาเทศนาที่ตื่นเต้นและเร้ าใจเกี่ ยวกับสิ่ งสาคัญ
สาหรั บ ทัว่ โลกทางโทรทัศน์ โดยเพื่ อนรั ก ที่ เก่ า แก่ ของเรา ดร.เอเดรี ย น โรเจอร์ ส ศิ ษยาภิ บาลของ
คริ สตจักรเบลเลวู แบ๊บติสต์คริ สตจักรใหญ่โตในเมืองเมมฟิ ส รัฐเทนเนสซี เธอแนะนาให้ผมโทรศัพท์
หาเอเดรี ย น เพราะเขาคงจะเข้า ใจแจ่ ม ชัด และค าปรึ ก ษาของเขาน่ า จะมี ป ระโยชน์ ใ นการที่ ผ มจะ
ดาเนินการเขียนจดหมายต่อไป ผมโทรศัพท์ไปหาเขา และหลังจากทักทายเล็กน้อยผมก็เข้าเรื่ องเลย
“เอเดรี ยน ฟั งสิ่ งที่ผมเชื่ อว่าพระเจ้าตรัสกับผมหน่อยนะ” ขณะที่ผมโยงเหตุการณ์เมื่อชัว่ โมงที่
ผ่านมาและเรื่ องที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าทางานในใจให้ผมเขียนจดหมายอย่างไรเขาก็เริ่ มตื่นเต้นและหนุ นใจ
ให้ผมส่ งจดหมายทันที
ขั้นแรกผมเชิญผูน้ าคริ สเตียนที่มีอิทธิ พลมากในอเมริ กาและแคนาดาหกสิ บแปดคนมาร่ วมงาน
กับวอเนตต์และผม เป็ นคณะกรรมการรับเชิญ คนเหล่านั้นทุกคนตอบตกลงจะร่ วมงานยกเว้นห้าท่านซึ่ ง
แต่ละท่านก็มีเหตุผลที่ดีสาหรับการปฏิเสธไม่รับเป็ นคณะกรรมการ
จานวนคณะกรรมการเพิ่มขึ้ นเป็ นเจ็ดสิ บสามคนและความกระตื อรื อร้ นของพวกเขาต่อการ
รวมตัวกันอดอาหารและอธิ ษฐานก็เป็ นสิ่ งยืนยันอีกครั้งว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นเจ้าของความคิดนี้
และเป็ นผูท้ ี่ ทาให้เกิ ดผล หลายคนได้เล่ าว่าพระเจ้าได้ตรั สกับเขาด้วยถึ งเรื่ องความสาคัญของการอด
อาหาร
ขั้นต่อไปผมร่ างจดหมายถึงผูน้ าคริ สเตียนคนอื่น ๆ เชิ ญพวกเขามาเข้าร่ วมกับเราที่ออร์ แลนโด
ในวัน ที่ 5-7 ธันวาคม 1994 ที่ หัว จดหมายเขี ย นว่า “การเรี ย กพิ เ ศษให้อธิ ษ ฐานและอดอาหารเพื่ อ
อเมริ กา” ผูร้ ู้วา่ หลายคนคงไม่สามารถมาได้เนื่องจากเหตุผลหลายประการ แต่ผมอธิ ษฐานว่าขอให้อย่าง
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น้อยกลุ่มคนที่เอเดรี ยนเรี ยกว่า “สามร้อยคนของกิเดโอน” จะตอบรับด้วยความยินดี ผมมัน่ ใจว่าเมื่อเรา
มาชุ มนุ มกัน พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จเยี่ยมเยียนเราเมื่อเราอดอาหารและอธิ ษฐาน และพวกเขาจะ
กลับไปยังรายการวิทยุและโทรทัศน์ของเขา ยังธรรมาสน์ของเขา ยังสานักพิมพ์มากมาย เพื่อจะเผยแพร่
ข่าวเรื่ องการทรงเรี ยกครั้ งใหม่ของพระเจ้าสู่ การฟื้ นฟูเพื่ออเมริ กา พระเจ้าเคลื่ อนไหวมากกว่าความ
คาดหวังของผมเมื่อมีคนมาร่ วมอดอาหารและอธิ ษฐานมากกว่าหกร้อยคน
ด้วยความยินดีที่ผนู ้ าคริ สเตียนมากมายตอบสนองอย่างเห็นได้ชดั ผมสัมผัสว่าพระเจ้านาผมให้
เขียนหนังสื อเพื่อเร่ งวันเวลาของการฟื้ นฟูที่จะมาถึ ง เนื่ องจากประสบการณ์ของผมเองที่อดอาหารโดย
ไม่มีคาปรึ กษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม และเนื่ องจากมีหนังสื อดี ๆ เกี่ ยวกับการอดอาหารในแง่ จิต
วิญญาณน้อยมาก ผมรู ้สึกว่าหนังสื อนี้จาเป็ นอย่างยิง่

ผู้อนื่ ร่ วมอดอำหำร
ตลอดเวลายาวนานที่ไม่รับประทานอาหารแข็ง ผมไม่เคยกดดันวอเนตต์หรื อผูร้ ่ วมงานของผม
ให้อดอาหารกับผม
ผมอธิ บายว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงเรี ยกให้ผมอดอาหาร โปรดอย่าอดอาหารเพียงเพราะผม
อดอาหารนอกจากพระเจ้าทรงนาคุณ”
ผูร้ ่ วมงานของผมหลายคนได้อดอาหารสองสามวัน มีห้าคนที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านาให้อดอาหาร
สี่ สิบวันเต็มคือเพื่อนร่ วมงานที่รักของผม ดร.เบ็น เจนนิ งส์ ผูป้ ระสานงานการอธิ ษฐานระหว่างประเทศ
ของแคมพัสครู เสด กวิน มารอลิส ผูจ้ ดั การสานักงานของผม เจอร์ รี่ วิเ วอร์ ผูป้ ระสานงานการวิจยั และ
พัฒนาของโครงการเผยแพร่ วีดีโอพระเยซู ไมค์ เบิร์นส์ ผูป้ ระสานงานระหว่างประเทศด้านโอกาสของ
พนักงาน และอัล สตาห์ล ผูป้ ระสานงานเครื อข่ายการอธิ ษฐานวิงวอนทัว่ โลกของเรา
วอเนตต์มีบทบาทสาคัญในเรื่ องนี้ เธออธิ ษฐานเผื่อผมขณะที่เธอยังคงทางานที่เธอรับผิดชอบ
สิ่ งที่เธอสนใจพิเศษและเป็ นพันธกิจหนึ่ งของแคมพัสครู เสดคือการนา Women Today Inteernational (วู
เมน ทูเดย์ อินเตอร์ เนชันแนล) กลุ่มพลังของผูห้ ญิงนับล้านที่ช่วยให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ สองสัปดาห์
ก่อนจะสิ้ นสุ ดการอดอาหารของผมเธอรู ้สึกว่าพระเจ้านาให้เธอร่ วมอดอาหารกับผม
ผมไม่สามารถบอกคุ ณได้ว่ามันมี ความหมายสาหรับผมมากแค่ไหน เรามีชีวิตสมรสที่ได้รับ
พระพรตั้งแต่วนั แต่งงานในปี 1948 แต่การตัดสิ นใจของเธอที่ จะร่ วมอดอาหารในโอกาสนี้ ทาให้เรา
ใกล้ชิดกันอย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้น เราดื่มน้ าและน้ าผลไม้ แสวงหาพระพักตร์ พระเจ้าในฐานะสามี
ภรรยา และฟังว่าพระองค์จะตรัสอะไรแก่เราทั้งสอง
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ฉลองกำรอดอำหำรร่ วมกับพนักงำน
ในวันที่สามสิ บเก้าที่ผมอดอาหาร บ่ายวันศุกร์ วอเนตต์และผมได้พบกับพนักงานหลายร้อยคน
ของสานักงานใหญ่แคมพัสครู เสดในการ “เฉลิมฉลองการอดอาหาร” เพื่อจะเล่าเรื่ องของเราให้พวกเขา
ฟัง ข่าวเรื่ องที่พระเจ้าตรัสกับเราได้กระจายไปทัว่ สานักงานแล้ว และเราต้องการให้พวกเขาได้ฟังเรื่ องนี้
จากเราโดยตรง พนักงานเหล่านี้ ให้การสนับสนุ นอย่างดี ตลอดมา โดยเขียนข้อความให้ พูดคาหนุ นใจ
ทุกวัน และอธิ ษฐานขอให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเสริ มกาลังเรา
คนแน่ นห้องประชุ ม คนของเรายืนพิงฝาผนังและประตูพวกเขาตื่นเต้น และคุณสามารถได้ยิน
เสี ยงคุยกันเซ็งแซ่ดว้ ยความตื่นเต้นในฝูงชนนี้
รองประธานบริ หารของเรา ดร.สตีฟ ดักลาส ผูไ้ ด้อดอาหารวันละมื้อเป็ นเวลาสี่ สิบวันได้เชิ ญ
วอเนตต์ข้ ึนพูดผูฟ้ ังรอคอยด้วยความคาดหวังขณะที่เธอก้าวไปที่ธรรมาสน์ “ดิฉนั ได้ยินพวกท่านบางคน
ถามว่า ‘วอเนตต์กาลังอดอาหารหรื อ’ ‘วอเนตต์กาลังจะทาอะไร’” เธอเริ่ มกล่าว “ดิฉนั คิดว่าพวกคุณคง
คิดว่าดิฉนั กาลังจะพลาดโอกาสพิเศษบางอย่างจากพระเจ้า และอันที่จริ ง ดิฉนั ก็เคยคิดอย่างนั้นด้วย”
ผมรู ้สึกอบอุ่นจากคาพูดต่อไปของเธอ “แท้จริ งดิฉนั ร่ วมอดอาหารเพื่อสนับสนุ นสามี เพื่อร่ วม
เป็ นใจเดียวกับเขาแต่หากพระเจ้ากาลังจะบอกถ้อยคาพิเศษใด ๆ ดิฉนั ก็แน่ใจว่าดิฉนั อยากจะเป็ นผูท้ ี่ได้
ยิน”
เมื่อเสี ยงหัวเราะซาลง เธอกล่าวต่อ “ดิฉนั ไม่แน่ใจว่าพระเจ้ากาลังจะประทานอะไรให้ดิฉนั แต่
ก็มีความมัน่ ใจว่าสามีคือผูน้ าฝ่ ายจิตวิญญาณของดิฉนั และดิฉนั สามารถติดตามเขา” เธอเหลือบมองผม
และกล่าวต่อ “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงยืนยันกับดิฉนั ว่าพระองค์ทรงเรี ยกให้บิลอดอาหารสี่ สิบวัน และ
ดิฉนั สามารถวางใจเขาได้ในเรื่ องนี้หลายคนพยักหน้าเห็นด้วยขณะที่วอเนตต์กล่าวต่อไปว่า
เช้าวันนี้ เมื่อดิ ฉนั อ่านพระคัมภีร์ตามปกติ ดิ ฉันอ่านถึงอิสยาห์บทที่ 58 ซึ่ งกล่าวว่าพระเจ้าจะ
ทรงอนุ ญาตให้เราเป็ นผูซ้ ่ อมแซมกาแพงที่พงั ของชนชาติน้ ี ดิ ฉันเชื่ อว่าเหตุผลประการหนึ่ งที่พระเจ้า
เรี ยกเราให้อดอาหารคือเพื่อเราจะทาตามเงื่อนไขของพระองค์ เพื่อพระองค์จะใช้เราได้...”
แล้ววอเนตต์ที่อดอาหารมาสิ บสามวันก็ร้องไห้ดว้ ยความถ่อมใจต่อหน้าฝูงชนจานวนมาก เธอ
พยายามกลั้นน้ าตาและสามารถกล่าวสิ่ งที่อยูใ่ นใจต่อผูฟ้ ัง “ดิฉนั เชื่อว่าพระองค์ทรงเรี ยกเราให้อดอาหาร
... เพื่อพระองค์จะสามารถใช้เราเป็ นส่ วนหนึ่ งของการตื่นตัวฝ่ ายจิตวิญญาณครั้งนี้ ....ในประเทศนี้ ..ทัว่
โลก” แล้วเธอก็ไม่สามารถพูดต่อไปได้ เธอหันหลังอย่างเร็ วและออกจากธรรมาสน์
พนักงานหลายร้ อยคนยืนขึ้นและปรบมืออย่างกึกก้อง หลังจากสิ่ งที่เกิ ดขึ้นวันนั้นบางคนอาจ
พูดได้วา่ ความรักที่พนักงานมีต่อวอเนตต์จะทาให้ลาคอทุกคนตื้นตันและทาให้ทุกคนน้ าตาคลอ
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เมื่อเสี ยงปรบมือเงียบลงผมไปที่ธรรมาสน์ต่อจากเธอ “ผมเชื่ อว่าพระเจ้าทรงต้องการทาสิ่ งใหม่
ในชี วิตเราทั้งหลาย” ผมเริ่ มต้น “ผมเชื่ อว่าพระองค์ทรงมีบางสิ่ งที่พิเศษสาหรับเราแต่ละคน หลายปี ที่
ผ่านมาพระเจ้าทรงประทานสิ ทธิ พิเศษแก่แคมพัสครู เสดในการช่วยนาพระกิตติคุณไปถึงคนอย่างน้อย
หนึ่งพันห้าร้อยล้านคน และหลายสิ บล้านคนได้แสดงถึงการตัดสิ นใจรับความรอดต่อพระคริ สต์ ขอคา
สรรเสริ ญและเกียรติท้ งั สิ้ นเป็ นของพระเจ้า”
“แต่ถึงจะอยู่ในงานรับใช้น้ ี เราก็อาจเป็ นเหมื อนคริ สตจักรที่ เมื องเอเฟซัส คือละทิ้งความรั ก
ดั้งเดิม เราอาจประสบกับการผุกร่ อนฝ่ ายจิตวิญญาณอย่างช้า ๆ ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นพระเจ้าทางานใน
ใจผมให้ถามคุณว่า คุณกาลังมีประสบการณ์ในการเดินกับพระเยซู องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราอย่างจริ งจัง
เป็ นส่ วนตัว และลึ กซึ้ งหรื อไม่ มีอะไรขัดขวางการดาเนิ นของคุ ณหรื อไม่ คุ ณเป็ นอย่างที่พระเจ้าทรง
ต้องการทั้งหมดหรื อไม่ มีบางสิ่ งที่คุณต้องสารภาพกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อไม่ แล้วผมก็ยกข้อพระ
ธรรมโรม 12:1,2
พี่นอ้ งทั้งหลาย ด้วยเหตุน้ ี โดยเห็นแก่ความเมตตากรุ ณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนทั้งหลาย
ให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็ นเครื่ องบูชาที่มีชีวิตอันบริ สุทธิ์ และเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่ ง
เป็ นการนมัส การโดยวิญญาณจิ ตของท่ า นทั้ง หลายอย่า ประพฤติ ตามอย่า งคนในยุ ค นี้ แต่ จ งรั บ การ
เปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ าพระทัยของพระเจ้า จะ
ได้รู้วา่ อะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยีย่ ม
ผมพูดต่อ “สิ่ งสาคัญที่ตอ้ งจาไว้คือ เวลาของเราที่เหลือในโลกนี้ก็ส้ นั มาก องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอาจ
มาเร็ ว ๆ นี้ หรื อ พระองค์อ าจท้า ทายเราให้ ท าเพื่ อ พระองค์ม ากกว่า ที่ เราก าลัง ท าอยู่เ ดี๋ ย วนี้ แต่ ใ น
ความหมายของนิ รันดร์ กาล ไม่มีใครในพวกเราที่จะมีชีวิตอีกยาวนาน บางคนในพวกคุณอาจอยูท่ ี่นี่อีก
ห้าสิ บปี แต่เวลาแค่น้ นั ก็นบั ว่าสั้นมาก”
ผมกวาดตามองฝู ง ชนที่ เ งี ย บกริ บ พวกพนั ก งานดู เ หมื อ นจะจดจ่ อ อยู่ ก ับ ค าพู ด ของผม
“ประเทศชาติ ข องเราจาเป็ นต้องมี ก ารฟื้ นฟู ” ผมพูด “และผมเชื่ อว่า การฟื้ นฟูต้องเริ่ ม ที่ พวกเรา มัน
จาเป็ นต้องเริ่ มที่นี่ ในห้องนี้ ผมไม่อยากเรี ยกร้องเพียงแค่อารมณ์ของคุณ แต่ผมต้องการเรี ยกร้องความ
ตั้งใจของคุณ มาร่ วมกับผมเถิดและพูดว่า ‘โอ พระวิญญาณของพระเจ้า โปรดหายใจเหนือข้าพระองค์..
สัมผัสข้าพระองค์....ประทานความสัมพันธ์กบั พระองค์ที่ใหม่และจริ งจังและมีพลังแก่ขา้ พระองค์เถิด’
ถ้านี่คือความปรารถนาของท่าน ขอให้ท่านออกมาข้างหน้าได้ไหมครับ”
โดยไม่ตอ้ งพูดอะไรอีก หลายร้อยคนออกมาข้างหน้าคุกเข่าและอธิ ษฐาน ความรักที่พวกเขามี
ต่อพระคริ สต์ได้เตรี ยมเขาให้ร่วมเป็ นพนักงานเป็ นอันดับแรกอยู่แล้ว เดี๋ ยวนี้ พวกเขาได้แสดงความ
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ปรารถนาที่ จะรั บ ใช้ต่อไปด้วยใจบริ สุ ท ธิ์ ปราศจากบาป และเต็ม ล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุ ทธิ์ การ
ตอบสนองก็เป็ นเอกฉันท์

แหล่งทรัพยำกรทีย่ งิ่ ใหญ่ ของเรำ
อเมริ กาเป็ นแหล่งทรัพยากรใหญ่ที่มีเงิ น เทคโนโลยีและกาลังคนที่จะช่ วยให้พระมหาบัญชา
สาเร็ จ มากยิง่ กว่าประเทศอื่น ๆ รวมกัน ถ้าศัตรู ของข่าวประเสริ ฐทาสาเร็ จอเมริ กาจะไม่เป็ นประเทศที่
ส่ งคนออกมากอีกต่อไป ซาตานจะเอาเสรี ภาพทางศาสนาของเราไป
พระเจ้าทรงไม่ยอมทนต่อความบาป พระคัมภี ร์และประวัติศาสตร์ ยืนยันสิ่ งนี้ ชดั เจนอย่างน่ า
เจ็บปวด ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงให้อิสราเอลโบราณเป็ นตัวอย่างว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริ กา ถ้าเรา
ไม่ประสบกับการฟื้ นฟู พระองค์จะทรงตีสอนเราต่อไปด้วยปั ญหาทุกชนิ ดจนกระทัง่ เรากลับใจใหม่
หรื อจนกว่าเราจะถูกทาลายเช่นเดียวกับอิสราเอลโบราณเนื่องจากความบาปแห่งการไม่เชื่อฟังของเขา
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าส่ งคาเตือนทุกรู ปแบบมายังอิสราเอลพยายามทาให้เขาสนใจเพื่อเขาจะกลับใจ
ใหม่วา่
“เราคว่าเจ้าเสี ยบ้าง อย่างที่พระเจ้าคว่าเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ เจ้าเป็ นเหมือนดุน้ ฟื นที่
เขาหยิ บ ออกมาจากกองไฟ เจ้า ก็ ย งั ไม่ ก ลับ มาหาเรา” พระเจ้า ตรั ส ดัง นี้ แหละ “โออิ ส ราเอลเอ๋ ย
เพราะฉะนั้นเราจะต้องกระทากับเจ้าดังนี้ เพราะเราจะต้องกระทาเช่นนี้ แก่เจ้า โอ อิสราเอลเอ๋ ยจงเตรี ยม
ตัวเพื่อจะเผชิญพระเจ้าของเจ้า” เพราะนี่แน่ะพระองค์ผปู ้ ้ ั นภูเขาและสร้างพายุ และทรงประกาศพระดาริ
ของพระองค์แก่ มนุ ษย์ ผูท้ รงสร้ างแสงเงิ นแสงทอง และทรงดาเนิ นบนที่ สูงของพิภพ พระนามของ
พระองค์ คือ พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา (อาโมส 4:11-13)
[ผูเ้ ขียนคัดข้อความจากพระคัมภีร์ฉบับ The Living Bible ซึ่ งแปลความหมายได้วา่ “และเจ้าก็
ไม่ยอมกลับมาหาเรา” พระเจ้าตรัส “ดังนั้นเราจะนาสิ่ งเลวร้ายกว่านี้ ที่เราพูดถึงมาเหนื อเจ้า อิสราเอลเอ๋ ย
จงเตรี ยมตัวเผชิ ญพระเจ้าของเจ้าในการพิพากษา เพราะเจ้ากาลังเผชิ ญกับพระองค์ผปู ้ ้ ั นภูเขาและสร้าง
ลม และรู ้จกั ความคิดทุกอย่างของเจ้า...พระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระผู ้
ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ์”]
ความคิดเรื่ องนี้ยงั ได้รับการสนับสนุนโดยคาเตือนรุ นแรงในเฉลยธรรมบัญญัติ 28:58-62:
“ถ้าท่านทั้งหลายไม่ระวังที่จะกระทาตามถ้อยคาของธรรมบัญญัติซ่ ึ งเขียนไว้ในหนังสื อเล่มนี้ ที่
จะให้ยาเกรงพระนามที่ ทรงพระสิ ริและที่น่าสะพึงกลัวนี้ คือพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
แล้วพระเจ้าจะทรงนามาสู่ ท่านและลู กหลานของท่านซึ่ งความทุกข์ใจอย่างผิดธรรมดาความทุ กข์ใจ
ร้ ายแรงและช้านานและความเจ็บไข้ต่าง ๆ ที่ ร้ายแรงและช้านาน และพระองค์จะทรงนาโรคระบาด
ทั้งหลายแห่งอียปิ ต์ ซึ่ งท่านกลัวนั้นมาสู่ ท่านอีก และมันจะติดพันท่านอยู่ โรคทุกอย่างและความทุกข์ใจ
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ทุกอย่างซึ่ งมิได้ระบุไว้ในหนังสื อนี้ พระเจ้าจะทรงนามายังท่าน จนกว่าท่านทั้งหลายจะถูกทาลาย ซึ่ ง
พวกท่านทั้งหลายมีมากอย่างดวงดาวในท้องฟ้ านั้น ท่านก็จะเหลือแต่จานวนน้อย เพราะว่าท่านไม่เชื่ อ
ฟังพระสุ รเสี ยงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน”
[ข้อนี้ ผเู ้ ขียนคัดจากพระคัมภีร์ฉบับ The Living Bible ด้วย แต่ไม่มีความหมายที่แตกต่างจาก
พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ 1971 มากนัก]
พระเจ้า กาลัง เรี ยกให้คริ สตจักรลุ ก ขึ้ นและนาชนชาติ น้ ี ใ ห้ก ลับใจใหม่ และติ ดตามพระองค์
ความหวังเดียวของเราคือการเยีย่ มเยียนจากพระเจ้าที่อศั จรรย์เหนือธรรมชาติ
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บทที่ 3
อเมริกำทีถ่ ูกพิพำกษำ
อเมริ กามี ความสัมพันธ์ กบั พระเจ้าอย่างโดดเด่น เริ่ มตั้งแต่คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส บรรดานัก
แสวงบุญบรรพบุรุษผูก้ ่อตั้งประเทศ ครอบครัว โรงเรี ยน และสถาบันอื่น ๆ ที่เป็ นของคริ สเตียน ไม่มีชน
ชาติใดในประวัติศาสตร์ ได้รับพระพรมากเช่นนี้ เมื่อเราเคารพธงชาติ เรากล่าวคาปฏิญาณต่อ “ประเทศ
หนึ่ งเดี ยว ภายใต้พระเจ้า ไม่สามารถแบ่งแยก มีเสรี ภาพและความยุติธรรมสาหรับทุกคนคาขวัญของ
ประเทศเราก็คือ “ในพระเจ้า เราวางใจ”
เราได้รับพระพรซ้อนพระพรจากพระหัตถ์พระเจ้าประชากรสองร้อยห้าสิ บล้านคนของเราคิด
เป็ นเพียงร้อยละหกของประชากรโลก แต่เรามีความมัง่ คัง่ ถึงร้อยละห้าสิ บสี่ ของโลก เราได้เปิ ดใจให้แก่
คนยากจนและช่ วยเลี้ ยงดูผทู ้ ี่หิวโหยในโลก ในเวลาฉุ กเฉิ นเราให้ด้วยใจกว้างขวางแม้แต่ศตั รู ของเรา
สาหรับตัวเราเอง “ความจาเป็ น” มักเป็ นความ “ต้องการ” และพวกเราส่ วนมากไม่เคยขาดสิ่ งจาเป็ นใน
ชีวติ

ประเทศชำติทไี่ ร้ จิตวิญญำณ
แต่หลายปี ที่ผา่ นมาอเมริ กาได้เดินหลงทาง เราใช้ชีวิตอยูใ่ นประเทศที่ได้สูญเสี ยจิตวิญญาณไป
ความมัง่ คัง่ ของเรานาไปสู่ ความละโมบ เสรี ภาพของเรากลายเป็ นใบอนุ ญาตที่จะหันหลังให้พระเจ้า
และชักชวนให้เล่นเป็ นบุตรหลงหายสิ่ งที่มีค่าด้านศาสนาของประเทศเราถูกลืม หรื อถูกเย้ยหยันว่าเป็ น
สิ่ งที่ไม่เข้ากับสังคมหรื อล้าสมัย
อเมริ กากลายเป็ นประเทศที่บาปหนาที่สุดแห่ งหนึ่ งในโลกเรา ได้ทาลายศีลธรรมของประเทศ
อื่นมากยิง่ กว่าประเทศใด ๆ ในประวัติศาสตร์ เรากลายเป็ นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกสาหรับการค้ายาเสพ
ติด สิ่ งผิดกฏหมาย และเราเป็ นผูน้ าของโลกในเรื่ องการส่ งออกนิตยสารและภาพยนตร์ ลามก
ขอให้เราพิจารณาอย่างใกล้ชิดถึงหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ ซึ่ งบอกว่าอเมริ กากาลังหลงทาง
ประการแรก การทาให้ชีวิตสาธารณชนเป็ นไปในทางโลก ประชาชนของเรารู้สึกเป็ น “อิสระ)
ที่จะเอาพระเจ้าพระคัม ภีร์ และการอธิ ษฐานออกไปจากห้องเรี ยนและที่ทางานที่ จะเรี ยกร้ องให้เอา
สัญลักษณ์ทางศาสนาเกี่ ยวกับวันหยุดออกไปจากที่สาธารณะ และที่จะข่มเหงคริ สเตียนที่ยืนยันจะให้
เกียรติพระเจ้าในที่ทางานและการแสดงของตน
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[เนื่ อ งจากค าว่า secularization ที่ ผูเ้ ขี ย นใช้ใ นตอนนี้ ไม่ มี ค าแปลตรงตัว ในภาษาไทย ค าที่
ใกล้เคียงกับคาว่า secular ก็คือคาว่า อาณาจักร ทางโลก หรื อโลกี ย ์ ซึ่ งถ้าไม่อธิ บายว่าคาสองคานี้ ตรง
ข้ามกับคาว่า ศาสนจักร ทางธรรมหรื อศาสนา ก็คงเข้าใจความหมายไม่ตรงเสี ยทีเดียว จะใช้คาว่าโลกียภ์ ิ
วัตร อย่างที่ใช้กบั คาว่าโลกาภิวตั ร – globalization ก็คงยิ่งทาให้ไม่เข้าใจมากขึ้นอีก ผูแ้ ปลจึงเลื อกใช้
หลายคา คือ ‘การทาให้เป็ นไปในทางโลก’ ซึ่ งคาดว่าจะสื่ อความหมายได้ดีกว่า]
สิ่ งที่เกิดกับนักร้อง สโมคกี โรบินสัน ในเมืองซาราโซตา รัฐฟลอริ ดา เป็ นตัวอย่างที่ดีของเรื่ อง
การทาให้เป็ นไปในทางโลกนี้ สโมคกีถูกจัดให้เป็ นวิทยากรสาหรับสองวันในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด Youth Explosion Anti-Drug Rally (ยูธ เอ็กซ์โปลชัน แอนไท-ดรัก แรลลี่ ) ในวันแรก เขายืนยันว่า
พระเจ้าช่วยเขาจากการติดยาอย่างไรผลก็คือการพูดวันที่สองของเขาถูกยกเลิก
สโมคกี กล่ าวว่า “ผมพูดกับพวกเขาเกี่ ยวกับการรักซึ่ งกันและกัน ผมบอกพวกเขาว่าเขาต้อง
เปลี่ ยนความคิ ดอคติ ที่สื บทอดกันมา ซึ่ ง พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ภายใต้มนั ...แต่เมื่ อผมเริ่ มพูดกับ พวกเขา
เกี่ยวกับสิ่ งที่พระเจ้าได้กระทาในชีวติ ผมก็ไปเหยียบเท้าบางคนเข้า”
เขาพูดต่ อว่า “สิ่ ง ที่ เป็ นการฆ่ากันคื อ คุ ณสามารถเข้าไปในโรงเรี ย น พูดเกี่ ยวกับบรรดาการ
ฆาตกรรมของชาร์ ลส์ แมนสัน และรายละเอียดชนิ ดโชกเลือด หรื ออธิ บายถึงความสาส่ อนทางเพศและ
แจกถุ ง ยางอนามัย และพูด เรื่ องฮิ ตเลอร์ ไ ด้ แต่ ถ้า คุ ณเอ่ ย ถึ ง พระเจ้า และพระเยซู ล่ ะ ก็ มันเป็ นเรื่ อ ง
ต้องห้าม ช่างน่าละอายจริ ง ๆ”
วิลเลียม เจ. เบนเนตต์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การในสมัยประธานาธิ บดีเรแกนกล่าวว่า:
“ปั ญหาไม่ใช่โรงเรี ยนรัฐบาลไม่สอนว่าพระเยซูเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เขาไม่ควรจะทาอย่างนั้น
และพวกเขาก็ถูกห้ามโดยรัฐธรรมนูญไม่ให้ทาอย่างนั้น สิ่ งที่ชาวอเมริ กนั ไม่เข้าใจ และผมคิดว่าที่พวก
เขาไม่เข้าใจก็เป็ นสิ่ งถูกต้องแล้วคือว่า โดยทางกฏหมาย กลุ่มนักเรี ยนสามารถรวมตัวกันและกล่าวว่า
‘เราทั้งหมดต้องดาเนินการปฏิวตั ิแบบมาร์ กซิ สต์’
ในสถานที่มากมายในวงการการศึกษาของรัฐบาลอเมริ กาศาสนาถูกละเลย ห้าม หรื อหลีกเลี่ยง
โดยวิธีที่ไม่ส่งเสริ มทั้งความรู ้ หรื อรัฐธรรมนูญ หรื อนโยบายสาธารณะที่ดี ไม่มีเหตุผลที่ดีดา้ นหลักสู ตร
หรื อทางรัฐธรรมนูญ ที่หนังสื อเรี ยนของเราจะละเลยบทบาทของศาสนาในการก่อตั้งประเทศนี้ รวมทั้ง
ฐานะที่มนั่ คงประเทศนี้ ในชี วิตของพลเมืองจานวนมากเราควรตระหนักว่า นับตั้งแต่บรรดาผูแ้ สวงบุญ
จนถึ งการต่อสู ้ เพื่อสิ ทธิ พลเมื อง ศาสนาคือส่ วนสาคัญของประวัติศาสตร์ พลเมือง วรรณกรรม ศิลปะ
ดนตรี บทกวี และการเมืองและเราควรยืนกรานให้โรงเรี ยนของเราพูดความจริ งเกี่ยวกับเรื่ องนี้”
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การที่เบนเนตต์สนับสนุ นให้มีก ารอธิ ษฐานโดยสมัครใจและการติ ดบัญญัติสิ บประการใน
โรงเรี ยนรัฐบาลของเราถูกกล่าวหาว่าเป็ นเครื่ องหมายของการเชื้ อเชิ ญสู่ “ลัทธิ โคไมนิสซึ มและโคเฮนนิ
สซึม”
ผลของการทาให้เป็ นไปในทางโลกคือ ประเทศของเราได้หล่นลงสู่ กน้ บึ้ง คาล โธมัส นักเขียน
คอลัมหนังสื อพิมพ์เขียนว่า :
เราได้ละทิ้งมาตรฐานเที่ยงตรงเรื่ องความถูกผิดไปแล้ว เริ่ มโดยการโจมตีการอธิ ษฐานและอ่าน
พระคัมภีร์ในโรงเรี ยนรัฐบาล พวกกลุ่มหัวรุ นแรงได้เอามาตรฐานแห่ งความจริ งทั้งหมดออกไปอย่าง
หมดสิ้ น พวกเขาแทนที่ดว้ ยวิถีของโลกความหลากหลาย และความเปลี่ยนแปลงฉับพลันในการเสนอ
อะไรก็ได้ แก่ใครก็ได้ โดยคาชี้นาให้หลงผิดซึ่ งรัฐธรรมนูญห้ามไว้
สามสิ ปปี แห่ งการไม่ใส่ ใจต่อหลักความประพฤติ คุ ณงามความดี ศีลธรรมอันดี งาม และการ
แยกแยะถูกและผิดมันได้นาเรามาสู่ ปัจจุบนั ประเทศชาติจดจ่ออยู่กบั การมีร่างกายที่รูปร่ างดี และการ
เปลี่ยนน้ ามันเครื่ องทุก ๆ สามพันไมล์สาหรับรถที่แพงขึ้นทุกวัน ประเทศนี้ได้ละเลย “คู่มือใช้งาน” ของ
สังคมซึ่งต้องมี “หัวเชื้อ” ทางศีลธรรมและจิตวิญญาณโดยเฉพาะ หากเราต้องการจะมีความสุ ขกับสังคม
ที่สงบเรี ยบร้อย
ประการที่สอง ที่เรี ยกว่า “ปั ญหาสังคม” อาชญากรรมและความรุ นแรงท่ามกลางเยาวชนของ
เรา การจราจลทางเชื้ อชาติ การข่มขืน การหย่าร้ าง การสาส่ อนทางเพศ การตั้งครรภ์ของเด็กวัยรุ่ น การ
ทาแท้ง โรคเอดส์ และการติดยาเสพติดและสุ รา สิ่ งเหล่านี้กลายเป็ นโรคระบาด เหมือนคลื่นยักษ์ที่ทาท่า
จะกวาดสิ่ งดีงามทุกอย่างไปจากสังคมเราชนิ ดไม่เหลือแม้แต่ร่องรอย ผลก็คือชาวอเมริ กนั กาลังรู ้สึกลึก
ๆ ว่า เราหมดกาลังและมองอนาคตของประเทศเราในแง่ร้าย
อาชญากรรมได้ปรากฏตัว เป็ นเรื่ องน่าสะพรึ งกลัวที่อเมริ กาต้องกังวล เด็ก ๆ ที่เป็ นอนาคตของ
เรา กลายเป็ นสิ่ งที่ เรากลัวที่ สุด ความรุ นแรงได้บุกเข้าไปในโรงเรี ยนของเรามากขึ้ นเรื่ อย ๆ และมัน
ไม่ได้เป็ นแค่ปัญหาในเมืองใหญ่ ๆ ของเราเท่านั้น จากคากล่าวของ ดร.เบอร์ นาร์ ด แซ็ด. ฟรี แลนเดอร์
ศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งฮาร์ ทฟอร์ ด ซึ่ งกล่าวว่า “มันเป็ นปัญหาของอเมริ กา”
ความโหดร้ ายระหว่างเด็กต่อเด็กทั้งในและนอกสถานศึกษามักจะเป็ นข่าวอยู่บ่อย ๆ สมาคม
นักจิตวิทยาโรงเรี ยนแห่งชาติรายงานว่าหนึ่งในเจ็ดของเด็กนักเรี ยนสหรัฐเป็ นอันธพาลหรื อไม่ก็เป็ นผูท้ ี่
ถูกข่มเหงรังแก คนสงสัยว่าทาไมเด็กจึงกลายเป็ นคนอามหิ ตขนาดนี้ จากเหตุการณ์ เร็ ว ๆ นี้ กรณี ที่เด็ก
อายุสิบขวบสองคนในชิ คาโกผลักดันเด็กอายุห้าขวบไปสู่ ความตาย เพียงเพราะไม่ยอมขโมยขนมให้
พวกเขา
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นัก เรี ย นท าร้ า ยครู กลายเป็ นเรื่ องธรรมดา จากรายงานของสมาคมนักจิ ตวิทยาโรงเรี ย น ครู
โรงเรี ยนมัธยมมากกว่าห้าพันคนถูกทาร้ ายร่ างกายทุกเดื อน ไม่ค่อยน่ าแปลกใจเลย เด็ก ๆ ได้สูญเสี ย
ความเคารพต่อผูท้ ี่อาวุโสกว่าไปหมดแล้ว และครู ก็หมดพลังที่จะอบรมนักเรี ยนอย่างสิ้ นเชิง
อาวุธกลายเป็ นภัยคุกคามที่น่าตกใจในสถานศึกษาวัยรุ่ นทัว่ ประเทศพากันพกพามันไปโรงเรี ยน
มากขึ้นเรื่ อย ๆ บ้างก็เพื่อป้ องกันตัวเพราะวัฒนธรรม แก๊งวัยรุ่ นและยาเสพติดกาลังระบาดอย่างหนัก แต่
หลายคนพกเพราะพวกเขาคิ ดว่าความรุ นแรงคื อวิธี ที่จะจัดการกับความแตกต่ าง มหาวิทยาลัยแห่ ง
มิ ชิแกนได้สารวจเมื่ อเร็ ว ๆ นี้ ถึงผลกระทบของอาวุธในหมู่นักเรี ยนชั้นมัธยมปี ที่ สอง ผลการศึ กษา
เปิ ดเผยว่า:
สิ บเก้าเปอร์ เซ็นต์เคยถูกทาร้ายด้วยอาวุธในโรงเรี ยนและเก้าเปอร์ เซ็นต์ตอ้ งบาดเจ็บสาหัส สี่ สิบ
สี่ เปอร์เซ็นต์เคยถูกขโมยทรัพย์สิน ขณะที่ สามสิ บสี่ เปอร์ เซ็นต์รายงานว่าทรัพย์สินของตนเคยถูกทาลาย
อย่างป่ าเถื่อน
บทความจากนิ ตยาสาร Woman’s Day (วูแมนส์ เดย์) แคธรี น สเตเชิ ร์ท แบล็ค นักเขียนได้
ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริ งบางอย่างที่น่าขนลุกเกี่ยวกับเรื่ องนี้ :
*จากการส ารวจอาชญากรรมแห่ ง ชาติ อาชญากรรมเกื อบสามล้า นครั้ งเกิ ดขึ้ นในหรื อใกล้
สถานศึกษาทุกปี
*สองในสามของบรรดาผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนคาดการณ์วา่ ความรุ นแรงในโรงเรี ยนจะเพิ่มขึ้น
*เกือบหนึ่งในห้าของนักเรี ยนมัธยมปลายพกพาอาวุธและหนึ่งในยีส่ ิ บคนมีปืน
ซี เลีย ดับเบิลยู. ดักเกอร์ นักข่าวของหนังสื อพิมพ์ News York Times (นิ วยอร์ ก ไทม์ส) เขียนว่า
“อาชญากรรมทัว่ ไป และโดยเฉพาะอาชญากรรมโดยผูเ้ ยาว์กลายเป็ นเรื่ องน่ าสะพรึ งกลัวของประเทศ
จากการรายงานของ FBI (เอฟบีไอ) อัตรการจับกุมผูเ้ ยาว์ในข้อหาฆาตกรรมได้เพิ่มขึ้นหกสิ บเปอร์ เซ็นต์
ภายในทศวรรษเดียว:
ชัค โคลสัน ประธาน Prison Fellowship Ministries (พริ ซนั เฟลโลว์ชิป มินิสทรี ส์) ในวอชิงตัน
ดี.ซี . กล่าวว่า “ความเสื่ อมทางศีลธรรมในอเมริ กานั้นรุ นแรงมากจนมันก่อให้เกิดวิกฤตทางสถาบัน เรา
ไม่สามารถสร้ างเรื อนจาได้เร็ วพอที่ รับเด็กมากมายที่ก่ออาชญากรรมโดยปราศจากความสงสารและ
ความสานึก ถ้าเราไม่จดั การกับรากของปั ญหานี้ที่ศีลธรรม มันจะทาลายเรา”
“มีคน 1,014,000 คนในเรื อนจาอเมริ กา” เขากล่ าว “นัน่ เป็ นการเพิ่มขึ้ นสี่ ร้อยเปอร์ เซ็ นต์ ใน
ยี่สิ บ ปี ที่ ผ่า นมา ในช่ วงเวลาเดี ย วกัน อาชญากรรมรุ น แรงได้เพิ่ ม ขึ้ น ห้า ร้ อยห้า สิ บ เปอร์ เซ็ นต์ การ
พังทลายทางศีลธรรมของประเทศเรามันร้ายแรงมาก และยังมีวยั รุ่ นอีกหนึ่งล้านคน จะเพิ่มขึ้นในจานวน
ประชากรของสี่ ปีข้างหน้า อีกตั้งหนึ่ งล้านคน! และนัน่ คือคนกลุ่มที่ก่ออาชญากรรมมากที่สุด” โคลสัน
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ชี้ แนะว่าถ้าสถานการณ์ น้ ี ไม่เปลี่ ยนแปลง ประชาชนอาจยอมสละเสรี ภาพของตนเพื่อจะได้ความสงบ
เรี ยบร้อย
ประการที่ ส าม ความแตกสลายของครอบครั ว แบบดั้ง เดิ ม ครอบครั ว ที่ ไ ม่ มี ค วามสุ ข และ
แตกแยกเป็ นสิ่ งที่ฝังแน่นในชี วิตชาวอเมริ กนั เดอะ คาร์ เนกี้ คอร์ เปอเรชัน แห่ งนิ วยอร์ กซึ่ งนาโดยคณะ
นักการเมืองที่มีชื่อเสี ยง แพทย์ นักการศึกษาและผูบ้ ริ หารธุ รกิจ ได้วาดภาพที่เศร้าหมองของครอบครัวที่
แตกแยก ความยากจนที่ฝังแน่น และการทารุ ณเด็กในอัตราสู ง
เรื่ องจากปกของนิตยาสาร ไทม์ได้รายงานเมื่อเร็ ว ๆ นี้ วา่ พ่อจานวนมากเป็ นประวัติการณ์กาลัง
ทอดทิ้งหรื อละเลยลูกของตน นักข่าว แนนซี กิ๊บส์ เขียนว่า “คืนนี้ เด็ก ๆ จะเข้านอนโดยปราศจากพ่อ
เป้ นจานวนมากยิง่ กว่าเวลาใดในประวัติศาสตร์ ของประเทศ” การหย่าร้างที่ง่ายและรวดเร็ วได้ก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์น้ ี อย่างชัดเจน อาร์ มนั ด์ เอ็ม.นิ โคไลจูเนี ยร์ นักเขียนและผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ดา้ นจิตวิทยา
คลีนิคที่มหาวิทยาลัย ฮาววาร์ ด เขียนว่า:
อัตราการหย่าร้ างได้เพิ่มขึ้นเจ็ดร้ อยเปอร์ เซ็ นต์ในศตวรรษนี้ และเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ เวลานี้ มีการ
หย่าร้างหนึ่งคู่ในทุก ๆ 1.8 คู่สมรส เด็กมากกว่าหนึ่ งล้านคนมีส่วนร่ วมในคดีหย่าร้างทุกปี และเด็กอายุ
ต่ากว่าสิ บแปดปี สิ บสามล้านคนขาดพ่อหรื อแม่หรื อขาดทั้งสอง
นิโคไลอ้างปั จจัยที่น่าตกใจอีกหลายประการเกี่ยวกับความแตกแยกของครอบครัว:
*แม่ที่ทางานนอกบ้านมากเกิ นไป โดยเฉพาะคนที่มีลูกเล็ก ๆ สิ่ งนี้ ทาให้ความเครี ยดในชี วิต
แต่งงานเพิ่มขึ้นและส่ งผลให้อตั รหย่าร้างเพิ่มขึ้น
*ความคิดว่าบทบาทดั้งเดิมของภรรยาและแม่เป็ นเรื้ องล้าสมัย
*โทรทัศน์มากเกินไป: เวลาเฉลี่ยที่เด็กใช้ดูโทรทัศน์คือยีส่ ิ บถึงยีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมงต่อสัปดาห์
*ความก้าวร้าวในบ้านชนิดไม่มีการควบคุม ส่ งผลให้มีการทาร้ายเด็กเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ
*ความเปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงดูเด็กเนื่องจากความสาส่ อนและการเสี ยนิ สัย และการย้ายที่ดูแล
เด็กจากบ้านไปสู่ สถานเลี้ยงเด็กนอกบ้าน
*พ่อแม่ข่นุ เคืองใจต่อลูก เพราะลูกรบกวนความพึงพอใจของพ่อแม่
“ในยุคของเรา เราเห็นการโจมตีครอบครัวทุกรู ปแบบ” นิโคไลกล่าว “มันมาจากหลายที่ดว้ ยกัน
เราต้องรู ้ถึงแหล่งที่มาเหล่านี้ เพื่อเราจะสร้ าง ‘กาแพงป้ องกัน’ ด้านจิตวิญญาณล้อมครอบครัวไว้อย่าง
ชาญฉลาด ในฐานะที่ครอบครัวเป็ นฐานสาคัญที่จะนาประเทศของเรากลับมาหาพระเจ้า”
ความแตกแยกในครอบครั ว คื อ สาเหตุ ใ หญ่ ข องอาชญากรรมที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่า งเห็ น ได้ชัด ใน
ท่ามกลางเยาวชนของเรา แนนซี กิ๊ บ ส์ เขี ย นว่า “การศึ ก ษาอาชกรที่ เป็ นผูเ้ ยาว์พบว่า มากกว่า เจ็ดสิ บ
เปอร์เซ็นต์ของเยาวชนในสถาบันปรับปรุ งพฤติกรรมของรัฐ มาจากครอบครัวที่ปราศจากพ่อ”
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ประการที่สี่ จิตวิญญาณแห่งความเห็นแก่ตวั ซึ่ งดูเหมือนจะเกาะกุมประเทศเราไว้ส่วนใหญ่แล้ว
คาบัญชาจากพระคัมภีร์ที่ให้ “รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (ลูกา 27:10) และ “ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นอย่างที่
ท่านปรารถนาให้เขาปฏิ บตั ิ ต่อท่าน” (มัทธิ ว 7:12) ได้ถูกกลื นกิ นโดยคติ ประจาใจแบบ “ฉันต้องได้
ก่อน” และ “ใส่ ก่อนได้เปรี ยบ” เรากลับมาที่เยาวชนของเราอีกครั้งหนึ่ ง เพื่อมองดูผลสะท้อนจากสิ่ งที่
ประเทศของเราละเลย อัลลัน บลูม ศาสตราจารย์ดา้ นแนวความคิดทางสังคมจากมหาวิทยาลัยแห่ งชิ คา
โกเขียนว่า:
นักเรี ยนล้วนปราศจากความยับยั้งชัง่ ใจ และครอบครัวของเขาก็เสี ยสละเพื่อพวกเขามากโดย
ไม่ได้เรี ยกร้องเรื่ องการเชื่อฟังและความเคารพมากนัก ศาสนาและต้นกาเนิดของชาติแทบไม่มีอิทธิ พลที่
เห็นได้ต่อชี วิตทางสังคมและความมุ่งหวังทางอาชี พของพวกเขา....โดยพื้นฐานแล้ว สิ่ งที่เขาหมกมุ่นก็
คือตัวเอง ซึ่งเขาเข้าใจมันโดยทัศนะที่แคบที่สุด
กว่า สองร้ อยปี ที่ แล้ว ฌอง ฮาคส์ รุ ส โซ ได้เห็ นเมล็ ดพันธุ์ ที่ น่า ตกใจของการพัง ทลายของ
ครอบครัว ในเรื่ องนี้ เขาพบว่า ความสัมพันธ์ที่สาคัญระหว่างชายหญิงได้ถูกทาลายโดยความคิดปั จเจก
นิยม ปั จจุบนั นี้ บลูม กล่าวว่า “ทุกคนมี ‘ระบบที่แปลกแยกของตนเอง’....และคาจากัดความที่เหมาะสม
ที่สุดสาหรับสภาพทางจิตใจของนักเรี ยนก็คือ จิตวิทยาแห่งการแยกตนเอง” เขากล่าวต่อไปว่า “สัญญาที่
เห็นได้ชดั ที่สุดของการแยกตนเองที่เพิ่มขึ้น และในทางกลับกันก็เป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการแยกตนเอง
มากขึ้น ก็คือ การหย่าร้าง”
แม้แต่คริ สเตียนก็ติดกับดัก “ฉันต้องได้ก่อน” อันนี้ หลายคนได้ละทิ้งความสัตย์ซื่อมัน่ คงเพื่อ
ผลประโยชน์ ที่ เห็ นแก่ ต ัว การหย่า ร้ า งซึ่ งเป็ นสาเหตุ ที่ ท าให้ก ารแตกแยกตนเองทวีข้ ึ น ก็ เป็ นเรื่ อ ง
ธรรมดาในหมู่ ค ริ ส เตี ย นเกื อบจะเท่ า กับ ในสั ง คมทัว่ ไป คริ ส ตจัก รทั่วประเทศพบกับ ความปั ญหา
เดียวกันกับส่ วนอื่นของสังคม เมื่อคริ สตจักรเรี ยกร้องให้ปัจเจกชนอุทิศตนเอง ถึงกระนั้น “ความเห็นแก่
ตัวในกรณี น้ ี ก็ไม่ใ ช่ สิ่งเลวร้ ายทางศี ลธรรมหรื อความบาปในตัวของมันเองแต่เป็ นความจาเป็ นตาม
ธรรมชาติ ‘คนในชัว่ อายุแห่งตนเอง’ และ ‘ลัทธิบูชาตนเอง’ ก็เป็ นเพียงคาอธิ บาย ไม่ใช่สาเหตุ
ค ากล่ า วที่ ข ัด แย้ง กับ แนวคิ ด ปั จ เจกนิ ย มของสั ง คมสมัย ใหม่ ที่ เ ป็ นไปในทางโลก โดย
ศาสตราจารย์ เดวิด ลาร์ สันได้พูดเรื่ องนี้ ว่า “คาอธิ บายทุ กคาเรื่ องคริ สตจักรในพระคัมภี ร์ใหม่เน้นที่
ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ชื่ อในพระคริ สต์ ในฐานะพระกายของพระคริ สต์ คริ สตจักรประกอบไปด้วย
ส่ วนที่ แตกต่ า งกันทางานร่ วมกันอย่างสอดคล้องและมี ประสิ ท ธิ ภาพเป็ นพิเศษ” ลาร์ สั นโต้ตอบว่า
“ประสบการณ์ของเราเกี่ยวกับชุ มชนฝ่ ายจิตวิญญาณที่แท้จริ งได้ขาดหายไป” ในสัดส่ วนผกผันกับการ
ขยายตัวของแนวคิดปั จเจกนิ ยมในสังคมตะวันตก “ผูเ้ ชื่ อคนไหนที่แสร้ งทาตนฉายเดี่ ยวก็ไม่ได้กาลัง
เผชิ ญความเป็ นจริ ง ผูเ้ ชื่ อต้องการกันและกันในสงครามฝ่ ายจิตวิญญาณที่พวกเขาเข้าร่ วม...พระคัมภีร์
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ยืนยันว่าเราถูกผูกพันธ์ชีวติ เข้าด้วยกัน และการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างเรา ในฐานะผูเ้ ชื่อ ก็เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจนกับการเปลี่ยนความคิดของเราใหม่”
ประการที่ห้า คาพิพากษาของศาลฎีกา การตัดสิ นของศาลฎี การะหว่างทศวรรษที่ 1940 และ
1960 ได้นาให้การปกครองปะทะโดยตรงกับชีวติ ตามแนวทางศาสนา
ในคดีระหว่าง อีเวอร์ สัน กับ คณะกรรมการการศึกษา (1947) ศาลฎีกาได้ให้คาจากัดความอย่าง
เฉี ย บคมถึ ง “การแยกออกของคริ ส ตจัก รและรั ฐ ” ผลก็ คื อผูพ้ ิ พ ากษาศาลฎี ก าส่ ว นใหญ่ ไ ด้ตี ค วาม
รัฐธรรมนู ญผิด ๆ โดยขัดแย้งกับความเชื่ อของบรรพบุ รุษเรา พวกเขากล่าวว่าเอกสารพื้นฐานรั บรอง
เสรี ภาพของเราและเรี ยกร้องให้เราเอาพระเจ้าออกจากรัฐบาลและชีวติ สาธารณชน คาพิพากษานั้นทาให้
ผูท้ ี่ตอ้ งการนาเอาอิทธิพลของความเชื่อคริ สเตียนออกไปจากโรงเรี ยนและหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ ทา
ได้ง่ายขึ้น
คาตัดสิ นของศาลฎี กามักจะสะท้อนถึ งสภาพวัฒนธรรมของเรา แม้การตัดสิ นในปี 1947 จะ
ส่ งผลไปสู่ ความเสื่ อมสลายของประเทศเราอย่างชัดเจน แต่เมล็ดพันธุ์ของความแตกสลายนี้ ได้ถูกหว่าน
มาก่อนหน้านี้แล้วโดยกลุ่มนักมนุษย์นิยมฝ่ ายโลก
ใน คดี ระหว่า งเองเกล กับ วิเทล (1962) ศาลฎี ก าได้สั่งห้ามไม่ ให้ค าอธิ ษฐานที่ รัฐจัดทาใน
โรงเรี ยนรัฐบาล และใน คดีระหว่างเขตโรงเรี ยนอาบิงตัน กับ เชมพ์ (1963) ศาลฎีกาตัดสิ นห้ามการอ่าน
พระคัม ภี ร์เพื่ อจุ ดประสงค์ท างศาสนาในโรงเรี ย นรั ฐ บาล ผูพ้ ิ พ ากษาศาลฎี ก าได้ยื นยันภายหลัง ว่า
การศึกษาพระคัมภีร์และบทเรี ยนทางศาสนาอื่น ๆ ในฐานะวรรณกรรมเป็ นเรื่ องเหมาะสม แต่ไม่ใช่ใน
ฐานะการเรี ยนศาสนาที่บงั คับเด็กทุกคน
เจ้า หน้า ที่ โรงเรี ยนส่ วนมากได้ท าตามกฎนี้ อย่า งร้ อนรนอย่า งไรก็ ตาม บางส่ วนได้ร่วมกับ
นักเรี ยนจานวนมาก ผูป้ กครอง และผูน้ าชุ มชนและผูน้ าศาสนาทัว่ ประเทศเพื่อต่อต้านคาตัดสิ นนี้ ของ
ศาล ล่าสุ ดมีตวั อย่างคือครู ใหญ่ของโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ งในเมืองแจ๊คสัน รัฐมิสซิ สซิ ปปี ได้อนุญาตตามคา
ขอของนักเรี ยนจานวนหนึ่งที่ขอกล่าวคาอธิ ษฐานต่อไปนี้ในการกระจายเสี ยงของโรงเรี ยน
พระเจ้าผูท้ รงมหิ ทธฤทธิ์ ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอให้พระองค์อวยพระพรพ่อแม่ ครู และประเทศ
ของเรา ตลอดวันนี้เราอธิ ษฐานในพระนามของพระองค์ อาเมน
แม้คาอธิ ษฐานนี้จะถูกจัดทาโดยเด็กนักเรี ยน เป็ นการกระทาที่กฎหมายอนุ ญาต แต่ครู ใหญ่ก็ถูก
ไล่ออก ประชาชนมากกว่าสี่ พนั คนจากทุกสมาคมทางศาสนาได้รวมตัวกันที่ลานสภาผูแ้ ทนราษฏรใน
เมืองแจ๊คสันในการประท้วงเพื่อสนับสนุนครู ใหญ่คนนี้
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ในปี 1973 คาพิพากษาคดีระหว่าง โร กับ เวต ทาให้การฆาตรกรรมทารกในครรภ์เป็ นเรื่ องถูก
กฎหมายภายในปี 1994 ทารกมากกว่าสามสิ บล้านคนได้ถูกฆ่า โดยการลวกให้ตายด้วยน้ าเกลื อ หรื อ
แยกส่ วนต่าง ๆ ออกจากกันด้วยคีมโลหะที่เย็นเฉี ยบในมือของแพทย์ที่อามหิ ตและไร้ศีลธรรม
ในปี 1980 ศาลฎี ก ากล่ า วว่า โรงเรี ย นไม่ ส ามารถติ ด บัญ ญัติ สิ บ ประการได้อี ก ต่ อ ไป การ
พิพากษาได้วิเคราะห์บญ
ั ญัติ น้ ี ว่าเป็ น “เรื่ องทางศาสนาล้วน ๆ” และยืนยันว่าบัญญัติสิบประการอาจ
กระตุน้ ให้เด็กอ่าน ไตร่ ตรอง ยาเกรงหรื อเชื่อฟังบัญญัติน้ ี
วิล เลี ย ม เจ. เบนเนตต์เรี ย กความสุ ดโต่ ง ซึ่ งบางคนปฏิ เสธไม่ ใ ห้ ศ าสนามี ที่ อยู่ใ นชี วิต ชาว
อเมริ กนั ว่าเป็ น “การถดถอยทางความคิด” ตัวอย่างจากข้อเขียนนี้ คือ คดี ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาใน
ศาลชั้นต้นที่อาจสามารถห้ามการติดบัญญัติสิบประการแม้แต่ในห้องพิจารณาคดีของศาล
เป็ นเวลาหลายปี ที่ริชาร์ ด ซู เฮอร์ ชาวนอร์ ธ คาโรไลนาวัยแปดสิ บสี่ ปีซึ่ งไม่เชื่ อในพระเจ้า ได้
ต่อต้านป้ ายที่แสดงบัญญัติสิบประการซึ่ งอยูห่ ลังบัลลังก์ผพู ้ ิพากษาในห้องพิจารณาคดีกลางในศาลเมือง
เฮย์วดู เคาน์ตี เขายืน่ คาร้องให้ถอดป้ ายนั้นออก เขาฟ้ องว่าการติดป้ ายนั้นละเมิดวลีแรกของคาแปรญัตติ
รัฐธรรมนูญที่รับรองเสรี ภาพทางศาสนา
“ผมเบื่อหน่ ายมากกับการถูกครอบงาโดยความเคร่ งศาสนานี่ ” ซู เฮอร์ กล่าว “หลายปี มาแล้วที่
ผมได้ต่อต้า นข้อเขี ย นจากพระคัมภี ร์บ นผนัง ของศาล ประการแรก เพราะมันเป็ นการโฆษณาของ
คริ สตจักรบนทรัพย์สินสาธารณะ ประการที่สอง เพราะพวกบ้าพระเยซู ในคณะลูกขุนอาจอ่านกฏหมาย
ของโมเสสและให้คาตัดสิ น ตามกฏหมายของโมเสสแทนที่จะเป็ นกฏหมายของรัฐนอร์ธ คาโรไลนา”
แม้วา่ พลเมืองกว่า 16,000 คน ได้ลงนามในคาร้องเพื่อปกป้ องป้ ายนี้ แต่คนไม่เชื่ อพระเจ้าคนนี้
ยังปฏิญานที่จะต่อสู ้ต่อไปเพื่อ “สิ ทธิของเขาที่รัฐบาลของเขาจะปลอดจากศาสนา”
จากหนังสื อพิมพ์ Charlotte Observer (ชาร์ ลอตต์ อ็อบเซิ ร์ฟเวอร์ ) คนไม่เชื่ อในพระเจ้าคนนี้ พูด
ว่าการทาให้เพื่อนประชาชนรู ้ สึกไม่สบายใจนี้ เป็ นเรื่ องน่ ารื่ นเริ ง “ผมหัวเราะกับเรื่ องทั้งหมดนี้ ได้” ซู
เฮอร์ กล่าว “ถ้าผมถูกโน้มน้าวให้กงั วลกับมันทั้งหมด ผมคงป่ วยไปแล้ว”
ประการที่หก “การระเบิด” ของรักร่ วมเพศ จากรายงานของนักทาประชามติ จอร์ จ บาร์ นา แห่ ง
Barna Research Group (บาร์ นา รี เซิ ร์ช กรุ๊ ป) พวกรักร่ วมเพศเป็ นคนส่ วนน้อยของประเทศเราเมื่อคิด
เป็ นเปอร์ เซ็ นต์ เขากล่ า วว่า “มันชี้ ใ ห้เห็ นชัดเจนที่ สุด ว่า ช่ วงระหว่า งหนึ่ ง และสามเปอร์ เซ็ นต์ข อง
ประชากรผูใ้ หญ่ได้มีความสัมพันธ์แบบรักร่ วมเพศในระดับความถี่หนึ่ง และน้อยกว่าหนึ่งเปอร์ เซ็นต์จดั
ว่าเป็ นพวกรักร่ วมเพศโดยเฉพาะ” แม้วา่ พวกเขาจะมีจานวนน้อย แต่กองทัพพวกรักร่ วมเพศได้ระเบิด
ขึ้นบนฉากสังคมของอเมริ กา โดยการสนับสนุนของเครื อข่ายสื่ อมวลชน
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พวกเกย์และเลสเบี้ยนหัวรุ นแรงได้เรี ยกร้ อง “สิ ทธิ ” ของพวกเขาอย่างยโส พวกเขากลายเป็ น
กองทัพของเสี ยงสะท้อนในการเมื องอเมริ กา มีอิทธิ พลต่อการเลื อกตั้งและมีผลต่อนโยบายของผูน้ า
รัฐบาลระดับสู ง การเดิ นขบวนในที่ สาธารณะและการล็อบบี้ ทางการเมื องของพวกเขาได้หลอกคน
มากมายในประเทศเราให้เชื่อว่าเขาสมควรได้รับฐานะพิเศษ
พวกมนุษย์นิยมทางโลกและแรงต่อต้านคริ สเตียนอื่น ๆ ในประเทศเราได้โอบกอดพวกรักร่ วม
เพศไว้ในฐานะคนกลุ่มน้อยซึ่ งกาลังต่อสู ้เพื่อป้ องกันตัวเองด้วยกฏหมายพิเศษ ถ้าพวกเขาทาสาเร็ จ ไม่มี
ใครจะช่วยอะไรได้ นอกจากรอคอยผลกระทบต่อการจ้างงานขององค์กรทางศาสนาที่มีแนวโน้มจะเกิด
จากกฏหมายเหล่านี้
บทแรกของพระธรรมโรมได้แสดงอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าได้สาปแช่งคนเหล่านั้นที่ยืนยันจะทา
และส่ งเสริ มรักร่ วมเพศ:
เพราะเหตุน้ ี พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีกิเลสตัณหาอันน่าอัปยศ พวกผูห้ ญิงของเขาก็เปลี่ยน
จาการสั ม พัน ธ์ ต ามธรรมชาติ ใ ห้ ผิ ดธรรมชาติ ไ ป ฝ่ ายผูช้ ายก็ เ ลิ ก การสั ม พันธ์ ก ับ ผูห้ ญิ ง ให้ถู ก ตาม
ธรรมชาติเช่นกัน และเร่ าร้อนด้วยไฟแห่งราคะตัณหาที่มีต่อกัน ผูช้ ายกับผูช้ ายด้วยกันประกอบกิจอันชัว่
ช้าอย่างน่าละอาย เขาจึงได้รับผลกรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขา (โรม 1:26-27)

และในเลวีนิติ 20:13 พระเจ้ ำตรัสว่ ำ:
ชายใดเข้านอนกับผูช้ ายกระทาอย่างกับหญิง ทั้งสองคนกระทาผิดในสิ่ งอันพึงรังเกียจ...
โรมบทที่หนึ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเราสามารถพูดถึงพวกเลสเบี้ยนได้ในลักษณะเดียวกัน
แม้พระเจ้าได้แสดงความถึงความไม่พอพระทัยอย่างชัดเจนต่อวิถีชีวิตของพวกเรารักร่ วมเพศ
พระวจนะของพระองค์ทาให้เรามัน่ ใจได้ว่าพระองค์รักผูท้ ี่รักร่ วมเพศมากเท่ากับที่ทรงรักคริ สเตียนที่
อุทิศตัวและเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายจิ ตวิญญาณที่สุด เราได้รับบัญชาให้ทาตามแบบอย่างของพระองค์และรัก
บรรดาคนบาป ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธวิถีชีวิตบาปของพวกเขา สิ่ งนี้ ยงั นาไปใช้ได้กบั คนอื่น ๆ และการ
กระทาบาปของพวกเขาที่ทาให้พระเจ้าเสี ยพระทัย
แม้พวกรักร่ วมเพศจะมีจานวนน้อยแต่อิทธิ พลที่กา้ วไกลของพวกเขาในสังคมเป็ นเรื่ องน่าตกใจ
ความรักที่เรามีต่อคนบาปต้องไม่ทาให้การปฏิ เสธความบาปของเราอ่อนแอลง การที่สังคมส่ วนใหญ่
ของเราได้สูญเสี ยศีลธรรมที่เคยสู งส่ งคือหลักฐานต่อมาที่แสดงว่าอเมริ กาลื่นไถลไปสู่ ความเสื่ อมสลาย

ทำงรอดของประเทศเรำ
มันน่ าเศร้ าที่ ได้รู้ว่าเราไม่ไ ด้เป็ น “ประเทศหนึ่ งเดี ย วภายใต้พระเจ้า ” อี ก ต่อไปแล้ว และถ้า
ประชาชนอเมริ กาไม่หนั กลับมาหาพระองค์ก็ไม่มีทางอื่นที่ประเทศของเราจะอยูร่ อด
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พระเจ้าทาลายเมืองโสโดมและโกโมราห์ที่ชวั่ ร้ าย (ปฐมกาล 19:1-29) ในปี ค.ศ.70 พระเจ้า
พิพากษาชาวยิวประชากรของพระองค์ โดยส่ งกองทัพโรมมาเหนื อพวกเขา ทหารทาลายกรุ งเยรู ซาเล็ม
จนราบ ฆ่าคนหลายพัน ชาวยิวที่หลงเหลือเล็กน้อยได้กระจัดกระจายไปตามชนชาติต่าง ๆ และถูกข่ม
เหงอย่างทุกข์ทรมานตั้งแต่น้ นั มา
โรมเป็ นอาณาจักรที่เข้มแข็งที่สุดในประวัติศาสตร์ โลกแต่มนั เสื่ อมลงทางศีลธรรมจนกระทัง่
ความไม่เชื่อฟังของพลเมืองระเบิดออกมาในระดับสู ง โรมอ่อนแอลงมาก จนถูกกลืนกินโดยความปะทุ
จากภายในและกองทัพคนเถื่อนภายนอก
นี่ เป็ นคาเตือนว่าพระเจ้าจะไม่ยอมทนต่อความบาปตลอดพระคัมภีร์พระเจ้ากล่าวถ้อยคาของ
พระองค์อย่างชัดเจนว่า “ถ้าเจ้าเชื่อฟังเรา เราจะอวยพรเจ้า ถ้าเจ้าไม่เชื่ อฟั งเรา เราจะตีสอนเจ้า และถ้าเจ้า
ยังคงไม่เชื่อฟังต่อไป เราจะทาลายเจ้า”
ใน 2 พงศาวดาร 28:5-8 เราเห็นว่พระเจ้าพิพากษาอาณาจักรยูดาห์กษัตริ ยซ์ ี เรี ยและอิสราเอลฆ่า
ผูช้ ายของยูดาห์และจับผูห้ ญิงและเด็กไป
นัน่ เป็ นการพิพากษาที่น่ายาเกรง พระเจ้ามักจะใช้ชนชาติหนึ่ งหรื อหลายชนชาติเพื่อลงโทษผูท้ ี่
ยังขืนทาบาปต่อไป สงครามโลกครั้งที่สองเป็ นตัวอย่างที่ดี เมื่อกองทัพสัมพันธมิตรเอาชนะกองกาลัง
ของศัตรู
พระเจ้ายังใช้ธรรมชาติในการพิพากษาด้วย อียิปต์โบราณได้พบกับมลพิษในแม่น้ าไนล์ ฝูงกบ
การระบาดของริ้ น ฝูงเหลือบและตัก๊ แตน โรคร้ายที่เกิดกับสัตว์เลี้ยงของเขาโรคฝี พุพอง พายุลูกเห็บและ
ฟ้ าผ่ารุ นแรง และการตายอย่างฉับพลันของลู กหัวปี ของชาวอี ยิป ต์ ภัยพิบ ตั ิ ได้ละอี ยิปต์ไว้ในสภาพ
ปรักหักพังและครอบครัวก็ท่วมท้นไปด้วยความเศร้าโศก (อพยพ 7:15-11:6) ผมเชื่ อว่าพระเจ้าอาจกาลัง
เรี ยกให้เราสนใจกับภัยพิบตั ิ “ทางธรรมชาติ” ที่เพิ่มพูนขึ้นมายังเราไม่วา่ ไฟ น้ าท่วม พายุเฮอริ เคน พายุ
ทอร์ นาโด และแผ่นดินไหว
อเมริ กากาลังหว่านสิ่ งน่าละอายและเก็บเกี่ยวการพิพากษา พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะเขาหว่าน
ลม เขาจึงต้องเกี่ ยวลมบ้าหมู” (โฮเชยา 8:7) ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้าเรากาลังเก็บเกี่ ยวสิ่ งที่เรา
หว่าน

เรำจะหันไปทำงไหน
เราเผชิ ญวิก ฤตซ้อนวิกฤต จากมุ มมองของมนุ ษ ย์ก็ไ ม่มีค วามหวังเลย ค าถามจึ งเกิ ดขึ้ นเป็ น
ธรรมดาว่า เราจะหันไปหาความช่วยเหลือได้ที่ไหน
ศาลฎีกาเป็ นยังไงนะหรื อ ผูพ้ ิพากษาศาลฏีกาเคยเป็ นคนที่ได้รับความเคารพและการให้เกียรติ
มากที่สุดในประเทศสมัยที่ผมกาลังเติบโตขึ้น ผมถือว่าผูพ้ ิพากษาทุกคนในศาลฏีกาต่ากว่านักบุญเพียง
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เล็กน้อย แต่คาพิพากษาของผูพ้ ิพากษาเหล่านี้ บางคนได้นาประเทศออกจากค่านิ ยมตามพระคัมภีร์แบบ
ดั้งเดิ มของบรรพบุรุษผูก้ ่อตั้งประเทศ และนาคาสาปแช่ งจากพระเจ้ามาเหนื อแผ่นดิ นของเรา และโดย
ขัดแย้งกับรัฐธรรมนู ญของเรา ผูพ้ ิพากษาเหล่านี้ มกั จะแย่งเอากระบวนการบัญญัติกฏหมายและทาการ
ตัดสิ นใจ ซึ่ งสภาคองเกรสเท่านั้นที่ได้รับการรับรองให้ทาได้
การศึกษาล่ ะ เราทราบว่าประเทศเยอร์ มนั และญี่ปุ่นเป็ นประเทศที่มีคนรู ้ หนังสื อมากที่สุดใน
โลก แต่พวกเขาเคยเป็ นประเทศที่ ตอ้ งรั บ ผิดชอบต่อสงครามโลกครั้ ง ที่ ส องมากที่ สุด การกระทาที่
เลวร้ายของเยอรมันและญี่ปุ่นในช่วงสงครามก็เกินจะบรรยาย
ในอเมริ กา นักการศึกษาที่มีอิทธิพลได้เอาพระเจ้าออกไปจากหนังสื อเรี ยนของเรา พวกเขาสอน
เรื่ อ งการวิ ว ฒ
ั นาการและปฏิ เ สธความเห็ น ของพระคัม ภี ร์ เ รื่ อ งการทรงสร้ า ง ศี ล ธรรมแบบตาม
สถานการณ์ กาลังทาลายเยาวชนของเรา เขาแนะนาเยาวชนให้ทา “อะไรก็ได้ที่รู้สึกดี ” นักการศึกษา
เหล่ า นี้ ปฏิ เ สธสิ ท ธิ อ านาจของพระเจ้า โดยการยื น ยัน ว่า ความถู ก ผิ ดขึ้ น อยู่ก ับ แต่ ล ะคนและแต่ ล ะ
สถานการณ์
รัฐบาลล่ะ รัฐบาลก็ฉ้อฉลมากขึ้นเรื่ อย ๆ และประเทศของเราก็รู้ดี ขณะที่หนี้ สินของชาติสาม
ล้านล้านเหรี ยญก็ข่วู า่ จะทาให้ประเทศของเราล้มละลาย สภาคองเกรสยังคงยืนกรานปฏิเสธที่จะลงมือ
ปฏิ บ ตั ิ สิ่ ง ที่ เ หมาะสม ผูม้ ี อ านาจออกกฏหมายถู ก กลื นกิ นโดยตรงโครงการถัง เก็ บ เนื้ อหมู ส าหรั บ
ประชาชนในบ้านเกิด และเหยื่อของพวกนักล็อบบี้ร่ ารวยที่ถูกโน้มน้าวให้เสนอโครงการถังเก็บเนื้ อหมู
สาหรับประชาชนในบ้านเกิ ด และเป็ นเหยื่อของพวกนักล็อบบี้ร่ ารวยที่ถูกโน้มน้าวให้เสนอโครงการ
เพื่อลูกค้าของตน ประชาชนที่ลงคะแนนไม่ไว้วางใจผูแ้ ทนของเขาอีกต่อไปประชาชนรู ้ว่าประเทศตก
อยู่ในปั ญหาร้ ายแรง และเขาโทษรัฐบาลที่วอชิ งตัน ชัค โคลสันกล่าวว่า “คุ ณไม่สามารถแก้ปัญหาที่มี
รากลึกมาจากศีลธรรมและความป่ วยทางวัฒนธรรมโดยวิธีการทางการเมืองได้”
ธุ รกิจและประชาชนมืออาชี พล่ะ ปั จจุบนั นี้ คุณแทบจะไม่ไว้ใจใครไม่ได้ แม้แต่ในชุ มชนคริ ส
เตียน คุ ณได้ยินประโยคที่ว่า “อย่าทาธุ รกิ จกับคริ สเตียนเด็ดขาด” บ่อยแค่ไหนมาตรฐานทางศีลธรรม
กาลังตกต่ าเป็ นประวัติการณ์ การจับมือ ทาสัญญา คาปฏิ ญาณ หนังสื อสัญญา สิ่ งเหล่านี้ มีความหมาย
เล็กน้อยมาก นักธุ รกิจและพวกมืออาชีพถูกมองว่าเป็ นคนเห็นแก่ตวั และตะกละที่อาจ “ชาแหละคุณเป็ น
ชิ้น ๆ” ถ้าคุณไม่ระมัดระวัง
สื่ อมวลชนล่ะ ด้วยข้อห้ามที่นอ้ ยนิด มีเพียงเสี ยงเรี ยกร้องให้มีความรับผิดชอบ สื่ อมวลชนกาลัง
สนุกสนานกับเสรี ภาพอย่างที่ประเทศอื่นเทียบไม่ได้ แต่ผสู ้ ื่ อข่าวซึ่ งตอนนี้ ได้ชื่อว่าสื่ อมวลชน เนื่ องจาก
มี วิ ท ยุ แ ละโทรทัศ น์ [ผู ้เ ขี ย นใช้ ค าในภาษาอัง กฤษว่ า press ซึ่ งแปลว่ า ผู ้สื่ อ ข่ า ว ซึ่ งดั้ง เดิ ม ใช้ ก ับ
หนังสื อพิมพ์หรื อนิ ตยสาร และบอกว่าตอนนี้ ภาษาอังกฤษใช้คาว่า media ซึ่ งแปลว่าสื่ อมวลชนหรื อ
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สื่ อกลางซึ่ งเป็ นคาใหม่ก ว่า และใช้แทนสื่ อมวลชนทุ ก แขนงทั้ง สื่ อพิม พ์และสื่ อที่ ใ ช้ค ลื่ น ] ได้ล ะทิ้ ง
อุ ด มการณ์ ที่ สู ง ส่ ง ไปแล้ว ความเย้า ยวนได้แ ทนที่ ก ารรายงานที่ มี ส าระและรั บ ผิ ด ชอบ ทุ ก วัน นี้
สื่ อมวลชนดึงดูดความสนใจของเราด้วยเลือด ความรุ นแรงและเรื่ องเพศ แน่นอนถ้าคุณถามพวกเขา ผูน้ า
ของเขาก็จะตอบว่า “นัน่ เป็ นสิ่ งที่ประชาชนต้องการ” หรื อ “อย่าพยายามบังคับให้เรารั บค่านิ ยมคริ ส
เตียนของคุณ เรามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ”
คริ สตจักรล่ะ คริ สตจักรเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั ญหาฝูงชนกาลังร้องหาความช่วยเหลือ แต่พวกเขา
ก็ไม่หนั ไปหาคนของพระเจ้า

ทำไมล่ะ
โคลสันกล่าวว่า “คริ สตจักรมักจะวิ่งกันไปคนละทางและมีการแข่งขันมากพอ ๆ กับในวงการ
การเมือง” ขอขอบคุณผูร้ ับใช้ที่ถูกจับได้ในความผิดบาปทางเพศและในคดีหย่าร้าง นักเทศน์หรู หราใส่
เสื้ อผ้าแพง ๆ และล่ อลวงเอาเงิ นจากสาธารณชน สภาพศีลธรรมที่ หละหลวมในหมู่พวกเรา และการ
สร้างภาพอย่างต่อเนื่ องของสื่ อมวลชน ที่ทาให้ผรู ้ ับใช้เป็ นเหมือนกะเทย ตัวตลก และศิลปิ นขวางโลก
คนที่ไม่เชื่อได้สรุ ปแล้วว่าคริ สเตียนก็ไม่ต่างอะไรจากคนอื่นในสังคม
เรากาลังใช้ชีวิตในช่วงเวลาวิกฤตที่สุดในประวัติศาสตร์ อเมริ กา ช่ วงเวลาที่ผมมองว่าสาคัญยิ่ง
กว่าเวลาไหน ๆ นับตั้งแต่สงครามประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ มันน่ากลัวยิ่งกว่าเวลาอันตรายในช่วง
สงครามกลางเมือง และผมคิดจากมุมมองของมนุษย์วา่ ไม่มีทางที่ประเทศของเราจะอยูร่ อดไม่มีที่ไหนที่
เราจะหันไปหาได้เวลานี้-นอกจากพระเจ้า
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บทที่ 4
คริสตจักรทีเ่ ฉยชำ
คริ สเตียนมากมายในอเมริ กาไม่รู้จกั พระเจ้าที่บริ สุทธิ์ กันแล้ว พวกเขาไม่เข้าใจพระลักษณะอัน
ประกอบด้วยความรัก ฤทธานุ ภาพ สติปัญญา อานาจสิ ทธิ์ ขาด และพระคุณ สมาชิ กคริ สตจักรจานวน
มากไม่รู้วา่ พระองค์ดารงอยูพ่ ร้อมที่จะกระทาการ พร้อมที่จะช่วย และพวกเขาสามารถรู ้จกั ได้ จากการ
สารวจหลาย ๆ ครั้งห้าสิ บเปอร์ เซ็นต์ของคนร้อยล้านที่ไปโบสถ์แต่ละอาทิตย์ไม่มนั่ ใจในความรอดของ
ตนและเก้าสิ บห้าเปอร์ เซ็นต์ ไม่คุน้ เคยกับความเป็ นบุคคลและการทางานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพียง
สองเปอร์ เซ็นต์ของผูเ้ ชื่อในอเมริ กาแบ่งปั นความเชื่อในพระคริ สต์ของตนแก่ผอู้ ื่นเป็ นประจา
ความเป็ นจริ งของพระเจ้าดูเหมือนจะหายไปจากชี วิตประจาวัน ผลก็คือมันกลายเป็ นเรื่ องง่าย
มากที่จะรับอิทธิ พลจากทัศนคติฝ่ายโลก ซึ่ งรุ กเร้าอย่างต่อเนื่ องผ่านภาพยนตร์ โทรทัศน์ โฆษณา และ
ความกดดันสม่าเสมอประจาวัน
สาหรับคริ สเตียนมากมาย พระเจ้าเป็ นภาพในความคิดที่โผล่มาในเช้าวันอาทิตย์ แท้จริ งความ
บาปยิ่งใหญ่ในคริ สตจักรปั จจุบนั คือความไม่เชื่ อ มันเป็ นไปไม่ได้ที่คุณจะร้ อนเป็ นไฟเพื่อพระเจ้า ใน
เมื่อพระองค์ไม่ได้เป็ นจริ งสาหรับคุณ
จอร์ จ บาร์ นา ซึ่ งทาประชามติเป็ นประจาเพื่อจับชีพจรของคริ สเตียนในอเมริ กาได้รายงานถึงสิ่ ง
ที่น่าตกใจ
เขาเขี ย นว่า ผูส้ ั ง เกตการณ์ ใ นอัง กฤษเชื่ อว่า อเมริ ก าก าลัง ประสบกับ การท าลายล้า งด้า นจิ ต
วิญ ญาณคล้า ยกับ ที่ เคยเกิ ด ที่ นั่น ผูส้ ั ง เกตการณ์ เหล่ า นี้ “หวนคิ ด ถึ งเวลาที่ อ ัง กฤษเป็ นประเทศที่ มี
คริ สตจักรเป็ นสถาบันศูนย์กลางของสังคม คุ ณค่าทางศี ลธรรม พฤติ กรรมทางสังคม กิ จกรรมต่าง ๆ
ด้านวัฒนธรรม การพัฒนาครอบครัว วีถีชีวติ และแม้แต่การตัดสิ นใจทางการเมือง ทั้งหมดโคจรอยูร่ อบ
มุมมองทางศาสนาและความไวในด้านจิตวิญญาณของประเทศ ผลจากการที่ประเทศมีความคิดแบบนี้ ก็
คือ ความเชื่อว่าเป้ าหมายสู งสุ ดของชีวติ คือการนมัสการและรับใช้พระเจ้า” บาร์ นากล่าวต่อไปว่า:
เมื่อไม่นานมานี้ (ในอังกฤษ) ค่านิยมเหล่านี้ได้ถูกกัดเซาะโดนการรุ กล้ าของโลกียนิยม คนใส่ ใจ
กับวัตถุมากกว่าจิตวิญญาณ พระเจ้าไม่ได้อยูศ่ ูนย์กลางในวาระการประชุ มของชาติอีกต่อไป สังคมคริ ส
เตียนแทบจะหายสาปสู ญครั้งหนึ่ งผูเ้ ชื่ อที่แท้จริ งเป็ นประชากรส่ วนใหญ่ของประเทศที่ยิ่งใหญ่น้ นั แต่
บัดนี้ประมาณกันว่ามีเพียงสองเปอร์ เซ็นต์ของประชากรเท่านั้น
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มีความคล้ายคลึ งที่ เห็ นได้ชัดระหว่างการเสื่ อมสลายฝ่ ายจิตวิญญาณในอังกฤษกับสภาพจิ ต
วิญญาณปั จจุ บ นั ในอเมริ ก า การประเมิ นอเมริ ก ายุค ใหม่ อย่า งมี วิ รารณญาณ - ในสภาพทางสั งคม
การเมื อง จิตวิญญาณ ศีลธรรม และเศรษฐกิ จ – แสดงให้เห็ นว่ารากฐานด้านจิตวิญญาณของเรากาลัง
เสื่ อมลงอย่า งไม่รู้ตวั เราก็ เป็ นสัง คมวัตถุ นิย มเช่ นกันเราใส่ ใจกับความสะดวกด้านร่ า งกายในวันนี้
มากกว่าความจาเป็ นฝ่ ายวิญญาณในอนาคต มันยากมากที่จะโน้มน้าวเราให้คิดจริ งจังเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลทางวัฒนธรรมที่มีต่อความเชื่อและพฤติกรรมทางศาสนาของประเทศ
ผลก็คือชุมชนคริ สเตียนตกอยูใ่ นวังน้ าวนของความเปลี่ยนแปลงและสังคมแวดล้อมที่เป็ นศัตรู
และกาลังจะพ่ายแพ้ในสงคราม...ดังนั้นอเมริ กาในทศวรรษที่ 90 กาลังเน่าจากข้างใน...การรับใช้พระเจ้า
ได้ถูกแทนที่โดยความกระหายหาการยกย่องตนเอง

ควำมสำคัญของคริสตจักรท้ องถิ่น
สถาบันที่สาคัญและมีอิทธิ พลมากที่สุดสาหรับสิ่ งดี ของมนุ ษย์ชาติคือคริ สตจักรของพระเยซู
คริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา แต่คนมากมายได้ถดถอยไปจากคริ สตจักร
เมื่ อครั้งที่ ผมบิ นไปชิ คาโก ผมเป็ นพยานกับเพื่อนผูโ้ ดยสาร เมื่ อผมถามว่าเขาเป็ นคริ สเตี ยน
หรื อไม่ เขาตอบอย่างไม่ใส่ ใจและไม่จริ งจังว่า เขาไม่เคร่ งศาสนามากนัก เขาถูกบังคับให้ไปโบสถ์ต้ งั แต่
เด็ก และเขาปฏิ ญาณว่าเมื่ อเขาออกจากบ้านเขาจะไม่ไปอีก เขาบอกผมอย่างชัดเจนว่าคริ สตจักรไม่มี
อะไรให้เขา
ผมถามเขาว่า แล้วเขาอยากจะใช้ชีวิตในชุ มชนที่ ไ ม่มีโบสถ์ไหม เขามองผมด้วยความฉงน
เล็กน้อยและพูดว่า “แน่นอน ไม่”
“คุณเคยรู ้สึกว่าคุณเป็ นตัวปรสิ ตไหมครับ” ผมถาม
“ที่คุณพูดหมายความว่ายังไง” เขาถาม
“ก็ คุณต้องการผลประโยชน์ท้ งั หมดจากคริ สตจักรในชุ มชนของคุณ แต่คุณไม่ยินดีจะให้อะไร
เลย” ผมอธิบาย
เขานัง่ เงียบอยูค่ รู่ หนึ่งและตอบอย่างกระตือรื อร้นว่า “ผมจะไปโบสถ์ในวันอาทิตย์”
หลายคนชอบร่ วมนมัสการที่โบสถ์เพราะมันทาให้เขารู ้ สึกดี แต่เขาไม่ตอ้ งการจะเข้าร่ วมใน
งานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า นัน่ เป็ นสิ่ งที่เขาจ่ายเงินให้ศิษยาภิบาลทา – เยี่ยมเยียนผูม้ าใหม่ ให้คาปรึ กษา
จัดเตรี ยมรายการที่น่าตื่นเต้นสาหรับเยาวชน และเทศนาสิ่ งที่หนุ นใจจากสดุดีบทที่ยี่สิบสามเป็ นครั้งที่
หนึ่งพัน
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ในการเดิ นกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าร่ วมห้าสิ บปี ของผม ผมอุทิศตัวให้คริ สตจักรท้องถิ่ น ผมและ
ภรรยาเป็ นคริ สเตียนผ่านทางอิทธิ พลของคริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนที่หนึ่ งในฮอลลี วูด ที่นนั่ เราได้รับ
การเลี้ยงดูดา้ นความเชื่อในฐานะผูเ้ ชื่อใหม่
ไม่นานหลังจากรับเชื่ อพระเยซู คริ สต์ ขณะที่กาลังทากาไรกับธุ รกิจของผมในฮอลลีวดู ผมเริ่ ม
เรี ยนปริ ญญาโทที่สถาบันศาสนศาสตร์ ปริ นซ์ตนั และภายหลังได้โอนไปเรี ยนสถาบันศาสนศาสตร์ ฟูล
เลอร์ เพื่อจะอยูใ่ กล้ธุรกิจของผมมากขึ้น ผมศึกษาต่อไปห้าปี ขณะเดียวกันก็รับใช้ในฐานะมัคนายกและ
ประธานทีมประกาศทีมใหญ่ ในการประกาศที่เร้าใจมากครั้งหนึ่ งมีคนมาร่ วมทางานมากกว่าหนึ่ งร้อย
คน
ปี 1951 พระเจ้าประทานนิมิตแก่ผมให้มีส่วนนาข่าวประเสริ ฐของพระคริ สต์ไปสู่ โลก นิ มิตนั้น
กลายมาเป็ นองค์การแคมพัสครู เสด ฟอร์ ไครสต์ ปั จจุ บนั ถูกเรี ยกอีกชื่ อว่า NewLife2000 (ชี วิตใหม่
2000) ตั้งแต่เริ่ มต้นวอเนตต์และผมมองคริ สตจักรท้องถิ่นว่าเป็ นส่ วนสาคัญที่สุดในพระราชกิจที่พระเจ้า
ทรงกระทาในโลก ตามนโยบายแล้วพนักงานแคมพัส ครู เสดแต่ ละคนต้องเข้า ร่ วมอย่า งแข็งขันใน
คริ สตจักรท้องถิ่น
เจตนารมณ์ที่เรามีต่อคริ สตจักรท้องถิ่นนั้นเข้มแข็งมากจนเมื่อประมาณสี่ สิบปี ที่แล้วผมได้อุทิศ
หน้าหนึ่งในหนังสื อเล่มเล็ก ๆ ที่ใช้ในงานประกาศชื่อ หลักสัจธรรมสี่ ประการสู่ ชีวิตนิ รันดร์ เพื่อสอนผู ้
เชื่ อใหม่ถึงความสาคัญของคริ สตจักรท้องถิ่ น ข้อความนั้นได้ถูกประกาศในหนังสื อหลักสัจธรรมสี่
ประการ มากกว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านเล่มซึ่ งถูกตีพิมพ์และแจกจ่ายไปทัว่ โลกในภาษาหลักทุกภาษา

ควำมห่ วงใยทีเ่ พิม่ ขึน้
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามองคริ สตจักรของพระองค์พระกายที่ประกอบด้วยผูเ้ ชื่ อ ว่าเป็ น “เกลื อแห่ ง
แผ่นดินโลก” (มัทธิว 5:13) เกลือเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญสาหรับอาหารของมนุ ษย์ มันเพิ่มรสชาดให้
อาหาร และมันเป็ นตัวถนอมอาหารที่ ส ามารถยืดอายุอาหารที่ เน่ าเสี ย ได้ แต่ ค ริ ส เตี ย นส่ วนมากใน
ปั จจุ บนั ได้สูญเสี ยความเค็มไปแล้ว และเมื่ อคุ ณค่าหลายอย่างที่ชาวอเมริ กาหวงแหนได้หลุ ดลอยไป
คริ สตจักรก็ดูเหมือนจะไม่มีกาลังที่จะถนอมรักษามันไว้
ในการสนทนากับผูน้ าคริ สเตียนที่โดดเด่นทัว่ ประเทศผมได้เห็นความห่ วงใยที่เพิ่มขึ้นต่อสภาพ
ที่ย่าแย่ของอเมริ กาและคริ สตจักร เห็ นได้ชดั ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ยังคงทางานท่ามกลางคนที่ยงั ฟั ง
เสี ย งของพระองค์ และเพื่ อให้การฟื้ นฟู ที่ จะมาถึ ง รุ ดหน้า ไป พระองค์ก าลัง สร้ างความห่ วงใยนี้ ใ น
ความคิดและจิตใจประชากรของพระองค์
หลักฐานยืนยันเรื่ องนี้คือการตอบสนองอย่างกระตือรื อร้นที่ผมได้รับจากผูน้ าคริ สเตียนหกร้อย
คนที่ร่วมการประชุมอดอาหารและอธิ ษฐานที่ออร์ แลนโด
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บทบำทของพระวิญญำณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งสัมผัสผูน้ าเหล่านี้ คือผูร้ ิ เริ่ มการฟื้ นฟู แน่ นอนที่สุดไม่มีคริ สเตียนคน
ไหนจะอดอาหารและอธิษฐานขอการตื่นตัวฝ่ ายจิตวิญญาณ นอกจากพระวิญญาณเรี ยกเขา
พระเยซู ตรัสว่า “ไม่มีผใู ้ ดมาถึ งเราได้นอกจากพระบิดาผูท้ รงใช้เรามาจะทรงชักนาให้เขามา”
(ยอห์ น 6:44) แต่ ก็ เ ป็ นพระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์ ที่ ก ล่ า วโทษความบาป “เมื่ อ พระองค์น้ ัน เสด็ จ มาแล้ว
พระองค์จะทรงกระทาให้โลกรู้แจ้งในเรื่ องความผิด ความชอบธรรมและการพิพากษา..พระองค์จะนา
ท่านทั้งหลายไปสู่ ความจริ งทั้งมวล” (ยอห์น 16:8,13)
ผมเชื่อว่าก่อนการฟื้ นฟูที่จะมาถึง พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะสร้างความปรารถนาที่จะกลับใจใหม่
อดอาหารและอธิษฐานในจิตใจและความคิดของคนนับล้าน
ระหว่างการฟื้ นฟู พระวิญญาณบริ สุทธิ์ โน้มน้าวบรรดาผูเ้ ชื่ อให้ยอมรับสภาพแท้จริ งของพวก
เขา และความจาเป็ นที่เขาต้องกลับใจใหม่และกลับสู่ ความรักดั้งเดิมพระองค์ดลใจผูร้ ับใช้ของพระองค์
ให้พูดถ้อยคาใหม่ ๆ แก่ คริ สตจักร และพระองค์ใช้คนเหล่ านั้นที่ ทรงดลใจเพื่อชักนาผูเ้ ชื่ ออื่ น ๆ ให้
ยอมรับความจาเป็ นที่เขาต้องการเดินในทางของโลก และมาแสวงหาพระเจ้าด้วยสุ ดใจ

กำรผุกร่ อนของคุณค่ ำฝ่ ำยจิตวิญญำณ
แต่ ถ้า พระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ เป็ นผูร้ ิ เ ริ่ ม การฟื้ นฟู ท าไมคนส่ ว นมากในคริ ส ตจัก รจึ ง เฉยชา
เหลือเกิน
คาตอบง่ายมาก : เพราะเราไม่ฟังพระเจ้า เราไม่เชื่อฟังพระองค์
เป็ นเวลายาวนานที่คนส่ วนใหญ่ของคริ สตจักรได้ถดถอยไปจากความเป็ นจริ งของพระเจ้า และ
ในฝ่ ายจิตวิญญาณเราก็เป็ นเหมือนกบในหม้อ
คุณอาจเคยฟังเรื่ องนี้แล้วกระมัง คุณจับกบใส่ ในหม้อน้ าและจุดเตาแก๊สให้อ่อนที่สุด น้ าค่อย ๆ
ร้อนขึ้นช้า ๆ กบก็ยงั นิ่ งเฉยในหม้อ – รู ้สึกสบายกับน้ าที่อุ่นขึ้นเรื่ อย ๆ – จนก่อนที่มนั จะรู ้ตวั น้ าก็ร้อน
จนมันเสี ยชีวติ
นัน่ คือสิ่ งที่เกิดขึ้นกับคริ สตจักร เวลาผ่านไปพร้อมกับการผุกร่ อนฝ่ ายจิตวิญญาณอย่างช้า ๆ จน
มันมาถึงระดับที่น่ากลัว
ตลอดสามสิ บปี ที่ผา่ นมา การเสื่ อมถอยทางศีลธรรมอย่างช้า ๆ ของอเมริ กาได้เกิ ดขึ้นกับพระ
กายของพระคริ สต์อย่างเห็นได้ชดั การพิจารณาสภาพภายในคริ สตจักรและสภาพสิ่ งรอบข้าง จะช่วยให้
เราเข้าใจสาเหตุของเรื่ องนี้
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ประการแรก คริ ส เตี ย นได้ล ะทิ้ ง ความรั ก ดั้ง เดิ ม จากการส ารวจประชามติ หลายครั้ ง ผูเ้ ชื่ อ
ส่ วนมากได้สูญเสี ยความร้ อนรนฝ่ ายจิ ตวิญญาณดั้งเดิ มและติ ดกับดัก ในสิ่ งของฝ่ ายโลก เหมื อนกับ
คริ สตจักรที่เมืองเอเฟซัส (วิวรณ์ 2:1-7) เขาไม่ได้รักพระเจ้าเหมือนที่เคยรักมาก่อน
ประการที่สอง คริ สเตียนส่ วนมากแตกแยกกันอย่างเลวร้ าย ด้วยการมีคณะต่าง ๆ มากเกิ นไป
แต่ละคณะก็มีหลักข้อเชื่ อเฉพาะของตน คริ สตจักรดูเหมือนจะต่อสู ้กนั เรื่ องหลักข้อเชื่ อ การเจิมตั้งสตรี
การทาแท้ง และหลักการทางศีลธรรมอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น การเจิมตั้งพวกรักร่ วมเพศและการยอมรับ
วิถีชีวิตของเกย์และเลสเบี้ยนได้ยุยงให้บางคนในคณะสาคัญ ๆ ต่อสู ้กนั เกี่ ยวกับความเห็นที่ยอมรับกัน
ทัว่ ไปว่ารักร่ วมเพศเป็ นความวิบตั ิ (เลวีนิติ 18:22 และโรมบทที่ 1)
ยิ่งกว่า นั้น คริ สตจักรหลายแห่ ง กาลังถู กฉี ก ออกโดยการต่ อสู ้ ภายใน แทนที่ จะเป็ นที่ พ กั พิ ง
สาหรับจิตวิญญาณที่อ่อนแรง คริ สตจักรมักกลับกลายเป็ นสนามรบสาหรับผูท้ ี่อยูฝ่ ่ ายเนื้ อหนังในด้านจิต
วิญญาณ สตีฟ กูลด์ จากคริ สตจักรคริ สตัล อิแวนเจลิคอล ฟรี เชิร์ช ในมิเนอาโปลิสกล่าวว่า “ผมทราบ
ในฐานะศิษยาภิบาล มีคริ สตจักรนับพันแห่ งในประเทศนี้ ที่แตกแยกด้วยความขมขื่นใจ แตกแยกด้วย
ความแบ่งพรรคแบ่งพวก แตกแยกด้วยการแข่งขัน และแตกแยกด้วยความชิ งชังระหว่า งสมาชิ กใน
คริ สตจักร พระเจ้าไม่พอพระทัยในสิ่ งเหล่านั้น และพระองค์ตอ้ งการยกเอาความมืดมนฝ่ ายวิญญาณจิต
ออกจากคริ สตจักรเหล่านั้น”
ประการที่สาม คริ สเตียนมักจะสะท้อนภาพลักษณ์ที่น่าสมเพช เมื่อผมเป็ นหนุ่ ม ผูไ้ ม่เชื่ ออย่าง
ผมหลายคนคิดว่าคริ สตจักรท้องถิ่นเป็ นที่สาหรับพวกขี้ขลาด ผูห้ ญิง และเด็กทุกวันนี้ ผชู ้ ายที่เป็ นตัวของ
ตัวเอง – ในมาดเท่แบบคลินท์ อีสต์วดู แฮริ สัน ฟอร์ ด และอาร์ โนลด์ ชวาร์ เซเนกเกอร์ – ก็ยงั คงคิดอย่าง
นั้น ฮอลลีวูดและสื่ อมวลชนยังสร้างภาพแบบนั้นมากขึ้นโดยแสดงภาพ “นักเทศน์” ว่าเป็ นคนอ่อนแอ
ไม่ค่อยเป็ นผูช้ าย ซึ่ ง “ผูช้ ายแท้” รู้สึกขยะแขยง
ฮอลลีวดู มักสร้างภาพผูร้ ับใช้วา่ เป็ นผูช้ ายที่รับใช้พระเจ้าแต่ยงั คงต่อสู ้กบั ราคะที่มีต่อผูห้ ญิง น่า
เสี ยดายที่ ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผูร้ ั บใช้จานวนหนึ่ งในประเทศเราได้ถูกเปิ ดโปงเรื่ องความผิดทางเพศและ
การเงิ น ประมาณว่าสิ บถึ งสิ บห้าเปอร์ เซ็ นต์ของนักเทศน์และผูม้ ี อาชี พช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ นประสบปั ญหา
ประเภทนี้
บนธรรมาสน์ผนู ้ าคริ สเตียนบางคนประนามความบาปแต่ในชี วิตส่ วนตัวก็ทาซะเอง ยิ่งกว่านั้น
อัตราการหย่าร้างท่ามกลางคริ สเตียนก็ช่วยคุณย้าความคิดที่วา่ ผูเ้ ชื่อก็แทบไม่ต่างอะไรจากผูไ้ ม่เชื่อ
สถิ ติที่โด่งดังซึ่ งถูกเผยแพร่ โดยนักข่าว นักสังคมวิทยาและศิษยาภิบาลบอกว่า อัตราการหย่า
ร้างของคริ สเตียนในปั จจุบนั คือห้าสิ บเปอร์ เซ็นต์-เฉลี่ยแล้วเท่ากับชาวโลก แต่จากคาพูดของจอร์ จ บาร์
นา นี่เป็ นตัวเลขที่ทาให้เข้าใจผิด
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“ในปี 1990 มีคู่สมรสที่หย่าร้างสี่ สิบแปดคู่ในจานวนหนึ่ งร้อยคู่” เขากล่าว ซึ่ งนัน่ จะเท่ากับการ
หย่าร้างประมาณ 1.1 ล้านคู่ แต่คนที่หย่าร้างและผูท้ ี่สมรสในปี นั้นไม่ใช่คนเดียวกัน พูดอีกอย่างคือผูท้ ี่
สมรสในปี 1990 ไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูท้ ี่หย่าร้างในปี นั้น
บาร์ นากล่าวต่อไปว่า “การวิจยั ของเราพบว่าประมาณหนึ่ งในสี่ ของผูใ้ หญ่ท้ งั หมดที่แต่งงานจะ
หย่าร้างในที่สุด”
อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นเรายังคงมองดูที่อตั ราสี่ สิบแปดถึงห้าสิ บเปอร์ เซ็นต์ และบาร์ นากล่าว
ในการคาดคะเนที่ เรี ยกว่า “อเมริ กา 2000” ของเขาว่า การหย่าร้ างและการสมรสหลายครั้ งจะเป็ นที่
ยอมรับมากขึ้นในสังคมของเราสิ่ งต่าง ๆ ไม่ได้ดีข้ ึน และผูน้ าคริ สเตียนในปั จจุบนั มองว่าการหย่าร้างคือ
คาสาปแช่งในยุคปั จจุบนั สาหรับคริ สตจักร
แม้วา่ สถิติการหย่าร้างของคริ สเตียนที่แน่ชดั จะยังไม่มีให้เห็น แต่เราเห็นได้ง่าย ๆ ว่าอัตราการ
หย่าร้างของคริ สเตียนก็สะท้อนจากอัตราของชาวโลก มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
*เราได้ออกจากทางของพระเจ้า เราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าในเรื่ องนี้อีกต่อไป
*การหย่าร้ างที่ “ไม่มีใครผิด” ได้ทาให้มีการฟ้ องหย่าที่ไม่เจ็บปวด ทาให้การหย่าร้ างเป็ นทาง
แก้ปัญหาที่ง่ายดายสาหรับผูท้ ี่พบความยากลาบากในชีวติ สมรส
*การประณามการหย่าร้างในคริ สตจักรเช่นเดียวกับในสังคมแทบจะหมดไปแล้ว
*เวลานี้สังคมและคนจานวนมากในคริ สตจักรยอมรักการหย่าร้างว่าไม่เป็ นปั ญหา
*สังคมและคริ สตจักรล้มเหลวที่จะรักษาความคิดที่วา่ การสมรสเป็ นเจตนารมณ์ที่ถาวร
ข้อเท็จจริ งที่วา่ การหย่าร้างคือความชอกช้ าทางอารมณ์เทียบเท่ากับการเป็ นมะเร็ งมาพักหนึ่ ง ดู
เหมือนจะเป็ นทางหนีของผูท้ ี่อยาก “ได้รับอิสระ” จากสถานการณ์ในชีวติ สมรส
ขณะที่ความจาเป็ นที่ จะมี พนั ธกิ จสาหรั บผูห้ ย่าร้ างที่ เจ็บปวดและลู ก ๆ ของเขาได้เพิ่มถึ งจุ ด
วิกฤต ความจริ งนี้ ก็ยงั คงอยู่คือ: ความกดดันจากเพื่อนและความกดดันจากคริ สตจักรที่จะไม่ให้มีการ
หย่าได้สูญหายไป และประตูระบายน้ าล้นก็เปิ ดกว้าง การหย่าร้างกลายเป็ นทางเลือกสาหรับแทบจะทุก
คู่ที่เข้ามาหน้าแท่นบูชาเพื่อทาการสมรส
เราไม่สามารถเริ่ มคานวนผลกระทบทั้งหมดจากพ่อแม่ที่หย่าร้างที่มีต่อลูก ๆ และสังคมได้ ใน
หลายปี ที่จะมาถึ งเราจะเห็ นผลของการปฏิ เสธที่สาหัสนี้ ในคนนับล้านที่เริ่ มเป็ นผูใ้ หญ่ เขาถูกทาลาย
ความสามารถที่ จะวางใจ รั ก และสร้ า งเจตนารมณ์ เพื่ อความสั ม พันธ์ ส่ วนตัว และนั่นจะท าให้ชี วิต
แต่งงานของเขาพังทลายตั้งแต่เริ่ มต้น
ประการที่สี่ คริ สเตียนสู ญเสี ยอิทธิ พลต่อสังคม หลายปี มาแล้ว การทาประชามติโดยชาวโลกได้
รายงานว่ามีคริ สเตียนที่บงั เกิดใหม่หกสิ บล้านคนในอเมริ กา แต่สานักพิมพ์หลายแห่ งเช่นหนังสื อพิมพ์
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Wall Street Journal (วอลล์ สทรี ต เจอร์ นลั ) ได้สงสัยเกี่ยวกับเรื่ องนี้ หนังสื อพิมพ์ฉบับนี้ อยากรู ้วา่ : ถ้านี่
เป็ นความจริ ง ทาไมอเมริ กาจึงเต็มไปด้วยอาชญากรรมและความรุ นแรง คริ สเตียนควรจะเป็ น “เกลื อ
และความสว่าง” ไม่ใช่หรื อ ถ้าอย่างนั้น อิทธิ พลที่เข้มแข็งของคริ สเตียนหายไปอยูท่ ี่ไหนในสังคมที่ล่ม
สลายของเรา
คาตอบบางส่ วนอยู่ที่ความจริ งที่ว่า คนนับล้านที่เรี ยกตนเองว่าคริ สเตียน แท้ที่จริ งแล้วไม่ใช่ ค
ริ สเตียนเลย แม้ว่าจะเคร่ งศาสนาแต่พวกเขาก็ไม่มีประสบการณ์ กบั ความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับพระเยซู
คริ สต์ และหลายคนที่เป็ นคริ สเตียนก็ใช้ชีวติ ตามอย่างโลกนี้ (เนื้อหนัง) อัครทูตยอห์นเขียนไว้วา่ :
เราจะมัน่ ใจได้ว่าเราคุ น้ กับพระองค์โดยข้อนี้ คือถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์
คนใดที่กล่าวว่า “ข้าพเจ้าคุน้ กับพระองค์” แต่มิได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ คนนั้นเป็ นคน
พูดมุสา และความจริ งไม่ได้อยูใ่ นคนนั้นเลย แต่ผใู ้ ดที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ความรักของ
พระเจ้าก็ถึงความบริ บูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้ดว้ ยอาการอย่างนี้ แหละเราทั้งหลายจึงรู ้วา่ เราอยูใ่ น
พระองค์ผใู ้ ดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ ผูน้ ้ นั ก็ควรดาเนิ นตามทางที่พระองค์ทรงดาเนิ นนั้น (1 ยอห์น
2:3-6)
ตามที่ผมได้กล่าวมาแล้ว เกลือเพิ่มรสชาดให้อาหารและถนอมรักษาอาหารที่อาจเน่าเสี ย พระ
เยซู ตรั สว่า “ถ้า ท่านสู ญเสี ยรสเค็ม อะไรจะเกิ ดขึ้ นกับ โลก” (มัทธิ ว 5:13) [แปลจากข้อพระคัมภีร์ที่
ผูเ้ ขียนยกจากพระคัมภีร์ฉบับอมตธรรมเพื่อชีวติ ] ปั ญหาของคริ สตจักรทุกวันนี้เกิดจากคริ สเตียนจานวน
มากได้สูญเสี ยรสเค็ม พวกเขาจึงปล่อยรสชาดแย่ ๆ ออกในปากของสังคม และผูเ้ ชื่ อส่ วนมากก็กาลัง
ต่อสู ้เพื่อจะเอาตัวรอดในโลกนี้ ส่ วนเรื่ องถนอมรักษาโลกนั้นเก็บไว้เป็ นเรื่ องทีหลัง
ประการที่หา้ คริ สเตียนกาลังแสวงหาทางออกง่าย ๆ และความสาเร็ จที่รวดเร็ ว ผูร้ ับใช้ของพระ
เจ้าส่ วนมากหลี กเลี่ ยงการเทศนาที่เผ็ดร้อนเรื่ องความบริ สุทธิ์ และการกลับใจใหม่ พวกเขาสนองความ
ปรารถนาของฝูงแกะของเขาแทนโดยเทศนาถ้อยคาที่ทาให้ “สบายใจ” เรื่ องสุ ขภาพ ความร่ ารวย และ
ความสาเร็ จในชี วิต ดูเหมือนสิ่ งที่ธรรมาสน์หลายแห่ งจดจ่อก็คือ วิธีพฒั นาการดารงชี วิตของผูเ้ ชื่ อใน
ด้านวัตถุและความคิด มากกว่าที่จะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
(มัทธิว 6:33) และทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ (มัทธิว 28:18-20)
นักเทศน์หลายคนได้ขายผลประโยชน์ของการเป็ นคริ สเตียนมากเกินไป และผลก็คือ เขานาผู ้
เชื่ อไปสู่ “ลัทธิ ความเชื่ อแบบง่าย ๆ” และสู่ ความล้มเหลวที่จะออกจากความเชื่ อผิด ๆ บิลลี่ เกรแฮมได้
อ้างคาตรัสของพระเยซูและเขียนว่า:
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พระองค์ตรั สว่า “ด้วยว่าแอกของเราก็ พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา” (มัทธิ ว 11:30) ถึ ง
กระนั้น พระองค์ก็เรี ยกเราให้ติดตามพระองค์ไม่วา่ จะต้องสละอะไรก็ตาม และพระองค์ไม่เคยสัญญาว่า
หนทางของเราจะราบรื่ นเสมอไป
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทนความเจ็บปวดบนไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลาย ชีวติ ของอัตรทูตเปาโลเต็มไป
ด้วยความผิดหวัง ความเจ็บปวด การทนทุกข์ และในที่ สุดต้องสละชี วิต พร้ อมไปกับชัยชนะฝ่ ายจิ ต
วิญญาณ (2 โคริ นธ์ 11:22-33)
เกรแฮมกล่าวว่า “ไม่มีชีวิตที่ปราศจากปั ญหา เมื่อผมตัดสิ นใจมอบชี วิตให้พระเยซู คริ สต์ตอน
เป็ นหนุ่ม นัน่ ไม่ใช่เพราะผมเชื่อว่าพระองค์จะเอาความเจ็บปวดทั้งหมดไปจากผม ผมไว้วางใจพระองค์
เพราะพระองค์สัญญาจะประทานชี วิตนิ รันดร์ แก่ ผม และผมเชื่ อว่าพระองค์จะอยู่กบั ผมเสมอไปและ
ประทานกาลังแก่ผมเพื่อจัดการกับความยากลาบากต่าง ๆ ในชีวติ นี้”
คอร์ รี เทน บูม ผูร้ อดชีวติ จากค่ายกักกันราเวนสบรู ก ของนาซี เคยกล่าวว่า “สิ่ งเลวร้ายที่สุดอาจ
เกิดขึ้น แต่สิ่งดีที่สุดยังคงอยู”่
“นัน่ เป็ นคาพูดที่วเิ ศษจริ ง ๆ เพราะเราทุกคนจาต้องทุกข์ทนกับพายุลูกต่าง ๆ ที่โหมกระหน่ าเข้า
มาในชี วิตของเราเมื่อนักเทศน์หรื ออาจารย์คนไหนขายผลประโยชน์ทางด้านวัตถุหรื อจิตวิญญาณใน
ชีวิตคริ สเตียนมากเกิ นไป ผมเชื่ อว่าเขากาลังส่ งเสริ มกิ จการของวิญญาณชัว่ ที่หลอกลวง ไม่มีสิ่งใดใน
โลกจะเปรี ยบได้กบั ชีวติ ใหม่ในพระเยซูคริ สต์ แต่ชีวติ ใหม่น้ นั ไม่ได้ง่ายเสมอไป..”
บิลลี่ เกรแฮมยังมีถอ้ ยคาที่รุนแรงสาหรับนักเทศน์ที่บิดเบือนความจริ งเกี่ยวกับการดาเนิ นชี วิตค
ริ สเตียนโดยบอกเพียงแค่ผลประโยชน์ของชัยชนะฝ่ ายจิตวิญญาณ ด้วยเหตุน้ นั จึงเตรี ยมผูเ้ ชื่ อไปสู่ ความ
ผิดหวังต่อพระเจ้าในชีวติ ของพวกเขา
เมื่อเราบอกเพียงเรื่ องชัยชนะฝ่ ายจิตวิญญาณ เราก็บอกความจริ งเพียงส่ วนเดียว เมื่อเราเล่าเพียง
การตอบคาอธิ ษฐาน เราเล่าเกิ นความจริ ง เมื่ อเราบอกว่าความเชื่ อของคริ สเตียนไม่เกี่ ยวกับแอกหรื อ
ภาระ เราบอกน้อยกว่าความจริ งทั้งหมด
ท่านกล่าวว่า ความจริ งครึ่ งเดียวและคาตอบง่าย ๆ สาหรับคาถามยาก ๆ มีค่าไม่ต่างไปจากการ
หลอกลวงฝูงแกะ สาหรับเรื่ องชีวติ คริ สเตียนและกาไรทางด้านวัตถุเกรแฮมกล่าวต่อไปว่า:
ในเวลาที่มีความตึงเครี ยดและความไม่แน่นอนในชีวติ อัครทูตเปาโลเขียนถึงคริ สตจักรที่เมืองฟี
ลิปปี ว่า: “เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรี ยนรู ้แล้วที่จะพอใจอย่างนั้น ข้าพเจ้ารู ้จกั ที่จะ
เผชิญความตกต่า และรู ้จกั ที่จะเผชิ ญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ ข้าพเจ้ารู้จกั เคล็ดลับที่จะ
เผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยาก ความสมบูรณ์พนู สุ ขและความขัดสน” แล้วท่านก็เพิ่มถ้อยคาที่
เร้าใจนี้วา่ “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่ งได้โดยพระองค์ผทู ้ รงเสริ มกาลังข้าพเจ้า” (ฟี ลิปปี 4:11-13)
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ความร่ ารวยและความสาเร็ จไม่ใช่คาสั่งสอนที่เป็ นอันตรายชนิ ดเดียว ที่ทาลายความมัน่ ใจของ
บรรดาผูเ้ ชื่อในอเมริ กา หนังสื อประเภท ช่วยเหลือตนเอง หรื อทาด้วยตัวเองได้ท่วมตลาดของคริ สเตียน
โดยเอาอย่างหนังสื อชนิดเดียวกันของชาวโลก มันเหมือนกับว่าพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณ
ของพระองค์ไม่ยงิ่ ใหญ่พอที่จะจัดการกับปั ญหาในทศวรรษที่ 90 ดังนั้นหลายคนจึงหันไปหาจิตวิทยา
เน้น ที่ ก ารค้น หาภายใน จิ ต และวิ ญ ญาณ มองหาความช่ ว ยเหลื อ จากการวิ เ คราะห์ ต นเอง (โดยมี
หลักการคริ สเตียนเล็กน้อย ที่ผเู ้ ขียนโยนเข้ามาเพื่อให้มนั ถูกจัดว่าเป็ นหนังสื อคริ สเตียน)
ประการที่หก คริ สตจักรอ่อนแอลงโดยความคิดที่วา่ “มีประโยชน์อะไร” เมื่อคริ สเตียนมากมาย
เผชิ ญหน้ากับสภาวะของโลกและการเรี ยกร้องให้คริ สเตียนลงมือทาอะไรสักอย่าง เขาก็จะยักไหล่และ
ตอบว่า “พระเยซู บอกไว้แล้วนี่ ว่ามันจะเกิ ดขึ้น แล้วจะกังวลไปทาไม” แทนที่จะได้รับแรงกระตุน้ ให้
ช่วยเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐและแบ่งปั นความเชื่ อของตนแก่ทุกคนที่จะฟั ง พวกเขาใช้ชีวิตเพื่อ “การรับ
คริ ส ตจัก รไปสวรรค์” เพื่อจะหนี เอาตัวรอด พวกเขาดาดิ่ งลงสู่ การแสวงหาความพึ ง พอใจและการ
นมัสการตนเอง รอคอยให้เวลาสิ้ นยุคมาถึง
ประการที่เจ็ด โลกได้คืบคลานเข้ามาในคริ สตจักรมาก จนมันกลายเป็ นเงื่อนไขทางประเพณี
ผลการศึกษาโดยบาร์ นา รี เซิ ร์ชนาไปสู่ ขอ้ สรุ ปดังนี้
เราได้รับคาสั่งจากพระคริ สต์ให้เป็ นตัวทาปฏิ กิริยาเพื่อเปลี่ ยนแปลงโลก ไม่ใช่ เป็ นสิ่ งที่ ถู ก
เปลี่ยนแปลง แต่เราได้ถูกสะกดจิตโดยเหยือ่ ล่อของวัฒนธรรมสมัยใหม่
ในบางด้านคริ สตจักรก็สานึ ก ถึ ง สิ่ งนี้ แต่ก็ย ากที่ จะแยกตัวออกจากอิ ทธิ พลของความเสื่ อม
ศีลธรรมในวัฒนธรรมของเรา สิ่ งนี้ เห็ นได้ง่าย ๆ จากการแต่งกายและพฤติกรรมของคนมากมายที่ไป
คริ สตจักร และจากความบันเทิงฝ่ ายโลกที่พวกเขาแสวงหา
หลายคนซึ มซับรายการโทรทัศน์ที่รุนแรงและเปิ ดเผยในเรื่ องเพศสัมพันธ์จนท่วมท้นเมื่ ออยู่
บ้าน ก็พบว่ามันง่ายที่จะไปสนุ กกับภาพยนตร์ รุนแรงและเปิ ดเผยในเรื่ องเพศสัมพันธ์ในโรงภาพยนตร์
และภาพยนตร์ ก็ทาให้ความคิดเขาชุ่ มโชกไปด้วยความรุ นแรง เรื่ องเพศที่เย้ายวน และความไม่ยาเกรง
พระเจ้า การใช้พระนามองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างไม่มีความหมายกลายเป็ นมาตรฐานในภาพยนตร์ เป็ น
ส่ วนที่ เจอได้แน่ นอนในภาพยนตร์ ผูเ้ ชื่ อที่ ไ ม่ ต่อสู ้ ก็ ชินชาเพราะเจอสิ่ งเหล่ า นี้ ม ามาก เขาก็ นั่ง เคี้ ย ว
ข้าวโพดคัว่ และล้างคอด้วยโคล่าขณะที่ต้ งั อกตั้งใจติดตามเรื่ องราวในภาพยนตร์
เห็ นได้ชัดว่า ผูเ้ ชื่ อ ส่ วนมากถู ก เผาไหม้ด้วยความเฉยเมยฝ่ ายจิ ตวิญญาณ และใส่ ใ จกับ ดวง
วิญญาณของคนไม่เชื่อน้อยมาก แต่เราจะสรุ ปล่วงหน้าว่าคริ สตจักรในอเมริ กาจะสิ้ นชี วิตหรื อ คงไม่เป็ น
เช่นนั้นหรอก
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ทำงเลือกของเรำ
เราไม่จาเป็ นต้องเป็ นเหมือนคริ สเตียนที่เมืองเอเฟซัสคือทิ้งความรักดั้งเดิ มของเราไป (วิวรณ์
2:4) เราไม่จาเป็ นต้องเป็ นเหมือนคริ สเตียนชาวเมืองเลาดีเซี ย – ไม่เย็นและไม่ร้อน แต่คิดว่ามัง่ มีและไม่
ต้องการสิ่ งใด ตาบอดมองไม่เห็นความจริ งว่าเรา “แร้นแค้นเข็ญใจ ขัดสน ตาบอด และเปลือยกาย” ใน
ฝ่ ายจิตวิญญาณ และกาลังเสี่ ยงกับการถูกคายออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า (วิวรณ์ 3:15-17)
พวกเราแต่ละคนมีพระวจนะของพระเจ้า เราสามารถอ่านและเข้าใจและเชื่อฟัง เราสามารถหัน
มาหาพระเจ้า เราสามารถแสวงหาพระองค์ เราไม่จาเป็ นต้องรอให้คนอื่นนาทางไปก่อน
เราสามารถดาเนินชีวติ ในพระวิญญาณ ในฤทธิ์ อานาจที่พระองค์เตรี ยมไว้ เราสามารถปฏิเสธที่
จะถูกครอบครองโดย “เนื้อหนัง” ของเรา โดยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เราสามารถต่อสู ้
กับธรรมชาติเนื้อหนังของเราโดยการปฏิเสธที่จะเชื่อฟังมัน (กาลาเทีย 5:16,17) เราไม่จาเป็ นต้องทาตาม
ทางของโลก (1 ยอห์น 2:1-6, 15-17)
คริ สตจักรส่ วนมากในอเมริ กาพบว่า ตนเองอยู่ในสภาพเฉยชาฝ่ ายจิตวิญญาณอย่างปั จจุบนั นี้
เพราะเขาไม่ได้รักพระเจ้าจริ ง ๆ ไม่ได้วางใจในพระสัญญาและไม่เชื่ อฟั งพระบัญชา ผูเ้ ชื่ อส่ วนมาก
ไม่ได้ใช้เวลากับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในการอธิ ษฐานและศึกษาพระวจนะบริ สุทธิ์ ของพระองค์ พวกเขาไม่
รู ้จกั หรื อไม่ประทับใจกับพระลักษณะมากมายของพระเจ้าพวกเขาใช้ชีวิตด้วยความคิดที่จากัดในเรื่ อง
พระเจ้าพระผูส้ ร้างที่ยิ่งใหญ่ของเรา พระบิดาบริ สุทธิ์ ในสวรรค์ของเราและพระเยซู คริ สต์เจ้า ผูค้ ืนพระ
ชนม์ ไม่มีใครเปรี ยบได้พระผูช้ ่วยให้รอดที่ไม่มีใครเทียบได้ของเรา
ถ้าคุณไม่เข้าใจว่าพระเจ้าบริ สุทธิ์ เต็มด้วยฤทธิ์ อานาจชอบธรรม และมีความรักอย่างไร คุณก็ไม่
สามารถรักและวางใจพระองค์ได้ดี พระวจนะของพระเจ้าเปิ ดเผยว่า ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็ นที่พอ
พระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย (ฮีบรู 11:6) พระคัมภีร์กล่าวว่า “คนชอบธรรมจะมีชีวิตดารงอยูโ่ ดยความ
เชื่อ” แต่ถา้ คุณเชื่ อในพระเจ้าที่เล็ก ๆ ไม่ยิ่งใหญ่กว่าคุณ คุณก็คงไม่เชื่ อวางใจพระองค์มากนัก และก็จะ
ไม่มีแรงจูงใจที่จะรัก วางใจ และเชื่อฟังพระองค์
ผมมักจะนึ กถึ งบางสิ่ งที่ ผมได้พยายามสอนพนักงานแคมพัสครู เสดของเราและคนอื่ น ๆ คื อ
ทั้งหมดที่ เราจาเป็ นต้องทาในฐานะผูเ้ ชื่ อคื อ ตั้งแต่เวลาที่ เราตื่ นนอนในตอนเช้าจนเราเข้า นอนตอน
กลางคืน คือรักพระเจ้าด้วยสุ ดใจ สุ ดจิต สุ ดความคิด และสุ ดกาลัง เชื่ อฟั งคาบัญชาของพระองค์ และ
วางใจในพระสัญญาของพระองค์ นัน่ คือทั้งหมด ทุกสิ่ งที่เหลือจะหลัง่ ไหลมากจากสิ่ งนี้
นัน่ คือทุกสิ่ งที่เกี่ยวกับการฟื้ นฟูที่จะมาถึง คือการเรี ยกประชากรของพระเจ้าให้กลับใจเสี ยใหม่
และนาพวกเขากลับมาหาความรั กดั้งเดิ มของเขา มาสู่ ชีวิตแห่ งความเชื่ อและการเชื่ อฟั งด้วยความชื่ น
บาน
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บทที่ 5
ไฟแห่ งกำรฟื้ นฟู
การฟื้ นฟูค รั้ งมหัศจรรย์กาลังแผ่ไปทัว่ อาณาจักร ทัว่ ทั้งอาณาจักรจากในเมื องถึ ง ใต้ดิน (ใน
เหมือง) ต่างก็ติดไฟด้วยสง่าราศีของข่าวประเสริ ฐ...”
ผูน้ าการตื่นตัวฝ่ ายจิตวิญญาณครั้งใหญ่ในปี 1904 เป็ นคนงานเหมืองหนุ่มชาวเวลส์ ที่มีละออง
ถ่านติดเส้นผมและดิ นทรายในซอกเล็บ เขาไม่มีทกั ษะของนักพูดและก็ไม่ใช่ คนอ่านหนังสื อมากด้วย
หนังสื อเล่มเดียวที่เขารู ้จกั คือพระคัมภีร์และหัวใจของเขาเผาไหม้ดว้ ยความรักต่อพระเจ้าและพระวจนะ
บริ สุทธิ์ ของพระองค์
เป็ นปี ๆ ที่อีแวน โรเบิร์ตส์ ปรารถนาจะเทศนาข่าวประเสริ ฐ เขาร้องต่อพระบิดาในสวรรค์ทุก
วันให้เปลี่ ยนแปลงเขาและใช้เขา เมื่อโรเบิ ร์ตส์ อายุยี่สิบห้า สตรี เจ้าของบ้านเช่ าไล่เขาออกเพราะเขา
เทศนาและอธิ ษฐานเสี ยงดังในห้อง ที่ในเหมืองใต้ดินขณะที่เพื่อน ๆ ของเขาสู บบุหรี่ และหัวเราะกันใน
ช่วงเวลาพัก เขานัง่ เงียบ ๆ อ่านพระคัมภีร์
วันหนึ่งในปี 1904 เมื่อโรเบิร์ตส์ กาลังอธิ ษฐานพระเจ้าเปิ ดเผยแก่เขาว่าพระองค์จะส่ งการฟื้ นฟู
มาสู่ เวลส์และคนที่ไม่เชื่อนับแสนจะหันกลับมาหาพระคริ สต์ แล้วพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้สาแดงแก่โร
เบิร์ตส์วา่ การฟื้ นฟูที่จะมาถึงจะแผ่ขยายออกไปดังไฟลามทุ่งในอังกฤษ แล้วก็ทวั่ ยุโรปอัฟริ กาและเอเซี ย
เมื่อเขาถูกเผาผลาญด้วยนิ มิตนี้ โรเบิร์ตส์ ก็แสวงหาโอกาสที่จะเทศนา แต่ไม่พบเลย เขาขอร้อง
ศิษยาภิบาลให้อนุญาตให้เขาเทศนา แต่ตอนแรกผูร้ ับใช้รู้สึกฉงน และบอกคนงานเหมืองที่กระตือรื อร้น
เกินควรนี้วา่ ไม่ได้ ในที่สุดหลังจากวิงวอนมากเข้า ศิษยาภิบาลก็ยอมผ่อนผันให้
“เอาล่ะ อีแวน คุ ณสามารถเทศนาในการประชุ มวันพุธถัดไปนี้ ได้” เขาบอก “ถ้ามีคนอยากฟั ง
อยูน่ ะ”
มีผแู้ สวงหาด้วยความสงสัยอยากรู ้สิบเจ็ดคนนัง่ อยูด่ า้ นหลัง ผูป้ ระกาศหนุ่มประกาศอย่างกล้า
หาญว่าเขาได้ยินพระเจ้าตรัส เนื้ อหาของเขาก็เรี ยบง่าย คือ 1)คุ ณต้องสารภาพบาปที่ท่านประจักษ์ทุก
อย่างต่อพระเจ้า 2) คุณต้องเอานิ สัยขี้สงสัยทุกอย่างออกไปจากชี วิตของท่าน 3) คุณต้องเชื่ อฟั งการทรง
นาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และ 4) คุณต้องไปในที่สาธารณะพร้อมกับคาพยานเพื่อพระคริ สต์
แม้โรเบิร์ตส์ จะไม่มีทกั ษะในการเทศนา แต่ศิษยาภิบาลและสมาชิ กสิ บเจ็ดคนนั้นก็เริ่ มร้อนรน
ด้วยการสัมผัสของเปลวไฟจากพระเจ้า
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คืนต่อมามีคนมากขึ้นมาฟั งนักเทศน์หนุ่ม และไฟแห่ งการร้ อนรนนี้ ก็แผ่ขยายไปยังคริ สตจักร
อื่นอย่างรวดเร็ วในสามสิ บวันต่อมาคนสามหมื่นเจ็ดพันคนออกมาข้างหน้าเพื่อกลับใจจากความบาป
และรับพระเยซู คริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดและองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขา ภายในห้าเดือนคนหนึ่ ง
แสนได้เข้ามาในอาณาจักรของพระคริ สต์จากทัว่ ทั้งประเทศ และนิมิตของโรเบิร์ตส์ก็สาเร็ จ
หนังสื อพิมพ์ชื่อ Ram’ Horn (แรมส์ ฮอร์ น) รายงานว่าอีแวน โรเบิร์ตส์ เป็ นคนที่ไม่มีชื่อเสี ยง
แต่ “เมื่อพระดารัสมาถึง และเขาเชื่ อฟั ง เขายืนยันว่าเขาได้รับการทรงเรี ยกมาทางานนี้ โดยการทรงนา
โดยตรงของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประชาชนยอมรับเขาโดยทันทีโดยไม่มีคาถามและไม่มีการลังเล ไม่
ว่าเขาจะไปที่ไหนจิตใจคนทั้งหลายก็ลุกโชนด้วยความรักพระเจ้า” หนังสื อพิมพ์ Methodist Recorder
(เมธอดิสต์ เรคอร์เดอร์) ร ายงานว่า
อาณาจักรเวลส์ กาลังอยูใ่ นความเจ็บปวดและความสุ ขยิ่งใหญ่ของการฟื้ นฟูที่เด่นชัดที่สุดเท่าที่
เวลส์เคยรู้จกั มันคือ “การปฏิบตั ิทางศีลธรรม”
หนังสื อพิมพ์ของเวลส์เริ่ มต้นพิมพ์รายชื่อคนที่ได้บงั เกิดเข้าสู่ อาณาจักรของพระเจ้า
วิทยาลัยต่าง ๆ ปิ ดลง และนักศึกษาก็เดิ นขบวนร้ องเพลงและสรรเสริ ญพระเจ้าขณะที่พวกเขา
พากันเดินไปประชุมอธิ ษฐาน
เด็ก ๆ ก็จดั ประชุ มกันเองในบ้านและลานโรงนา และเลี ยนแบบวีรบุ รุษของพวกเขา คือพวก
ผูร้ ับใช้ในคริ สตจักร
ผูช้ ายก็เริ่ มตั้ง “กองพลอธิ ษฐาน” กันขึ้น รายงานกล่าวว่าการอธิ ษฐานของพวกเขาดุ เดื อดและ
ร้ อนแรง เมืองหนึ่ งอวดว่าตนมีกองพลอธิ ษฐานชื่ อว่า “ลุกจากที่นอน” ผูช้ ายเหล่านี้ จะอธิ ษฐานจนถึ ง
กลางคืน – บางครั้งก็ท้ งั คืน – ขอพระเจ้าให้ปลุกชายคนอื่นจากที่นอน ทาให้พวกเขาสานึ กบาป และช่วย
จิตวิญญาณของเขาให้รอด มี รายงานว่าผูช้ ายหลายคนลุ กจากที่ นอนตอนกลางดึ ก พยายามหากลุ่ ม
อธิ ษฐานและร้องเรี ยกพระเยซูเจ้าให้ช่วยเขา
รายงานหนึ่ งกล่าวว่าจาเลยในศาลยอมรับเชื่ อพระคริ สต์เมื่อผูพ้ ิพากษาและลูกขุนอธิ ษฐานเผื่อ
เขาให้รอดพ้นจากบาป
การฟื้ นฟูแตกกระจายในเหมืองถ่านหิ นเช่นกัน มีรายงานว่าภาษาหยาบคายของคนงานเหมือง
ได้ถูกชาระให้สะอาด จนพวกสัตว์ที่พวกเขาใช้งานไม่เข้าใจคาพูดของเขาอีกต่อไป และไม่ยอมเชื่ อฟั ง
เขา
แต่ไม่ใช่ ทุกคนจะมีความสุ ขกับการฟื้ นฟูน้ ี ในช่ วงที่ผรู ้ ับใช้มองศาสนาด้วยความเคร่ งเครี ยด
จริ งจัง ผูร้ ั บใช้บางคนกล่าวหาอี แวน โรเบิ ร์ตส์ ว่า เป็ นหมอดูหนุ่ มที่ ใช้วิธีการไม่ถูกต้อง พวกเขาไม่
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เข้าใจว่าทาไมเขายิม้ เมื่อเขาอธิ ษฐาน หรื อทาไมเขาหัวเราะเมื่อเทศนา แต่คนเหล่านั้นที่มาฟั งเขากล่าวว่า
เขามีแสงสว่างของพระเจ้าในสี หน้าของเขา และมีความชื่นบานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในหัวใจ
อย่างที่พระเจ้าสาแดงแก่เขา โรเบิร์ตส์เห็นการฟื้ นฟูขา้ มไปสู่ องั กฤษ ที่นนั่ ประมาณสองล้านคน
ยอมรั บ เชื่ อพระคริ ส ต์ แล้วพระวิญญาณบริ สุ ทธิ์ ก็ เบนเข็ม ไปสู่ ยุโรปตะวันตกและยุโรปเหนื อ เมื่ อ
พระองค์ “ลงมา” เหนือประเทศนอร์ เวย์ คนมากมายเบียดเสี ยดกันเข้ามาในคริ สตจักรหลายแห่ ง จนผูร้ ับ
ใช้ตอ้ งแต่งตั้งฆราวาสหลายคนเพื่อเดินบริ การในพิธีศีลมหาสนิ ท แล้วพระวิญญาณแห่ งการฟื้ นฟูก็ขา้ ม
มายังแอฟริ กา อินเดีย จีน และเกาหลี
ในอเมริ กา ผูร้ ับใช้หลายคนพยายามสุ ดความสามารถในการติดตามการเคลื่อนไหวของพระเจ้า
จากรายงานคร่ าว ๆ จากอีกทวีป ชาวอเมริ กนั ที่ตื่นเต้นเรี ยกประชุ มผูร้ ับใช้ในเมืองใหญ่ ๆ เพื่อตัดสิ นใจ
ว่าจะตอบสนองอย่างไรเมื่อการเคลื่ อนไหวของพระเจ้ามาถึ งประเทศของตน สาหรับพวกเขามันไม่ใช่
เรื่ องของ “ถ้ามันเกิ ดขึ้น” แต่เป็ นเรื่ องของ “เมื่อไหร่ มนั จะเกิ ดขึ้น” และพระเจ้าประทานรางวัลแก่การ
เตรี ยมการของพวกเขา พระวิญญาณเสด็จมาและไฟบริ สุทธิ์ ของพระองค์ก็ลุกโชนจากเมืองหนึ่ งไปสู่
เมืองหนึ่ง
ในเมืองแอตแลนติก รัฐนิ วเจอร์ ซี ในชุ มชนที่มีคนหกหมื่นคน กล่าวกันว่า “มีไม่ถึงห้าสิ บคน”
ปฏิเสธที่จะมาหาพระเยซูคริ สต์เจ้า
ในเมืองพาดูคาห์ รัฐเคนตักกี คริ สตจักรที่หนึ่ งแบ๊บติสต์มีสมาชิ กเชื่ อใหม่เพิ่มขึ้นหนึ่ งพันคน
จากการรายงานศิษยาภิบาลเสี ยชีวติ เนื่องจากความเหนื่อยอ่อน
ในเมื องเบอร์ ลิ ง ตัน ไอโอวา ร้ า นค้า และโรงงานทุ ก แห่ ง เปิ ดเพื่ อให้ลู ก จ้า งไปร่ ว มประชุ ม
อธิษฐาน
ในเมืองเดนเวอร์ นายกเทศมนตรี ประกาศวันอธิ ษฐานและภายในสิ บโมงเช้าคริ สตจักรต่าง ๆ ก็
เต็ม และคนอีกหมื่นสองพันเบียดเสี ยดกันอยูใ่ นโรงละครและหอประชุม
ในเมืองพอร์ ตแลนด์ ร้านค้าสองร้อยยี่สิบแห่ งลงนามในข้อตกลงว่าจะปิ ดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้า
จนบ่ายสองโมงเพื่อหนุนใจให้ลูกจ้างและลูกค้าแสวงหาพระเจ้าได้อย่างเสรี
ในเมืองลอสแอนเจลิ ส คนนับพันเดิ นขบวนตามถนนต่าง ๆ เพื่อเฉลิ มฉลองการเสด็จมาของ
พระวิญญาณ และคนสองแสนมาร่ วมประชุมกลางแจ้งในเวลาเดียวกัน
นักประวัติศาสตร์ ประมาณว่ามียสี่ ิ บล้านคนมาหาพระคริ สต์เมื่อการฟื้ นฟูน้ ีลุกโชนในอเมริ กา

กำรฟื้ นฟูคอื อะไร
ทุกวันนี้ คริ สตจักรต่าง ๆ ประกาศให้มี “การฟื้ นฟู” ถ้าเขาไม่ค่อยมีการประชุ มที่ตื่นเต้นมากนัก
แต่การฟื้ นฟูมีความหมายมากกว่านั้น ให้เรามาดูคุณสมบัติบางอย่างของมันด้วยกัน
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ประการแรก การฟื้ นฟูเป็ นการกระทาโดยสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้อีแวน
โรเบิร์ตส์ ให้จุดชนวนการฟื้ นฟูในปี 1904 เพื่อสิ่ งที่ชาวเวลส์ ได้อธิ ษฐานขออย่างจริ งจังตั้งแต่ปี 1901
บรรดาผูเ้ ชื่ อที่อธิ ษฐานได้ร่วมงานกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยตอบสนองต่อการทางานของพระองค์
ท่ามกลางพวกเขา อัครทูตเปาโลเขียนว่า
ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผทู ้ รงฤทธิ์ กระทาสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรื อคิดได้
ตามฤทธิ์ เดชที่ประกอบกิจอยูภ่ ายในตัวเรา (เอเฟซัส 3:20)
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือผูจ้ ดั เตรี ยมและให้ความสามารถแก่เรา แม้แต่ความรักที่ เรามีต่อพระ
คริ สต์ เราไม่สามารถเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าโดยปราศจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูด้ ลใจให้คนเขียน
เราไม่ ส ามารถอธิ ษ ฐานถ้า พระองค์ไ ม่ วิง วอนเพื่ อเรา เราไม่ ส ามารถเป็ นพยานเพื่ อพระคริ ส ต์โดย
ปราศจากฤทธิ์ อานาจของพระองค์ ดังนั้นการฟื้ นฟูคือผลงานของพระวิญญาณ พระภาคที่สามในตรี เอกา
นุภาพ
เป็ นการกระทาโดยสิ ทธิขาดของพระเจ้าเมื่อพระองค์ประทานนิมิตสาหรับแคมพัสครู เสด ฟอร์
ไครสต์แก่ผมในปี 1951 ในเวลนั้นผมไม่ได้คิดถึงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยซ้ า ผมกาลังอ่านหนังสื อเตรี ยม
สอบปลายภาคด้วยกันกับเพื่อนจากสถาบันศาสนศาสตร์ ฟู ลเลอร์ ประสบการณ์ บางส่ วนของผมก็
เหมือนกับอัครทูตเปาโลที่เผชิ ญกับพระคริ สต์ผทู ้ รงพระชนม์บนถนนไปเมืองดามัสกัส ผูท้ ี่ร่วมทางกับ
ท่านไม่ได้ยินเสี ยงพระเยซู ตรัสกับเปาโลหรื อเห็นแสงสว่างที่เจิดจ้าจนเปาโลตาบอด ขณะที่พระเจ้าพูด
กับผม เพื่อนนักศึกษาซึ่ งนัง่ โต๊ะเดี ยวกัน แต่ไม่รู้เลยว่าอะไรเกิ ดขึ้นกับผม ผมไม่ได้ยินเสี ยงแต่ถอ้ ยคา
ของพระองค์ก็คงไม่เป็ นจริ งไปกว่านี้ถา้ มันถูกส่ งสัญญาผ่านลาโพงเสี ยงดังสักร้อยตัว
หลังจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประทานนิ มิตนี้ แก่ผม ผมก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและมีพลังจน
แม้แต่เม็ดเลือดของผมก็ร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า ผมจึงพูดกับเพื่อนว่า “ไปวิ่งกันเถอะ” เขาก็ไปวิ่งกับ
ผม แต่ไม่เคยเข้าใจว่าทาไมตอนนั้นผมจึงเต็มด้วยความชื่ นชมยินดีและการสรรเสริ ญพระเจ้า
ประการที่สอง การฟื้ นฟูคือการเสด็จมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้า ในตอนท้ายคุณพบว่าการฟื้ นฟู
ฝ่ ายจิตวิญญาณเป็ นความคิดริ เริ่ มของพระเจ้า ผูเ้ ชื่อจะเข้าใจว่าพวกเขาเพียงแต่ตอบสนองพระองค์
บางครั้งพระเจ้ามาด้วยฤทธิ์ อานาจ และคุณก็ไม่รู้วา่ คุณพูดหรื อทาอะไรให้มนั เกิดขึ้น และความ
จริ งมันอาจไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการที่คุณทุ่มเทเพื่อพระเจ้าเลยก็ได้
ในปี 1947 ผมเข้าร่ วมประชุ มที่ ศูนย์การประชุ มคริ สเตี ยน ฟอเรสต์ โฮม ในรั ฐแคลิ ฟอร์ เนี ย
เพื่อนที่รักของผมคือ ดร.เฮ็นเรี ยตตา เมีย ร์ ส ผูอ้ านวยการฝ่ ายคริ สเตียนศึกษาของคริ สตจักรเพรสไบที
เรี ยนที่หนึ่ งแห่ งฮอลลีวดู เป็ นผูบ้ รรยาย ลูกชายของศิษยาภิบาลอาวุโสชื่ อ ดร.หลุยส์ อีแวนส์ จูเนี ยร์ กับ
ผมเดินไปส่ งเธอกลับห้องพัก เราคุยกันไปอย่างสนุ กสนาน เธอก็เลยเชิ ญเราเข้าไป เมื่อเราคุยกันต่อไป
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ทันใดนั้นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็สวมทับเรา ในฐานะผูเ้ ชื่ อใหม่ผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากเกี่ยวกับความเป็ น
บุคคลของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผมจึงไม่รู้วา่ อะไรเกิดขึ้นกับผม แต่ผมพบว่าตนเองเต็มไปด้วยความชื่ น
ชมยินดี ดร.อีแวนส์บอกว่าเหมือนกับมีถ่านไฟวิง่ ขึ้นลงตามกระดูกสันหลังของเขา
ขณะที่เราอธิ ษฐานและสรรเสริ ญพระเจ้า ดร.ริ ชาร์ ด ฮาลเวอร์ สัน เข้ามาในห้อง ดร.เมียร์ ส เขา
เคยเป็ นผูร้ ั บ ใช้ที่ พ่า ยแพ้ สั บ สน และไม่ เ กิ ด ผล จากเมื อ งโคลลิ ง กา รั ฐ แคลิ ฟ อร์ เนี ย เขาเคยมาขอ
คาปรึ กษาจากเธอว่าทาอย่างไรที่จะออกจากงานรับใช้และกลับไปสู่ วงการบันเทิงฮอลลีวดู ซึ่ งเขาเคยอยู่
ก่อนที่จะกลับใจมาเป็ นคริ สเตียน
เมื่อเขาเข้ามาในห้อง เรากาลังอธิ ษฐานและไม่มีใครพูดอะไรกับเขา แต่ทนั ใดนั้นพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ก็รักษาเขาจากความพ่ายแพ้และความสับสน และใจเขาก็เต็มล้นด้วยความชื่ นชมยินดีและความ
รัก
ในชัว่ พริ บตาเราทั้งหมดก็ได้รักการเปลี่ ยนแปลง ไม่มีใครเป็ นเหมือนเดิ มอีกเลย และพระเจ้า
ประทานความรับผิดชอบสาคัญแก่เราแต่ละคนในสวนองุ่นของพระองค์ ดร.อีแวนส์ กลายเป็ นผูร้ ับใช้
ของคณะเพรสไบทีเรี ยนที่ทวั่ ประเทศรู ้ จกั นานหลายปี ที่เขาเป็ นศิษยาภิบาลคริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยน
แห่ งชาติ มันคือ “คริ สตจักรของบรรดาประธานาธิ บดี ” ดร.ฮาลเวอร์ สันกลายเป็ นอนุสาสกของวุฒิสภา
และนานกว่าสามสิ บปี ที่ท่านได้รับการยอมรับว่าเป็ นรัฐบุรุษคริ สเตียนระดับนานาชาติ เราทั้งหมดได้รับ
ประสบการณ์แห่งการเยีย่ มเยียนของพระเจ้า
ประการที่สาม การฟื้ นฟูเป็ นเวลาของการถ่อมใจ การยกโทษบาป และการฟื้ นคืนสภาพส่ วนตัว
ในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มันเป็ นเวลาที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เรี ยกคนให้กลับใจจากความบาปที่เห็นได้ชดั
และเปิ ดเผยบาปที่อาจเห็นไม่ชดั เช่นความเย็นชาของจิตใจ การละทิ้งความรักดั้งเดิม การไม่ยอมก้าวออก
จากความสะดวกสบายส่ วนตัว การดาเนิ นชี วิตเงี ยบ ๆ เหมื อนเป็ น “สายลับ” ของพระเจ้าท่ามกลาง
สังคมสิ้ นหวังที่ตอ้ งการเกลือและความสว่างของโลก ผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐชื่ อ เจมส์ เบิร์นส์ เขียนไว้
ว่า
[การฟื้ นฟู] ทาให้คนห่ อเหี่ ยวก่ อนที่ มนั จะรั กษาเขา มันมาเพื่อกล่ าวโทษบรรดาผูร้ ั บใช้และ
ประชาชนที่เขาเป็ นพยานที่ไม่สัตย์ซื่อ ที่เขาใช้ชีวิตอย่างเห็นแก่ตวั ที่เขาละเลยการแบกกางเขน และมัน
เรี ยกพวกเขาให้ปฏิเสธตัวเองทุกวันเรี ยกเขาสู่ ความยากจนแบบอิแวนเจลิคอล และสู่ การแยกตัวบริ สุทธิ์
อย่า งลึ ก ซึ้ งทุ ก วัน และนั่นเป็ นเหตุ ผ ลว่า ท าไมการฟื้ นฟู จึ ง ไม่ เป็ นที่ นิย มส าหรั บ คนจานวนมากใน
คริ สตจักรเพราะมันไม่พูดกับเขาถึงเรื่ องอานาจ (ในทางของโลก) ในแบบที่พวกเขาเคยรักมัน หรื อพูด
ถึงความสะดวก หรื อความสาเร็ จ แต่มนั กล่าวหาว่าพวกเขาทาบาป มันบอกว่าพวกเขาตายแล้ว มันเรี ยก
ให้พวกเขาตื่นขึ้น เพื่อปฏิเสธโลกและติดตามพระคริ สต์
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ประการที่ สี่ ระหว่า งการฟื้ นฟู การเทศนาจะปราศจากความกลัว ภายใต้ก ารเจิ ม โดยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างในกิ จการ 4:31 เมื่อ “คนเหล่ านั้น....ได้กล่ าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้า
หาญ”
ถ้อยคาของโจนาธาน เอ็ดเวิร์ดส์ นักเทศน์คณะเพียวริ ตนั ซึ่งได้กลายเป็ นอธิการบดีของวิทยาลัย
ปริ นซ์ตนั เป็ นตัวอย่างหนึ่ง ในเดือนกรกฏาคม ปี คศ.1741 ท่านเทศนาในเมืองเอ็นฟี ลด์ รัฐคอนเน็กติกตั
ซึ่ งมันทาให้เกิดการตื่นตัวครั้งใหญ่ในอเมริ กา คาเทศนานั้นชื่ อ “คนบาปในพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทรง
พระพิโรธ” มันได้แสดงภาพของนรกอย่างชัดเจนจนคนมากมายในการประชุ มนัง่ นิ่ งมือซี ดอยูบ่ นม้านัง่
เมื่อถึ งจุ ดหนึ่ งพวกเขาก็สานึ กบาปมากจนเอ็ดเวิร์ดต้องหยุดรอนานพอสมควร กว่าผูค้ นจะเงี ยบเสี ยง
ร้ องไห้ขอความรอดจากพระเจ้าแล้วเขาจึงได้เทศนาต่อ คนร่ วมสมัยเดี ยวกับเอ็ดเวิร์ด ชื่ อกิ ลเบิ ร์ต เท
นแนนท์บนั ทึกว่า
ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจที่จะทาให้สายตาของผูฟ้ ั งพึงพอใจด้วยกิริยาที่พวกเขาจะยอมรับ หรื อ
ให้หูของเขาพอใจด้วยลีลาการพูด หรื อให้ความคิดของพวกเขาพอใจด้วยภาษาที่ใช้ แต่เขามุ่งตรงไปที่
จิตใจและจิตสานึ กของพวกเขาเพื่อเปิ ดเผยความหลอกลวงผุ ๆ พัง ๆ ของพวกเขา เพื่อสาแดงความลับ
มากมายกับเล่ห์กลที่หน้าซื่ อใจคดทางศาสนาของพวกเขาและขับไล่พวกเขาออกจากที่กาบังหลอกลวง
ทุกอย่าง ซึ่ งพวกเขาทาตัวสบายอยู่ในนั้น โดยแสดงตนว่าเดินในทางพระเจ้าแต่ปราศจากฤทธิ์ อานาจ...
บ่อยครั้งที่คาเทศนาของเขาทั้งน่ากลัวและค้นดูจิตใจ
จอห์ น เวสลี ย ์ ผูท้ ี่พระเจ้าใช้อย่างใหญ่หลวงในการฟื้ นฟูในอังกฤษและอเมริ กา ก็เคยพบกับ
ผูค้ นในลักษณะเดียวกันก่อนหน้านี้
มันเป็ นแนวทางของเวสลียส์ าหรับผูป้ ระกาศทั้งหลายของเขาในการเปิ ดเผยคาสั่งสอนของพวก
เขา คือเริ่ มต้นกล่าวถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุ ษย์อย่างกว้าง ๆ แล้วก็ใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อจะค้น
ดูจิตสานึกอย่างลึกซึ้ ง โดยเทศนาพระบัญญัติแห่ งความบริ สุทธิ์ จะไม่ยอมข้ามจุดนี้ ไปแล้วจึงยกชูความ
งามของข่าวประเสริ ฐแห่ งการยกโทษและแห่ งชี วิต ไม่รู้ว่าจงใจหรื อไม่ แต่แนวทางของเขาก็เดิ นตาม
แนวทางของจดหมายฝากถึงชาวโรม
ประการที่ ห้า การทรงสถิ ตอยู่ดว้ ยของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นฤทธานุ ภาพ การเทศนาอย่าง
ปราศจากความกลัวโดยมีพระคริ สต์เป็ นศูนย์กลาง พร้ อมกับผูค้ นที่ “ซบหน้าลงถึงดินจริ ง ๆ” ต่อพระ
พักตร์ พระเจ้า มักจะเป็ นสัญลักษณ์ของการฟื้ นฟู ในการฟื้ นฟูสมัยจอห์น เวสลีย ์ และจอร์ จ วิทฟิ ลด์ใน
อัง กฤษ การทรงสถิ ต อยู่ ด้ว ยอัน น่ า ย าเกรงของพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ เป็ นเรื่ อ งธรรมดา และมัน มี
ผลกระทบใหญ่หลวงต่อผูค้ น เวสลียบ์ นั ทึกในวารสารของเขาเกี่ยวกับการประชุมฟื้ นฟูของวิทฟิ ลด์วา่
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แทบจะทันที่ที่เขาเริ่ ม....ที่จะเชิ ญชวนคนบาปทุกคนให้เชื่ อในพระคริ สต์ คนสี่ คนก็ทรุ ดลงใกล้
กับเขาแทบจะพร้อมกัน คนหนึ่งนอนลงหมดสติและไม่เคลื่อนไหว คนที่สองตัวสั่นเทิ้ม คนที่สามมีการ
กระตุกอย่างแรงทัว่ ร่ างกายแต่ไม่ได้ส่งเสี ยงอะไรนอกจากร้องคราง คนที่สี่ก็กระตุกเหมือนกันและร้อง
เรี ยกพระเจ้าด้วยเสี ยงดังและน้ าตา
เวสลียแ์ ละวิทฟิ ลด์คิดว่าพฤติกรรมอย่างนี้ แปลก และได้ให้บางคนออกจากการประชุ มของเขา
แต่เลดี้ ฮันทิงตันเขียนไปบอกวิทฟิ ลด์ แนะนาให้ปล่อยคนเหล่านี้ ไว้ตามลาพังเพราะการหยุดเพื่อพาเขา
ออกไปจะทาให้การประชุมเฉื่ อยลง “ปล่อยให้พวกเขาร้ องไห้เถอะ” เธอกล่าว “มันจะทาอะไรดี ๆ ได้
มากกว่าการเทศนาของคุณอีก” และเวสลียเ์ ขียนในนิตยสารของเขาว่า
ตั้งแต่เวลานี้ไป ผมวางใจ เราจะยอมให้พระเจ้าทางานของพระองค์ต่อไปในแบบที่พระองค์พอ
พระทัย
ชาร์ ลส์ ฟิ นเนย์ กล่าวถึงการเจิมซึ่ งมาเหนือนักเทศน์ฟ้ื นฟูวา่
ถ้าผมไม่ได้เทศนาจากแรงบันดาลใจผมก็ไม่รู้วา่ ผมเทศนาไปได้อย่างไร มันเป็ นประสบการณ์
ปรกติสาหรับผม.... คือเรื่ องราวที่จะเทศน์เปิ ดความคิดของผมออกอย่างที่ผมเองก็ประหลาดใจ ดูเหมือน
ผมมองเห็ นสิ่ งที่ ผมควรจะพูดโดยความชัดเจนที่ จุดประกายขึ้นในใจ แล้วขบวนของความคิ ด คาพูด
และตัวอย่างก็มาถึงผมอย่างรวดเร็ ว เท่าที่ผมสามารถส่ งมันออกไป
ฟิ นเนย์ได้รับความนับถือว่าเป็ นบิดาของกลุ่มนิ ยมการฟื้ นฟูสมัยใหม่ เมื่อท่านมาที่คริ สตจักร
ฤทธิ์ อานาจแห่งการสานึ กบาปของพระเจ้ามักทาให้ผคู ้ นลุกจากที่นงั่ และหมอบราบลงบนทางเดิน และ
คร่ าครวญกลับใจจากความบาป
เจ.เอ็ดวิน ออร์ ผูล้ ่ วงลับ ผูท้ ี่ มีบ ทบาทโดดเด่ นในเรื่ องการฟื้ นฟู รายงานถึ งการตอบสนองที่
แตกต่างไปของผูเ้ ชื่อในการฟื้ นฟูปี 1858
ที่ประชุมทั้งหมดอยูใ่ นความเคร่ งขรึ ม ความสงบนิ่ งที่ลึกซึ้ งและประหลาด การสานึ กบาปอย่าง
ลึ กซึ้ งและความกังวลใจอย่างรุ นแรงแสดงออกมาเป็ นการภาวนาที่จดจ่อและการสะกดกลั้นการถอน
หายใจลึก ๆ ขณะที่ความชื่นชมยินดีในความหวังและการยกโทษแสดงออกมาเป็ นน้ าตา ซึ่ งทาให้ดวงตา
ที่อาบน้ าตานั้นเปล่งรัศมีอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน
การฟื้ นฟูบางครั้งในอเมริ กามีจุดเด่นที่การอัศจรรย์และประสบการณ์ที่ขดั แย้งกัน เช่นอาการตัว
สั่น อาการกระตุ ก การกรี ดร้ อง การร้ องคราง การเป็ นลม การหมอบราบ หรื อการเต้นโลดด้วยความ
ยินดี แต่ในการตื่นตัวปี 1858 นั้นได้เห็น “ของประทานอีกชุดของพระวิญญาณได้รับการทวีคูณ – ผูต้ ้ งั
คริ สตจักร ผูก้ ล่าวคาพยากรณ์ ผูป้ ระกาศศิษยาภิบาล และอาจารย์ ของประทานเหล่านี้ ใช้กนั ท่ามกลาง
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คนที่ได้รับการเจิมแต่งตั้งโดยอานาจของคริ สตจักร แต่ก็พบได้เช่นกันในหมู่ฆราวาสที่ถ่อมใจ ผูไ้ ด้รับ
การเจิมโดยพระวิญญาณเท่านั้น”
ประการที่ หก การฟื้ นฟู เปลี่ ยนแปลงชุ ม ชนต่า ง ๆ และนานาประเทศ นัก ศาสนศาสตร์ ช าว
อเมริ ก ัน เอ.ดับ เบิ ล ยู . โทเซอร์ ให้ ค าจ ากัด ความการฟื้ นฟู ว่ า เป็ นการเคลื่ อ นไหวของพระเจ้า ที่
“เปลี่ยนแปลงบรรยากาศทางศีลธรรมของชุ มชนหนึ่ง ” ประวัติศาสตร์ แสดงว่าการตื่นตัวที่แท้จริ งครั้ง
หนึ่งนั้นกระโดดข้ามวงการคริ สตจักรไปไกลและก่อให้เกิดการปฏิรูปสังคมอย่างรุ นแรง
ในระหว่างการฟื้ นฟูที่ เวลส์ มี ตวั อย่างเช่ น ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นต่อสัง คมนั้นก่ อให้เกิ ดความ
งงงวย ในช่วงเวลาหนึ่งอาชญากรรมหายไป ไม่มีการข่มขืน ไม่มีการปล้น ไม่มีการฆาตรกรรม ไม่มีการ
ขโมย ไม่มีการฉ้อโกง ผูพ้ ิพากษาไม่มีคดีจะตัดสิ น “คณะกงสุ ลเขตเรี ยกประชุ มฉุ กเฉิ นเพื่อปรึ กษาว่าจะ
ทาอย่างไรกับตารวจ ตอนนี้พวกเขาถูกเลิกจ้าง การเมาสุ ราลดลงครึ่ งหนึ่ง และการคลอดบุตรนอกสมรส
ลดลงสี่ สิบเปอร์ เซ็นต์ในสองประเทศภายในหนึ่งปี ที่เริ่ มต้นการฟื้ นฟู ผลกระทบของการเคลื่อนไหวครั้ง
นี้ก็ใหญ่ยงิ่ นัก”
การฟื้ นฟู ก็ ช่ วยก่ อ ร่ า งอนาคตของอเมริ ก าด้วยทันที ห ลัง จากการฟื้ นฟู ก ับ จอห์ น เวสลี ย ์ใ น
อังกฤษ ชายหนุ่ มจอร์ จ วิทฟิ ลด์ก็ร่วมงานกับโจนาธาน เอ็ดเวิร์ดส์ ในนิ วอิงแลนด์ และจัดการเทศนา
กลางแจ้งที่เร้าใจ
คนหลายพันคนกลับใจใหม่ขณะที่เขาพูดคาพยากรณ์เกี่ยวกับ “เสรี ภาพทางการเมืองจากการบีบ
บังคับของอังกฤษเช่นเดียวกับเสรี ภาพฝ่ ายจิตวิญญาณจากการเป็ นทาสของบาป”
ขณะที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เผาผลาญคนอย่างเอ็ดเวิร์ดส์ และวิทฟิ ลด์ คนห้าหมื่นจากประชากร
สองแสนห้า หมื่ นในเขตนั้นได้รับ ความรอด รวมเข้า กับ จานวนคนที่ เชื่ ออยู่แล้ว มันก็ เพี ย งพอที่ จ ะ
“ตัดสิ นชะตากรรมของประเทศ [ของเรา]”
พระเจ้า ใช้เอ็ ดเวิ ร์ด ส์ วิ ท ฟิ ลด์ และคนอื่ น ๆ ที่ จ ะนาอาณานิ ค มนี้ ก ลับ มาหาพระองค์ และ
วางรากฐานแบบคริ สเตียนขึ้นอีกครั้งก่อนจะถึงการประกาศอิสรภาพ
การฟื้ นฟูใหญ่ในรัฐเคนตักกี ปี 1800 ได้ดาเนิ นผ่านรั ฐเทนเนสซี นอร์ ธ คาโรไลนา เซาธ์ คา
โรไลนา และตามชายแดน ออร์ รายงานว่า จากการตื่ นตัวครั้ งนี้ “ท าให้เกิ ด การเคลื่ อนไหวเพื่ อส่ ง
มิชชันนารี ท้ งั หมด และการเลิกทาสและการศึกษาสาหรับประชาชน วิทยาลัยมากกว่าหกร้อยแห่ งในเขต
ภาคกลางด้านตะวันตกถูกก่อตั้งโดยนักฟื้ นฟู”

หน้ ำทีข่ องเรำ
ในอเมริ กาทุกวันนี้ เราไม่จาเป็ นต้องรอการทางานสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าเพื่อจะนาการฟื้ นฟูมา
เราไม่จาเป็ นต้องรอคอยการเทลงมาของพระวิญญาณบริ สุ ทธิ์ อย่า งกว้างขวางในคริ ส ตจัก รและใน
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ประเทศ หน้าที่ของเราคือยอมจานนต่อความเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพระคริ สต์และต่อการควบคุ ม
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อดอาหารและอธิ ษฐานและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า เมื่อทาตามเงื่อนไขนี้
เราสามารถคาดหวังได้วา่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเปลี่ยนแปลงชีวติ ของเรา
ผมคิดถึ งเรื่ องนี้ เหมือนชาวนาคริ สเตียนสองคน พวกเขาอยูบ่ นผืนนาติดกัน เมื่อเริ่ มต้นทั้งสอง
ยากจน และมีเครื่ องมือที่คล้าย ๆ กัน แต่วนั นี้คนหนึ่งร่ ารวย อีกคนยากจน
ชาวนาร่ ารวยทางานหนัก เขาเลือกเมล็ดพันธุ์อย่างละเอียด เขาพรวนดิน รดน้ า และทางานอย่าง
ละเอียดรอบคอบ และเมื่อถึงเวลา เขาก็เก็บเกี่ยวเมล็ดพืช
ชาวนาอีกคนเกียจคร้านและไม่มีวินยั เขาไม่คดั เลือกเมล็ดพันธุ์ดี ๆ เขาไม่พรวนดินอย่างถูกวิธี
เขาปล่อยสิ่ งต่าง ๆ ไปตามยถากรรมมากเกินไป เขาชอบนัง่ ที่ระเบียงหน้าบ้านและมองดูโลกที่ผ่านไป
ตามทางหลวง
พระเจ้าส่ งแสงแดดและฝนมายังนาทั้งสอง แต่พระองค์ทรงคาดหวังให้ชาวนาทั้งสองใช้หนัง
รองเท้าและการทางานหนักเพื่อสิ่ งที่พระองค์มองให้เขาดูแล
ผมเชื่อว่าเรื่ องนี้ก็เป็ นจริ งในฝ่ ายจิตวิญญาณด้วย พระเจ้าต้องการส่ งการฟื้ นฟูมายังคนแต่ละคน
ที่ยอมกลับใจใหม่และแสวงหาพระองค์ พระเยซูตรัสว่า
บุ ค คลผูใ้ ดหิ วกระหายความชอบธรรม ผูน้ ้ ันเป็ นสุ ขเพราะว่า พระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริ บู รณ์
(มัทธิว 5:6)
พระวจนะของพระเจ้าสัญญาแก่เราว่าถ้าเราถ่อมตัวลงยาเกรงและนมัสการพระเจ้า พระองค์จะ
อวยพระพรเรา แต่ไม่มีพระพรสาหรับคนเกียจคร้าน คนไม่เชื่อฟัง-มีเพียงการตีสอน หรื อไม่ก็แย่กว่านั้น
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้านั้นมีอานาจสิ ทธิ์ ขาดเวลาและสถานที่ที่พระองค์ทรงทางาน
นั้นพระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ลื อกเอง พระองค์ทางานเมื่ อพระองค์เลื อกเอง แต่เราก็ควรอธิ ษฐานเสมอและ
วางแผน สาหรับงานเกี่ยวกับประชาชนและชาติต่าง ๆ ซึ่ งพระองค์จะทาโดยสิ ทธิ์ ขาดของพระองค์ แต่
การฟื้ นฟูส่วนตัวเริ่ มต้นจากการทรงเรี ยกภายในที่มาถึ งจิตใจโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (ฟี ลิ ปปี 2:13
ยอห์น 16:8-11) จิตสานึ กจะรู ้ สึกเร้าใจโดยการทรงเรี ยกนั้นและความตั้งใจจะตัดสิ นใจที่จะเชื่ อฟั งหรื อ
ละเลยการทรงเรี ยกนั้น
วันนี้ การตัดสิ นใจของเรานั้นสาคัญยิ่ง ในฐานะปั จเจกชน ในฐานะคริ สตจักร และในฐานะ
ประเทศชาติพระเจ้าทรงกาลังเรี ยกให้เราแสวงหาพระองค์หมดทั้งสิ้ นในตัวเรา การฟื้ นฟูที่พระองค์
สัญญาเริ่ มต้นเมื่อเราถ่อมตัวลงกลับใจใหม่ อดอาหารและอธิ ษฐาน และแสวงหาพระพักตร์ พระองค์
และหันเสี ยจากทางชัว่ ของเรา พระเจ้าสัญญาว่าจะตอบสนองด้วยไฟแห่ งการฟื้ นฟูสาหรับใครก็ตามที่
จะฟังรัก วางใจและเชื่อฟังพระองค์
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บทที่ 6
ทำให้ ไฟนั้นตกลงมำ
เราทุกคนมีแนวโน้มโดยธรรมชาติที่จะเลื อกทางที่มีอุปสรรคน้อยที่สุด แต่เราชาวอเมริ กานั้น
ขึ้นชื่ออย่างยิง่ เรื่ องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดโดยทุกวิถีทาง
นักเรี ยนใช้ทางลัดสาหรั บการบ้านที่ให้อ่าน โดยการทบทวนบันทึกย่อ เราเลื อกรายการออก
กาลังกายที่ไม่ทาให้เราเสี ยเหงื่อมากเกินไป
เรามักจะมองหายาลดความอ้วนนั้น ที่ช่วยให้เราลดน้ าหนักได้ขณะที่ยงั คงเอร็ ดอร่ อยกับอาหาร
ที่สะสมไขมัน นี่ ดูจะเป็ นค่านิ ยมใหม่ทุก ๆ เดือนสาหรับการลดน้ าหนักโดยไม่ตอ้ งหิ วและไม่ตอ้ งออก
กาลัง มีอาหารเหลวสาหรั บลดน้ าหนัก กล้วยสาหรับลดน้ าหนัก และโปรตีนสาหรับลดน้ าหนัก และ
รายการเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ
พวกเราส่ วนมากก็ไม่ชอบงานหนัก แม้แต่ในเรื่ องที่เราคิดว่าเราสนใจมากที่สุด เช่ น การเรี ยน
การออกกาลัง การควบคุมน้ าหนัก เราหลีกเลี่ยงที่จะพัฒนาวินยั เพื่อช่วยเรา
สิ่ งนี้เป็ นจริ งอย่างยิง่ เมื่อพูดถึงเรื่ องวินยั ฝ่ ายจิตวิญญาณในการอดอาหารและอธิ ษฐาน
เราทุกคนยอมรับความสาคัญยิ่งใหญ่ของการมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าอย่างสม่ าเสมอ แต่เมื่อ
ผมเดิ น ทางไปรอบโลกและพู ด กับ คริ ส เตี ย นทุ ก หนทุ ก แห่ ง ผมพบคนน้ อ ยมากที่ มี แ นวโน้ ม ตาม
ธรรมชาติที่จะอธิ ษฐาน และน้อยยิง่ กว่านั้นที่ฝึกวินยั โดยการอดอาหาร
กระนั้นตลอดหลายปี ที่ผา่ นมา คนของพระเจ้าที่ได้กระทางานยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าได้พิสูจน์ให้
เห็นความจาเป็ นของการอธิ ษฐานร่ วมกับการอดอาหาร จอห์น เวสลีย ์ ผูเ้ ขย่าโลกเพื่อพระเจ้าในระหว่าง
การตื่ นตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่ทาให้เกิ ดคริ สตจักรเมโธดิ สต์ จนถึ งช่ วงปลายของศตวรรษที่สิบแปดเขาเป็ น
ตัวแทนของผูน้ าฝ่ ายจิตวิญญาณเช่นนั้น
จอห์นและพี่ชาย ชาร์ ลส์ เวสลีย ์ และเพื่อนของพวกเขา จอร์ จ วิทฟิ ลด์ และผูเ้ ชื่ ออื่น ๆ ได้อด
อาหารและอธิ ษฐานอย่างสม่าเสมอขณะที่เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ ด ในปี 1732 คริ สเตียน
“สามัญชน” เหล่านี้ นกั ศึกษาพระคัมภีร์และนมัสการท่ามกลางเสี ยงเย้ยหยันของคนหนุ่มชั้นสู งที่ต้ งั ชื่ อ
เล่นให้พวกเขาว่า “สโมสรผูบ้ ริ สุทธิ์ ” เมื่อพวกเขาได้ประสบกับฤทธิ์ อานาจฝ่ ายจิตวิญญาณของการอด
อาหารและอธิ ษฐาน พวกเขานาเอาวินยั นี้ไปสู่ งานรับใช้ที่เป็ นประวัติศาสตร์
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จอห์น เวสลีย ์ เชื่ อจริ งจังในฤทธิ์ อานาจนี้ จนเขากระตุน้ ให้กลุ่มเมโธดิ สต์ยุคแรกอดอาหารทุก
วันพุธและศุกร์ เขารู ้สึกอย่างแรงกล้าเกี่ยวกับการอดอาหารสองวันต่อสัปดาห์น้ ี จนเขาไม่ยอมแต่งตั้ง
ใครในกลุ่มเมโธดิสต์ ถ้าคนนั้นไม่ตกลงที่จะทาตามนั้น
รายนามของผูน้ าคริ สเตียนยิ่งใหญ่ที่ต้ งั ใจทาให้การอธิ ษฐานและอดอาหารเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ชี วิต ก็เป็ นเหมื อนกับทาเนี ยบเกี ยรติ ยศ: มาร์ ทิน ลูเธอร์ จอห์น คาลวิน จอห์น นอกซ์ โจนาธาน เอ็ด
เวิร์ดส์ แม็ทธิว เฮ็นรี ชาร์ลส์ ฟิ นเนย์ แอนดรู ว์ เมอร์เรย์ ดี.มาร์ทิน ลอยด์-โจนส์ และคนอื่นอีกมากมาย
ทาไมพวกเขาจึงเชื่อมัน่ นักว่าการอดอาหารและอธิ ษฐานเป็ นสิ่ งจาเป็ น และการอดอาหารทาให้
ไฟของพระเจ้าตกลงมาเหนือชีวติ ผูเ้ ชื่อแต่ละคนและเหนือคริ สตจักรได้อย่างไร

ควำมจำเป็ นทีเ่ รำจะอดอำหำร
ข้อความจากพระคัม ภี ร์ จากบรรพบุ รุษ ของคริ ส ตจัก รและจากผูน้ าคริ ส เตี ย นหลายคนใน
ปัจจุบนั ได้ให้ความเข้าใจตามแนวทางพระคัมภีร์ถึงความจาเป็ นฝ่ ายจิตวิญญาณของการอดอาหาร คือ
*มันเป็ นวิธี หนึ่ ง ทางพระคัมภี ร์ใ นการถ่ อมใจลงอย่า งแท้จริ ง ในสายพระเนตรของพระเจ้า
(สดุดี 35:13, เอสรา 8:21)
*มันนามาซึ่ งการเปิ ดเผยโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ถึ งสภาพจิตวิญญาณที่แท้จริ งของบุคคลนั้น
ซึ่ งส่ งผลให้มีจิตใจแตกสลาย การกลับใจใหม่ และการเปลี่ยนแปลง
*มันเป็ นวิธีการสาคัญยิง่ วิธีหนึ่งสาหรับการฟื้ นฟูส่วนตัว เพราะมันช่วยนาให้การทางานภายใน
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แสดงออกในแบบที่พิเศษและมีฤทธิ์ อานาจที่สุด
*มันช่ วยให้ เราเข้า ใจพระวจนะของพระเจ้า ดี ข้ ึ น โดยการท าให้ พ ระวจนะมี ค วามหมาย มี
ชีวติ ชีวา และตรงกับชีวติ จริ งมากขึ้น
*มันเปลี่ยนแปลงการอธิ ษฐานให้เป็ นประสบการณ์ที่อิ่มเอิบและเป็ นส่ วนตัวมากขึ้น
*มันสามารถส่ งผลให้เกิดการฟื้ นฟูส่วนตัวอย่างทรงพลัง-เมื่อคนอยูใ่ นการควบคุมและการทรง
นาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และได้รับความตั้งใจแน่วแน่ฝ่ายจิตวิญญาณอีกครั้ง
*มันสามารถฟื้ นคืนสภาพจากการสู ญเสี ยความรักดั้งเดิมที่มีต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ตลอดยุคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ และตลอดสองพันปี ที่ผา่ นมา การอดอาหารเป็ น
วิธีการพื้นฐานของการถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์พระเจ้า
ในอิสยาห์ 58:5 ผูเ้ ผยพระวจนะบรรยายถึ งการอดอาหารว่าเป็ น “วันที่ คนใดคนหนึ่ งถ่อมจิ ต
วิญญาณลง” ซึ่ งข้อนี้ ในภาษาไทยใช้คาว่า ‘วันที่คนข่มตัว’] ในสดุดี 69:10 ดาวิดกล่าวว่าท่าน “เฆี่ยนตี”
จิตใจของท่านด้วยการอดอาหาร [ฉบับนิ วคิงส์ เจมส์ ภาษาไทยใช้คาว่า ‘ถ่อมใจลง’] และในสดุดี 35:13
ท่า นกล่ า วว่า “ข้าพระองค์ข่ มใจตนเองด้วยการอดอาหาร” พระเยซู สอนว่า “ผูใ้ ดจะยกตัวขึ้ น ผูน้ ้ ัน
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จะต้องถูกเหยียดลง ผูใ้ ดถ่อมตัวลง ผูน้ ้ นั จะได้รับการยกขึ้น” (มัทธิ ว 23:12) อัครทูตเปโตรเขียนว่า “เหตุ
ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยก
ท่านขึ้นเมื่ อถึ งเวลาอันควร” (1 เปโตร 5:6) และยากอบก็สั่งสอนว่า “ท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้า
และพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน....จงเป็ นทุกข์โศกเศร้ าและร้องไห้ ให้การหัวเราะกลับกลายเป็ นการ
โศกเศร้าและความปี ติยนิ ดีกลับกลายเป็ นความเศร้าสลด ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น” (ยากอบ 4:8-10)
ความถ่อมใจเป็ นท่าทีหนึ่ งในจิตใจ พระคัมภีร์กล่าวว่า “จิตใจที่สานึ กผิดและชอกช้ านั้น ข้าแต่
พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดูถูก ” (สดุดี 51:17) พระเจ้าจะฟั งเราและตอบเสี ยงร้ องของเราเมื่อเรามาต่อ
พระพักตร์ พระองค์ในความถ่อมใจและใจที่แตกสลาย ยอมรับและกลับใจจากบาปของเรา และทูลขอให้
พระองค์ทรงชาระเราด้วยพระโลหิ ตของพระเยซู และทรงเติมเราให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของ
พระองค์
การอดอาหารแสดงออกถึงการอุทิศตัวเราให้พระคริ สต์ ในหนังสื อเกี่ ยวกับการอดอาหารของ
อาร์ เธอร์ วอลลิสเขียนไว้วา่ “เมื่อคนยอมปฏิเสธความอยากอาหารตามสมควรของร่ างกายเพื่อจดจ่ออยู่
กับงานการอธิ ษฐาน เขากาลังแสดงออกว่าเขาตั้งใจทางานจริ ง ว่าเขากาลังแสวงหาด้วยสุ ดใจของเขา
และจะไม่ยอมปล่อยให้พระเจ้าไปถ้าพระองค์ไม่ตอบ”
วอลลิ สกล่าวว่า พระเยซู ได้ทรงตั้งแบบอย่างไว้ให้เรา “โดยการที่พระองค์ทรงยอมรับการอด
อาหาร [สี่ สิบวัน] นั้นพระองค์ย้าความตั้งใจมุ่งมัน่ ที่จะทาตามน้ าพระทัยของพระบิดาจนถึงที่สุด

กำรอดอำหำรมีประโยชน์ อย่ ำงไร
การอดอาหารเป็ นวิธีการพื้นฐานของการบูรณะฟื้ นฟูโดยการถ่อมจิตวิญญาณของเรา การอด
อาหารช่วยปลดปล่อยให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทางานพิเศษของพระองค์เพื่อฟื้ นฟูเรา สิ่ งนี้ เปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าตลอดไป จะนาเราเข้าสู่ ชีวิตที่ลึกซึ้ งยิ่งขึ้นในพระคริ สต์และให้เรารับรู ้
ได้มากขึ้นถึงความเป็ นจริ งและการสถิตอยูด่ ว้ ยของพระเจ้าในชีวติ ของเรา
การอดอาหารบัน่ ทอนกาลังของตนเอง เพื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะสามารถทางานที่เข้มข้นมาก
ขึ้นภายในเราอัครทูตเปาโลเขียนว่า
เพราะว่าพระเจ้าเป็ นผูท้ รงกระทากิจทั้งสิ้ นอยูภ่ ายในท่าน-การทรงกระตุน้ และการทรงสร้างใน
ตัวท่านด้วยฤทธิ์ อานาจและใจปรารถนา อีกทั้งทรงทางานและจะกระทาเพื่อให้พอพระทัยดีเยี่ยมของ
พระองค์และความปี ติยนิ ดีของพระองค์ (ฟี ลิปปี 2:13 และส่ วนขยาย)
ในเวลานี้ เพื่อพระองค์ผซู ้ ่ ึ ง โดย (พระราชกิจของพระองค์) ฤทธานุ ภาพซึ่ งทรงกระทากิจอยูใ่ น
เรา ทรงสามารถที่จะ (ทรงนาพระประสงค์ของพระองค์) กระทาอย่างเหนื อความครบบริ บูรณ์ ไกลเกิน
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กว่าและทั้งสู งเหนื อกว่าที่เรา (กล้า) ขอหรื อคิ ดได้ – อยู่เหนื อกว่าคาอธิ ษฐานที่สูงส่ งที่สุดของเรา ใจ
ปรารถนาที่สูงที่สุดของเรา ความคิดทั้งปวงของเรา ความหวังทุกอย่าง หรื อความฝั นทั้งสิ้ นโดยไม่มีที่
สิ้ นสุ ด (เอเฟซัส 3:20 และส่ วนขยาย)
แม้ขอ้ พระคัมภีร์เหล่านี้ จะไม่ได้กล่าวถึงการอดอาหารโดยตรง แต่การถ่อมตัวเราลงต่อพระเจ้า
ก็จะขยายท่อแห่ งฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าในชี วิตเราแน่ นอน และส่ งผลให้พระองค์สามารถทาให้น้ า
พระทัยพระองค์สาเร็ จในเราและทรงกระทา “สารพัด” เกินกว่าที่เราจะจิตตนาการได้
การอดอาหารช่วยทาให้เราบริ สุทธิ์ ฝ่ ายจิตวิญญาณ ลี บูเอโน นักเขียนและผูม้ ีบทบาทโดดเด่น
ในเรื่ องการอดอาหารเขียนว่า
การอดอาหารเผาผลาญความเห็นแก่ตวั ของเรา ในการอดอาหารเราเต็มใจยอมที่จะสละความ
เป็ นตัวเรา เมื่อเรายอมสละความพึงพอใจยิง่ ใหญ่ที่สุดอันหนึ่ งของชี วิต การอดอาหารเป็ นเตาหลอมที่ทา
ให้เราบริ สุทธิ์ ไฟของมันหลอมความเชื่ อของเรา เปลวไฟของมันแยกความไม่สะอาดเดิ ม ๆ ออกจาก
ตัวตนแท้จริ งของเราในพระคริ สต์ เปลวร้อนระอุของมันชาระใจของเรา
การอดอาหารเพิ่มพูนการรับรู ้ฝ่ายจิตวิญญาณของเราโดยทาให้ความคิดและอารมณ์ของเราสงบ
ลง
ดร.ฮูลิโอ ซี. รุ ยบาล นักโภชนาการ ศิษยาภิบาลและผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องการอดอาหารและอธิ ษฐาน
ผูเ้ ป็ นที่รู้จกั นานาชาติ กล่าวว่า สมองของเรารับผลกระทบจากนิ สัยการดาเนิ นชี วิตหลายอย่าง “การอด
อาหารช่วยทาให้การรับรู ้ฝ่ายจิตวิญญาณปลอดโปร่ ง ไม่ใช่วา่ พระเจ้าเริ่ มพูดดังขึ้นเมื่อเราอดอาหาร แต่
เราเริ่ มได้ยนิ พระองค์ชดั ขึ้น”
การอดอาหารยังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ มันจะ
*นามาซึ่ งการยอมจานน และแม้แต่จิตใจที่แตกสลายอย่างบริ สุทธิ์ ส่ งผลให้มีความสงบภายใน
และการบังคับตน
*ฟื้ นนิมิตฝ่ ายจิตวิญญาณขึ้นใหม่
*บันดาลใจให้มีความมุ่งมัน่ ที่จะติดตามแผนการที่พระเจ้าเปิ ดเผยเพื่อชีวิตของท่าน
แอนดรู ว์ เมอร์ เรย์เขียนว่า “การอดอาหารช่ วยแสดงออก ช่ วยฝั งรากลึ ก และช่ วยย้ า ถึ งความ
ตั้งใจแน่วแน่วา่ เราพร้อมจะสละทุกสิ่ ง [แม้แต่] ตัวเราเอง เพื่อจะได้สิ่งที่เราแสวงหาสาหรับแผ่นดินของ
พระเจ้า”
เมื่ อเราเสร็ จจากการอดอาหารหนึ่ ง ครั้ ง ลี บู เอโนกล่ าวว่า “เราก็เย็นลงสู่ ส ภาพคริ สเตี ย นที่
เข้มแข็งด้วยการบังคับตน กากตะกอนและเถ้าถ่านของความปรารถนารุ นแรงที่เต็มด้วยราคะของเราถูก
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ตัดทิ้งไป...[การอดอาหาร] ผลิตผลงานศิลปะออกมา คือ คริ สเตียนในสภาวะที่เหมาะสมไม่เห็นแก่ตวั –
ซึ่ งไม่สามารถสร้างขึ้นได้ดว้ ยกระบวนการซักฟอกแบบอื่น”

กำรอดอำหำรเรียกร้ องให้ เสี ยสละ
คาเทศนาของคริ สตจักรแห่ งอังกฤษในปี 1562 ชี้ ให้เห็ นจุดมุ่งหมายแรกของการอดอาหารว่า
“เป็ นการเฆี่ยนตีเนื้ อหนัง เพื่อมันจะไม่เสเพลเกิ นไป แต่ทาให้เชื่ องและนามาสู่ การยอมจานนต่อพระ
วิญญาณ”
วิลเลี่ยม แบรมเวลล์ นักเทศน์คณะเวสลีย ์ เขียนในปี 1809 ว่าเหตุผลที่คนมากมายไม่ได้ดาเนิ น
ชี วิตในฤทธิ์ อานาจแห่ งความรอดของตนก็เพราะ “มีการนอนมากเกิ นไป กิ นมากเกิ นไป และดื่ มมาก
เกินไป มีการอดอาหารและการปฏิ เสธตนเองน้อยไป มี [การเข้าส่ วนใน] โลกมากเกินไป....และมีการ
ตรวจสอบตนเองและอธิ ษฐานน้อยเกินไป”
เราไม่สามารถถ่อมตัวลงอย่างแท้จริ งต่อพระพักตร์ พระเจ้าโดยปราศจากการเสี ยสละส่ วนตัว ลี
บูเอโนเขียนว่า
ความถ่อมใจและการปฏิ เสธตนเองคือสองหน้าของเหรี ยญเดี ยวกัน... การทรงเรี ยกที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดของพระเยซู [สาหรับเรา] ให้ปฏิ เสธตนเองมาถึ งเมื่อพระองค์กล่าวว่า “ถ้าผูใ้ ดใคร่ ตามเรามาให้ผู้
นั้นเอาชนะ (ปฏิเสธ) ตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา” (มัทธิว 16:24)
โดยการอดอาหารต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เราตอบสนองการทรงเรี ยกของพระองค์ที่ให้ปฏิ เสธ
ตนเองเพื่อเห็นแก่ไม้กางเขน
อัครทูตเปาโลผูท้ ี่ กล่าวว่าท่าน “อดอาหารบ่อย ๆ” (2 โคริ นธ์ 11:27 ฉบับนิ วคิงส์ เจมส์ ) ก็ได้
กล่าวด้วยว่า “ข้าพเจ้าลงวินยั ต่อตัวเองจนร่ างกายของข้าพเจ้าอยูใ่ นอานาจของข้าพเจ้า” (1 โคริ นธ์ 9:27
ฉบับนิวคิงส์เจมส์) โดยผ่านทางการยอมสละเช่นนี้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเตรี ยมไฟที่ชาระจิตวิญญาณ

กำรอดอำหำรทำสงครำมกับเนือ้ หนัง
แม้จะมีผลกาไรฝ่ ายจิตวิญญาณมากมาย แต่การอดอาหารก็ไม่ได้เป็ นการฝึ กวินยั ในทางพระเจ้า
ที่ง่ายที่สุดเสมอไป สาหรับคนที่ไม่คุน้ เคยกับมัน การมีชีวิตโดยปราศจากอาหาร อาจเป็ นการต่อสู ้ เป็ น
การชักคะเย่อระหว่างจิตวิญญาณของตนกับเนื้อหนังของเขา
อาดัม คลาร์ ค ผูร้ ู้ทางพระคัมภีร์ ผูซ้ ่ ึ งรู้จ ักจอห์น เวสลีย ์ และได้เทศนาให้เขาฟังในการประชุ ม
หลายครั้ง ได้ให้คาจากัดความคาว่า “เนื้ อหนัง” ในหนังสื ออธิ บายพระคัมภีร์ใหม่ของเขาในปี 1825 ว่า
เป็ น ธรรมชาติเดิมฝ่ ายเนื้อหนังแนวโน้มในทุกคนที่ดึงใด้เอียงไปทาง “แนวโน้มชัว่ ร้าย” ของจิตใจ
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เนื้ อหนังไม่ยอมรามือง่าย ๆ คนมากมายได้พบกับการสู ้รบในใจของตนเมื่อตั้งใจจะอดอาหาร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สองสามวันแรกที่ไม่มีอาหาร
อัครทูตเปาโลบรรยายการสงครามนี้ในกาลาเทีย 5:17 ว่า
โดยธรรมชาติเราชอบทาสิ่ งที่ต่าง ๆ ที่ชวั่ ร้าย ซึ่ งล้วนเป็ นสิ่ งที่ตรงกันข้ามกับสิ่ งต่าง ๆ ที่พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ บอกให้เราทาและสิ่ งดี ต่าง ๆ ที่เราต้องการทาเมื่อพระวิญญาณมีหนทางของพระองค์
ร่ วมกับเราเป็ นสิ่ งที่ ตรงกันข้ามกับใจปรารถนาเนื้ อหนังของเรา ทั้งสองฝ่ ายที่ อยู่ในตัวเราต่างก็ต่อสู ้
เพื่อที่จะเอาชนะในการครอบครองเราและใจปรารถนาของเรา ไม่เคยเป็ นอิสระจากแรงกดดันเหล่านี้
(ฉบับอมตธรรมเพื่อชีวติ )
ท่ า นกล่ า วว่า เนื้ อหนัง ท าสงครามต่ อสู ้ พ ระวิญญาณบริ สุ ท ธิ์ และพระวิญญาณบริ สุ ท ธิ์ ก็ ท า
สงครามต่อสู ้เนื้ อหนัง “เพราะว่าพระเจ้าเป็ นผูท้ รงกระทากิจอยูภ่ ายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้
ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์” (ฟี ลิปปี 2:13)
การต่อสู ้ ด้านความคิ ดและอารมณ์ ที่อาจระเบิ ดขึ้นเมื่ อเราอดอาหาร บางครั้งอาจดู น่ากระวน
กระวาย นักอดอาหารที่มีประสบการณ์ หลายคนกล่าวว่านี่ เป็ นหมายสาคัญที่ชดั เจนของความจาเป็ นที่
จะต้องปลีกตัวจากอาหารและเข้าใกล้พระเจ้า มันหมายความว่าตัวมนุ ษย์ตามธรรมชาติพร้อมด้วยความ
อยากอาหารและความตั้งใจของตน กาลังพยายามที่จะมีอานาจเหนื อตัวมนุ ษย์ฝ่ายจิตวิญญาณและการ
ทางานภายในของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
รี ส์ ฮาวเวลล์ ซึ่ งได้รับการจดจาว่าเป็ นนักอธิ ษฐานวิงวอนที่ยิ่งใหญ่ของประเทศเวลส์ ได้ต่อสู ้
กับการอดอาหารเมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นาเขาครั้งแรกให้ลงมืออดอาหารในตอนเริ่ มต้นงานรับใช้ของ
เขา ในหนังสื อชีวประวัติของเขา นักเขียน นอร์ แมน กรับบ์ ยกคาพูดของเขาว่า
ความกระวนกระวายของผมคื อข้อพิสูจน์ว่ามันได้ยึดกุมผมไว้ ถ้าสิ่ งนั้นไม่มีอานาจเหนื อผม
ทาไมผมจึงโต้แย้งกับมันล่ะ
มาร์ ติน ลูเธอร์ ซึ่ งรู ้จกั กันว่าเป็ น “นักอดอาหารชนิดฝังราก” กล่าวว่าเมื่อท่านปลีกตัวจากอาหาร
เพื่อเหตุผลฝ่ ายจิตวิญญาณ “เนื้อหนังของเขาก็มกั จะประท้วงอย่างน่าสะพรึ งกลัว”
เกี่ยวกับเรื่ องที่อาหารควบคุมบุคคลไว้ อาร์ เธอร์ วอลลิส เขียนว่า
มีหลายคนที่ดูเหมือนจะไม่รู้ตวั ถึงพันธนาการที่มดั เขาไว้กบั อาหารและไม่รู้ถึงความจริ งที่วา่ มี
การรั่วไหลของฤทธิ์ อานาจฝ่ ายจิตวิญญาณที่นี่ พวกเขาเข้าใจผิดถึ งตัณหาที่ จบั เขาเป็ นทาสของความ
อยากอาหารตามธรรมชาติและเพื่อสุ ขภาพ คนอื่น ๆ รู ้ตวั แต่ไม่แสดงอาการตกใจว่าเขาตกเป็ นทาสของ
กระเพาะ ความจริ งที่วา่ การเป็ นสาวกอย่างคริ สเตียนนั้นรวมถึงการฝึ กวินยั ส่ วนตัว ความจริ งในรู ปนี้ ไม่
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เคยแทรกลงในจิ ต ส านึ ก เขาอย่า งแท้จ ริ ง ความปรารถนาและศัก ยภาพในการกิ น อาหารของเขาก็
กลายเป็ นเรื่ องขาขันเรื่ องใหญ่คือ พวกเขากล่าวว่า “ผมทนทุกสิ่ งได้ยกเว้นการทดลอง”

กำรอดอำหำรนำมำซึ่งฤทธิ์อำนำจ
คริ สตจักรยุคแรกยอมรั บการอดอาหารว่าเป็ นวิธีการรั บฤทธิ์ อานาจฝ่ ายจิ ตวิญญาณ วอลลิ ส
กล่าวว่า
การอดอาหารถูกประเมินว่าจะนาเอาลักษณะของความเร่ งด่วนและ [ความพากเพียร] มาสู่ การ
อธิ ษฐานของเราและเพื่อให้พลังกับคาทูลขอของเราในสวรรค์สถาน
แต่หลายปี ที่ผา่ นมา วอลลิสกล่าวต่อไปว่า “เมื่อความอ่อนล้าฝ่ ายจิตวิญญาณและวิถีของโลกได้
เพิ่มทวีข้ ึนในคริ สตจักร ฤทธิ์ อานาจและของประทานของพระวิญญาณก็ถูกถอนออกไป”
ความผุกร่ อนฝ่ ายจิตวิญญาณแบบเดี ยวกันนี้ สามารถเกิ ดขึ้ นและก็เกิ ดขึ้นจริ งในชี วิตผูเ้ ชื่ อทุ ก
วันนี้ แต่พระวจนะของพระเจ้าเปิ ดเผยว่าการอดอาหารและการอธิ ษฐานเป็ นวิธีที่ทรงพลังที่ทาให้ไฟ
ของพระเจ้าตกลงมาเหนือชีวติ ของบุคคลหนึ่งอีกครั้ง
ไฟนี้ ท าให้เกิ ดผลของพระวิญญาณ ความรั ก ความปลาบปลื้ ม ใจ สันติ สุข ความอดกลั้นใจ
ความปราณี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุ ภาพอ่อนน้อม และการรู ้จกั บังคับตน – แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลแห่งความชอบธรรมและฤทธิ์ อานาจฝ่ ายจิตวิญญาณเหนื อราคะตัณหาของเนื้ อหนังและการหลอกลง
ของศัตรู
ตามที่นกั เขียนและอาจารย์ชื่อดี เร็ ค พริ นซ์กล่ าว การอดอาหารคือ “บทเรี ยนที่ยิ่งใหญ่มากใน
การจัดตั้งว่าใครคือเจ้านายและใครคือคนใช้ จงจาไว้วา่ ร่ างกายของคุณคือคนใช้ที่วิเศษ แต่เป็ นเจ้านายที่
แย่มาก” และตามที่กาลาเทีย 5:17 กล่ าว เนื้ อหนังและธรรมชาติเนื้ อหนังจะดื้ อรั้นไม่ยอมอยู่ใต้บงั คับ
เสมอ
ขณะที่การอดอาหารและอธิ ษฐานนามาซึ่ งการยอมจานนร่ างกาย จิตใจและจิตวิญญาณต่อพระ
เยซู คริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระผูช้ ่ วยให้รอดของเรา มันก็สร้างความรู ้สึกที่ไวขึ้นต่อการทรงสถิ ต
อยูด่ ว้ ยของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มันสร้างความชื่นบานที่สดใหม่และสะอาด และฟื้ นฟูความตั้งใจมุ่งมัน่
ที่จะรับใช้พระเจ้า พูดสั้น ๆ ก็คือมันนามาซึ่ งการฟื้ นฟูส่วนตัว ฤทธิ์ อานาจฝ่ ายจิตวิญญาณของเราไม่ได้
ขึ้นอยูก่ บั เงินทอง ความเป็ นอัจฉริ ยะ แผนการที่ได้เจิมตั้งไว้ หรื อการทุ่มเททางาน แต่ฤทธิ์ อานาจเพื่อชัย
ชนะฝ่ ายจิ ตวิญญาณมาจากพระวิญญาณบริ สุท ธิ์ เมื่ อประชาชนแสวงหาพระพักตร์ พ ระเจ้าโดยการ
อธิษฐานและอดอาหารที่อุทิศตัวและพากเพียร
ในปี 1954 โรเจอร์ แบนนิ สเตอร์ ทาลายสถิ ติการวิ่งหนึ่ งไมล์ได้ต่ ากว่าสี่ นาที ไม่เคยทาลาย
สถิติมาตลอดหลายศตวรรษที่ประวัติศาสตร์ ถูกบันทึกไว้ แต่แบนนิ สเตอร์ เชื่ อว่ามันเป็ นไปได้ เขาสร้าง
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มโนภาพว่าตนเองทาลายสถิติและเขาก็ทาได้ ตั้งแต่ปี 1954 นักกรี ฑาอื่น ๆ อีกหลายร้ อยคนก็วิ่งหนึ่ ง
ไมล์ได้ต่ากว่าสี่ นาที เพียงเพราะโรเจอร์ แบนนิสเตอร์ ได้พิสูจน์วา่ เขาทาได้
ถ้า คนหนึ่ ง ที่ มี เ พี ย งแหล่ ง พลัง ของมนุ ษ ย์ส ามารถจะท าผลงานที่ โ ดดเด่ นขนาดนี้ ได้ส าเร็ จ
ยิง่ กว่านั้นสักเท่าใดที่ท่านและผมจะสามารถทาได้เมื่อเรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าพระผูส้ ร้างผูท้ รง
มี อานาจทุ ก อย่า ง และโน้ม ตัวสู่ แหล่ ง พลัง และฤทธิ์ อานาจเหนื อธรรมชาติ ซ่ ึ ง ไม่ มี วนั หมดสิ้ นของ
พระองค์ โดยการอดอาหารและอธิษฐาน
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บทที่ 7
ฤทธิ์อำนำจแห่ งกำรอดอำหำรและอธิษฐำน
ลองจิ นตนาการดู สิ ว่าอะไรจะเกิ ดขึ้ นถ้า เพี ย งครึ่ งหนึ่ งของสมาชิ ก คริ ส ตจักรของคุ ณจะอด
อาหารและอธิ ษฐานอย่างจริ งจัง ด้วยบริ สุทธิ์ ใจและด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้อง คุ ณคงสามารถคาดหวังวัน
เพนเทคสเตอีกครั้งหนึ่ง-การอัศจรรย์แห่งพระคุณของพระเจ้า
นับตั้งแต่วนั เพนเทคสเตคริ สตจักรได้แผ่ขยายจากผูต้ ิดตามพระเยซู จานวนแค่เต็มห้อง จนมีผู ้
เชื่อเป็ นคริ สเตียนหลายร้อยล้านคน
ขณะที่การอดอาหารและการอธิ ษฐานถู กกล่าวถึ งเพียงสองครั้ งในหนังสื อกิ จการ แต่การฝึ ก
วินยั นี้ ก็ถูกปฏิ บตั ิเป็ นเรื่ องปรกติอย่างเห็ นได้ชดั ในคริ สตจักรยุคแรก ครั้งหนึ่ งที่เมืองอันทิโอก ขณะที่
บารนาบัส สิ เมโอน ลูซิอสั มานาเอนและเซาโล (ภายหลังรู ้จกั ฐานะเปาโล) กาลัง “นมัสการองค์พระผู้
เป็ นเจ้าและอดอาหาร” พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตรัสกับพวกเขาว่า “จงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไว้สาหรับการ
ซึ่ งเราเรี ยกให้เขาทานั้น” (กิ จการ 13:1,2) การเจิมตั้งอัครทูตทั้งสองนี้ เป็ นเหตุการณ์ สาคัญโดดเด่นใน
การแผ่ขยายข่าวประเสริ ฐภายหลังลู กาบันทึ กว่าเปาโลและบารนาบัสเริ่ มต้นคริ สตจักรหลายแห่ งใน
หลายเมื อง และหลังจากใช้เวลาอดอาหารและอธิ ษฐานก็ได้เลื อกคณะผูป้ กครองไว้ดูแลงาน (กิ จการ
14:21-23)
ในเวลาที่ กาลัง เขี ย นหนัง สื อเล่ ม นี้ การเคลื่ อนไหวของพระเจ้า ที่ ทรงพลัง ที่ สุ ดในโลกอยู่ที่
เกาหลี การเจริ ญเติบโตอย่างมีพลังแบบไม่น่าเชื่ อของคริ สตจักรที่มีสามล้านคนในปี 1974 จนกลายเป็ น
สิ บเอ็ดล้านในปี 1990 สามารถกล่าวได้วา่ เป็ นผลอย่างมากจากการอดอาหารและการอธิษฐาน
แค่ลองนึ กภาพคริ สตจักรของคุณรวมกันเป็ นหนึ่ งอย่างมีจุดมุ่งหมาย ได้รับการรักษาแผล และ
ลุ กเป็ นไฟเพื่อพระเจ้า เพราะสมาชิ กกลุ่ มหนึ่ งที่อุทิศตัวได้รวมตัว “เป็ นน้ าหนึ่ งใจเดี ยวกัน” ในความ
ถ่อมใจและความจริ งจังต่อพระพักตร์ พระเจ้าเพื่ออดอาหารและอธิ ษฐาน
ริ ชาร์ ด ฟอสเตอร์ ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยอาซู ซา แปซิ ฟิก และผูเ้ ขียนหนังสื อ การเฉลิม
ฉลองความมีวนิ ยั กล่าวว่า
การรวมกลุ่มอดอาหารจะเป็ นประสบการณ์ที่มหัศจรรย์และมีฤทธิ์ อานาจ เมื่อที่นนั่ มีกลุ่มคนที่
เตรี ยมพร้อมและมีใจเดียวกันในเรื่ องเหล่านี้ ปั ญหาหนักในคริ สตจักรและกลุ่มอื่น ๆ จะสามารถจัดการ
ได้และความสัมพันธ์จะได้รับการเยียวยาโดยกลุ่มคนที่รวมกันเป็ นหนึ่งเพื่ออดอาหารและอธิ ษฐาน
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เปลีย่ นแปลงชะตำของชนชำติ
การอดอาหารไม่เพียงเปลี่ ยนแปลงบุคคลหรื อคริ สตจักรมันสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางของ
ประเทศชาติได้
เมื่อโยนาห์นาเอาคาเตือนจากพระเจ้าเรื่ องการพิพากษาที่จะมาถึงไปบอกเมืองนีนะเวห์ กษัตริ ย ์
ของพวกเขาประกาศให้อดอาหาร “ให้ต้ งั จิตตั้งใจร้ องทูลต่อพระเจ้า” พระองค์สั่ง “ให้ทุกคนหันกลับ
เสี ยจากการประพฤติชวั่ และเลิ กการทารุ ณซึ่ งมือเขากระทา” (โยนาห์ 3:8) ในทันทีประชาชนก็เริ่ มไว้
ทุกข์เพราะบาปของเขาทั้งหลาย และการอดอาหารและการกลับใจของพวกเขาก็เป็ นที่ชอบต่อพระทัยที่
เต็มด้วยความกรุ ณาของพระเจ้า
ผูเ้ ขียนหนังสื อโยนาห์บนั ทึกว่า “เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทาของเขาแล้วว่า เขากลับ
ไม่ประพฤติชวั่ ต่อไป พระเจ้าก็ทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษตามที่พระองค์ตรั สไว้และพระองค์ก็มิได้
ลงโทษเขา” (โยนาห์ 3:10)
เราเห็ นพระหัตถ์แห่ งการช่ วยกู้ของพระเจ้าเหนื อชนชาติอิสราเอลเมื่ อชนชาติน้ ี เป็ นเชลยใน
เปอร์ เซี ย ชายชัว่ ที่ ชื่อฮามานได้ข้ ึนมามีอานาจยิ่งใหญ่ทางการเมื องและได้โน้มน้าวกษัตริ ยใ์ ห้ทาลาย
คนยิวทั้งหมด
ภรรยาของพระองค์ พระราชินีเอสเธอร์ เป็ นคนยิวโดยที่กษัตริ ยไ์ ม่รู้ พระนางได้ “วางแบบอย่าง
ซึ่ งกลายเป็ นแบบแผนสาหรับคนรุ่ นหลังทุกยุค ในเรื่ องฤทธิ์ อานาจของการอธิ ษฐานและอดอาหาร” ที่
เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์
ส่ วนหนึ่งของบันทึกที่บอกว่าพระนางช่วยชาวยิวให้รอดได้อย่างไรพบใน เอสเธอร์ 4:15-17 ซึ่ ง
กล่าวว่า
แล้วเอสเธอร์ ตรัสบอกเขาให้ไปบอกโมรเดคัยว่า [คือชาวยิวที่ขอให้พระราชิ นีช่วยประชาชน
ของพระองค์ ] “ไปเถิ ด ให้ร วบรวมพวกยิ ว ทั้ง สิ้ น ที่ ห าพบในสุ ส าน และถื ออดอาหารเพื่ อ ฉัน อย่า
รับประทาน อย่าดื่มสามวันกลางคืนหรื อกลางวัน ฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วย แล้ว
ฉันจะเข้าเฝ้ าพระราชา แม้ว่าจะเป็ นการฝ่ าฝื นกฏหมาย ถ้าฉันพินาศ ฉันก็พินาศ” โมรเดคัยก็ไปกระทา
ตามทุกอย่างตามที่พระนางเอสเธอร์ รับสั่งแก่ท่าน
กฎหมายของกษัต ริ ย ์ท าให้ม นั เป็ นการผิดกฏหมายถ้า พระนางจะเข้าไปหาพระองค์โ ดยที่
พระองค์ไม่ได้รับสั่งให้เข้าเฝ้ าเอสเธอร์ รู้ว่าการฝ่ าฝื นกฏหมายนั้นอาจหมายถึ งความตายถ้ากษัตริ ยไ์ ม่
พยักหน้ายอมรับเมื่อพระนางเข้าเฝ้ าในห้องพระที่นงั่
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อย่างไรก็ตามหลังจากอดอาหารและอธิ ษฐานสามวันเอสเธอร์ เข้าไปเฝ้ ากษัตริ ย ์ พระนางก็โล่ง
ใจเมื่อพระองค์ยมิ้ และยอมรับ ความจริ งพระองค์ดีใจมากที่เห็นพระนางจนพระองค์เสนออย่างโอ้อวดว่า
จะให้แม้แต่ก่ ึงหนึ่งของอาณาจักร
แทนที่จะเป็ นอย่างนั้นเอสเธอร์ ขอชี วีตของพวกยิว ในที่สุดฮามานที่ชวั่ ร้ ายก็ถูกประหารชี วิต
และอิสราเอลก็ร้อดพ้นจากการทาลายล้าง
ฤทธิ์ อานาจของการอดอาหารและอธิ ษฐานยังเห็นได้อีกครั้งในสมัยกษัตริ ยเ์ ยโฮชาฟัท เรื่ องราว
ใน 2 พงศาวดาร บทที่ 20 เล่าว่า
มีคนมาทูลเยโฮชาฟั ทว่า “มี คนหมู่ใหญ่มาสู ้ รบกับฝ่ าพระบาทจากเอโดม จากฟากทะเลข้าง
โน้น และดูเถิด เขาทั้งหลายอยูใ่ นฮาซาโซนทามาร์ ” (คือ เอนกาดี) และเยโฮชาฟัทก็กลัว และมุ่งแสวงหา
พระเจ้า และได้ทรงประกาศให้อดอาหารทัว่ ยูดาห์ และยูดาห์ได้ชุมนุ มกันแสวงหาความช่ วยเหลือจาก
พระเจ้า เขาทั้งหลายพากันมาจากหัวเมืองทั้งสิ้ นแห่งยูดาห์เพื่อแสวงหาพระเจ้า (2 พงศาวดาร 20:2-4)
แล้วพระราชาก็ยนื ท่ามกลางที่ประชุมของประชาชนที่พระวิหารและอธิ ษฐานต่อพระเจ้าว่า “ข้า
พระองค์ท้ งั หลายไม่มีฤทธิ์ ที่จะต่อสู ้คนหมู่มหึ มานี้ ซ่ ึ งกาลังมาต่อสู ้กบั ข้าพระองค์ท้ งั หลาย ข้าพระองค์
ทั้ง หลายไม่ ท ราบว่ า จะกระท าประการใด แต่ ด วงตาของข้า พระองค์ ท้ งั หลายเพ่ ง ที่ พ ระองค์” (2
พงศาวดาร 20:12)
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตอบโดยตรัสผ่านผูเ้ ผยพระวจนะยาฮาซี เอลว่า
อย่ากลัวเลย และอย่าท้อถอยด้วยคนหมู่มหึ มานี้ เลย เพราะว่าการสงครามนั้นไม่ใช่ของท่าน แต่
เป็ นของพระเจ้า...พรุ่ งนี้จงออกไปสู ้กบั เขา และพระเจ้าทรงสถิตอยูก่ บั ท่าน (2 พงศาวดาร 20:15,17)
เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตรัส “เยโฮชาฟั ทก็กราบลงซบหน้าลงถึงดิน และประชาชนยูดาห์และ
เยรู ซาเล็มทั้งหมดก็หมอบลงนมัสการต่อพระพักตร์ พระเจ้า” แล้วคนมากมายเริ่ มสรรเสริ ญพระเจ้า “ด้วย
เสี ยงดัง” (2 พงศาวดาร 20:18,19)
วันต่อมากองทัพชาวฮีบรู ยกขบวนออกไปทาสงครามโดยไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไร โดยมีพวก
นักร้องอยูแ่ ถวหน้าร้องสรรเสริ ญพระเจ้า และเมื่อพวกเขายกขบวนเข้าสู ้รบพระเจ้าระบายลมปราณแห่ ง
ความโกลาหลในค่ายของศัตรู ทาให้พวกเขาโจมตีและทาลายกันเอง
ผูเ้ ขียนพระธรรมพงศาวดารบันทึกว่า “เมื่อยูดาห์ข้ ึนไปอยูท่ ี่เนิ นสู งที่ในถิ่นทุรกันดาร เขามอง
ตรงไปที่ ค นหมู่ ใ หญ่ น้ ัน และดู เ ถิ ด มี แ ต่ ศ พนอนอยู่บ นแผ่ น ดิ น ไม่ ม ัสั ก คนเดี ย วที่ ร อดไปได้ (2
พงศาวดาร 20:24) ความถ่อมใจของยูดาห์ในการอดอาหาร การอธิ ษฐาน และนมัสการได้เคลื่อนไหวให้
พระเจ้าช่วยประชากรของพระองค์จากความพ่ายแพ้ที่เห็นอยูช่ ดั ๆ
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เมื่ออ่านตามเรื่ องราวตลอดพระคัมภีร์ เราพบตัวอย่างอื่น ๆ ที่การอดอาหารมักจะเปลี่ยนแปลง
เส้นทางของเหตุการณ์ต่าง ๆ โมเสสอดอาหารสี่ สิบวันสองครั้ง (เฉลยธรรมบัญญัติ 9:9,18) จนใบหน้า
ของท่านฉายแสงดวยพระสิ ริของพระเจ้า ในสมัยผูว้ นิ ิจฉัย (ผูว้ นิ ิจฉัย 20:26) และในสมัยซามูเอล ( 1 ซา
มูเอล 7:6) คนอิ สราเอลทั้งสิ้ นอดอาหาร ดาวิดอดอาหารก่ อนที่ พระองค์จะเป็ นกษัตริ ย ์ เมื่ อบุ ตรของ
พระองค์ป่วย เมื่อศัตรู ของพระองค์ป่วย (สดุดี 35:13) และเพราะบาปของประชากรของพระองค์ (สดุดี
69:9,10) เอลียาห์ เอสรา เนหะมีย ์ เอสเธอร์ ดาเนียล ทุกคนอดอาหารในเวลาที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ
ตัวอย่างที่ ก ารอดอาหารและอธิ ษฐานได้เปลี่ ยนเส้ นทางของประเทศชาติ ยงั สามารถพบได้
ตลอดประวิตศาสตร์ ในปี 1756 กษัตริ ยแ์ ห่ งอังกฤษประกาศหนึ่ งวันแห่ งการสงบใจอธิ ษฐานและอด
อาหารเพราะฝรั่งเศสขู่วา่ จะบุก
จอห์น เวสลีย ์ เขียนในวารสารของเขาเกี่ ยวกับวันนั้นว่า “วันอดอาหารนี้ เป็ นวันที่ มีสง่ าราศี
อย่างที่กรุ งลอนดอนแทบไม่เคยเห็ นมาก่อนนับตั้งแต่ครั้งฟื้ นฟูบูรณะราชวงศ์ คนล้นทุกคริ สตจักรใน
เมือง และความจริ งจังเคร่ งขรึ มก็ปรากฏบนใบหน้าทุกคน แน่ นอนพระเจ้าได้ยินคาอธิ ษฐาน และจะมี
ความสงบสุ ขยืดยาวออกไปสาหรับเรา”
ภายหลังเขาเขียนเพิม่ ที่หมายเหตุวา่ “ความถ่อมใจได้เปลี่ยนเป็ นความชื่ นบานของประเทศชาติ
เพราะการขู่คุกคามจากฝรั่งเศสล้มเลิกไป”
ในปี 1862 กษัตริ ย ์ช าร์ ล ส์ ที่ ส องแห่ ง อัง กฤษขู่ว่า จะยกเลิ ก เอกสิ ท ธิ์ ของแมสซาชู เซตส์ ถ้า
ดินแดนอาณานิ คมนี้ ปฏิ เสธที่จะออกกฏหมายบังคับหรื อถอดถอนคณะมนตรี และพระราชาคณะของ
ตน เมื่ออาณานิ คมนี้ ลงคะแนนเสี ยงอย่างเป็ นเอกฉันท์วา่ จะไม่ยินยอม กษัตริ ยก์ ็โกรธจัดและสาบานว่า
จะส่ งผูพ้ นั เพอร์ ซี เคิร์ค “ผูก้ ระหายเลือด” และกองทหารห้าพันกองมาบดขยี้ปฏิปักษ์
เมื่ออินครี ส เมเธอร์ ผูร้ ับใช้ระดับผูน้ าได้ยนิ ข่าวนี้ ท่านได้ขงั ตนเองในห้องทางานและใช้วนั นั้น
คุกเข่าอดอาหารและอธิ ษฐานเกี่ยวกับชะตาของเขตอาณานิ คมนี้ ในที่สุดความหนักใจของเมเธอร์ ก็ถูก
ยกออก และถูกแทนที่ดว้ ยความรู้สึกแห่งสันติสุขและความชื่นบาน
ข่าวมาถึ ง ในสองเดื อนต่อมาว่า กษัตริ ย ์ชาร์ ล ส์ ที่ สองได้สิ้นพระชนม์เนื่ องจากเส้ นโลหิ ตใน
สมองแตก น้อ งชายของพระองค์ไ ด้ก ลายเป็ นกษัต ริ ย ์เ จมส์ ที่ ส อง และผู ้พ นั เคิ ร์ ค ก็ จ ะไม่ ม า การ
สิ้ นพระชนม์ของกษัตริ ยช์ าร์ ลส์ ที่ สองก็ถูกมองย้อนไปถึ งวันที่ เมเธอร์ ใช้เวลาในการอดอาหารและ
อธิษฐาน
เดือนพฤษภาคม 1940 เยอรมันบดขยี้ฮอลแลนด์และโจมตีเบลเยี่ยม และรุ กไล่กองทัพฝรั่งเศส
อังกฤษ และเบลเยีย่ มไปสู่ ทะเล เยอรมันไล่ตามฝรั่งเศสและอังกฤษข้ามพรมแดนฝรั่งเศสด้วยเครื่ องบิน
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รถถัง และกองทหารราบ “บลิ ท ซ์ ค รี ก ” และต้อนกองก าลัง สี่ แสนของฝ่ ายสัมพันธมิ ต รให้จ นมุ ม ที่
ดังเคิร์ค
ด้วยความสิ้ นหวัง อังกฤษและฝรั่งเศสประกาศวันอธิ ษฐานแห่ งชาติ เพื่อกองทัพอังกฤษและ
ฝรั่งเศสที่เกยฝั่งอยูอ่ ย่างหมดหวัง วันที่ 26 พฤษภาคม อาร์ คบิชอปแห่ งแคนเทอร์ เบอร์ รีนาอธิ ษฐานจาก
วิหารเวสต์มินสเตอร์ สถานี วิทยุบีบีซีถ่ายทอดการนมัสการไปทัว่ ประเทศ คริ สจักรและธรรมศาลาทุก
แห่ งเปิ ดประตูเพื่อการอธิ ษฐาน ชาวอังกฤษตื่นตระหนกกับชะตาของทหารเหล่านั้นและหยุดทุกสิ่ งไว้
เพื่ออธิ ษฐาน เป็ นครั้งแรกในความทรงจาที่ตลาดเพ็ตติโคทที่มีชื่อเสี ยงต้องว่างเปล่าในวันอาทิตย์เพื่อให้
ผูค้ า้ ขายได้เข้าร่ วมอธิษฐาน
ผลก็คือสิ่ งที่ดูเหมือนจะเป็ นความหายนะอย่างแน่นอนได้กลายเป็ นการอัศจรรย์ที่ดงั เคิร์ค ด้วย
เหตุผลที่อธิ บายไม่ได้ฮิตเลอร์ สั่งหยุดการรุ กหน้าของกองทหารแพนเซอร์ อนั น่าสะพรึ งกลัวไว้สามวัน
ช่ องแคบอังกฤษที่ตามปกติจะรบกันดุ เดื อดยังคงสงบเงี ยบขณะที่ องั กฤษเคลื่ อนย้ายกองกาลังออกมา
แทนที่ จะมี ก ารโจมตี รุนแรงทางอากาศและการทิ้ งระเบิ ดจากเยอรมัน พาหนะ 848 ล าของอัง กฤษ
ฝรั่งเศสฮอลแลนด์ และเบลเยียมได้ช่วยกู้ทหารสัมพันธมิตรประมาณ 340,000 คนภายในเก้าวัน ทุ ก
อย่างที่ลอยน้ าได้ไม่ว่าเรื อโยง เรื อใบ เรื อสาราญ และเรื อนาวี พากันแล่นข้ามช่ องแคบอังกฤษเพื่อพา
กองกาลังที่จนมุมกลับสู่ องั กฤษ
ตามพื้นฐานความรู ้ ของผมเกี่ ยวกับการอธิ ษฐานเร่ งด่วนแบบนั้น ผมอนุ มานได้อย่างมัน่ ใจว่า
บทบาทส าคัญที่ สุดที่ องั กฤษและฝรั่ งเศสท าเพื่ อสร้ างความมัน่ ใจว่าจะอพยพกองก าลัง ได้ส าเร็ จใน
สถานการณ์ที่เป็ นไปไม่ได้เช่นนั้น คือ การที่ประชาชน-คนจานวนมากที่อดอาหารและอธิ ษฐาน-ถ่อมตัว
ลงต่อพระพักตร์ พระเจ้าและแสวงหาพระองค์เพื่อความช่วยเหลือ
ระหว่า งสงครามหกวันในปี 1967 รั บ บี ค นส าคัญของอิ ส ราเอลประกาศวันอดอาหารเพื่ อ
สงครามระหว่างยิวและอาหรับ อิสราเอลชนะสงครามอย่างรวดเร็ ว และได้มีอานาจเหนื อกรุ งเยรู ซาเล็ม
อีกครั้งในช่วงเวลาที่เป็ นหมายสาคัญยิง่ ใหญ่ตามคาพยากรณ์
ในเดือนมิถุนายน 1994 คริ สเตียนมากกว่าหนึ่งล้านคนทัว่ ประเทศเกาหลีใต้ได้รวมตัวกันในเจ็ด
สิ บเมืองเพื่ออธิ ษฐานขอให้ข่าวประเสริ ฐเข้าถึ งทุกคนในประเทศของเขา ขอให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ
และขอการกลับคืนเป็ นหนึ่งเดียวของเกาหลีเหนือและใต้
ผมได้รับเชิญให้พดู ที่โยอิโด พลาซาในกรุ งโซล มีคนมากกว่า 700,000 คนรวมตัวกันเพื่อชุ มนุ ม
นมัสการ อดอาหารและอธิ ษฐานวิงวอนสี่ ชวั่ โมง นี่ เป็ นการประชุ มอธิ ษฐานที่จริ งจังที่สุดเท่าที่ผมเคย
เข้า ร่ วม คริ ส เตี ย นมากมายที่ เข้า ร่ วมในการประชุ ม อธิ ษ ฐานทัว่ เมื องได้อดอาหารมาก่ อนหน้า และ
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หลังจากงานนี้ หลายวัน การประชุ มที่โยอิโดพลาซ่ านี้ ทาให้ผมหวนคิดถึ งครั้งก่อนที่ผมมาพูดที่นี่ในปี
1974 และ 1980 เมื่อฝูงชนสองถึงสามล้านคนชุมนุมกันแต่ละคืนเป็ นเวลาหลายวัน
ไม่นานหลังจากการประชุ มนี้ ประธานาธิ บดี ของเกาหลี เหนื อถึ งแก่อสัญกรรมโดยไม่คาดคิด
หลายคนเชื่อว่าอสัญกรรมของเขาเป็ นก้าวสาคัญสู่ การรวมเป็ นประเทศเดียวอีกครั้งของทั้งสองประเทศ
และเป็ นผลโดยตรงจากการอดอาหารและอธิษฐาน

คำเตือนก่อนกำรพิพำกษำ
คลื่ นแห่ งการไม่เชื่ อพระเจ้าและความไม่เคารพกฏหมายกาลังทวีข้ ึนอย่างรวดเร็ วในประเทศ
ของเรา ความบาปที่นาไปสู่ น้ าท่วมสมัยโนอาห์ และการทาลายล้างเมืองโสโดมและโกโมราห์กลายเป็ น
สิ่ งที่สังคมของเรายอมรับกันเห็นได้ชดั ว่าอเมริ กาก็สุกงอมแล้วสาหรับการพิพากษา
แต่พระเจ้าไม่เคยทาการพิพากษาโดยไม่มีการเตือนอย่างยุติธรรม เราเห็นตัวอย่างหลายครั้งของ
เรื่ องนี้ในพระวจนะของพระองค์ อาดัมกับอีวา คนในยุคโนอาห์ โลทเกี่ยวกับชะตาของเมืองโสโดมและ
โกโมราห์ และประชาชนชาวเมืองนี นะเวห์ และชนชาติอิสราเอล แต่ทาไมพระเจ้าจึงต้องเตื อนคนที่
พระองค์ตอ้ งการจะทาลายด้วย
อัครทูตเปโตรอธิ บายว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่ อยช้าในเรื่ องพระสัญญาของพระองค์
ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน พระองค์
ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสี ยใหม่” (2 เป
โตร 3:9)
การพิพากษาในอดีตของพระเจ้าเป็ นหมายสาคัญ สาหรั บเราในปั จจุบนั ดี เร็ ค พริ นซ์ เขี ยนว่า
“การพิพากษาของพระเจ้าเหนื ออิสราเอลเป็ นคาเตือนสาหรับประเทศตะวันตก ซึ่ งเรามีเบื้องหลังทาง
ประเพณี แบบคริ สเตียนมายาวนาน มีความรู ้เรื่ องพระคัมภีร์ และมีคริ สตจักรที่จดั ตั้งเป็ นระบบ เป็ นไป
ได้ไหมว่าพระเจ้าได้ตรัสมาตลอด แต่เราหูหนวกเหมือนประชาชนอิสราเอล”
พระเจ้าทรงพระเมตตา พระองค์จะทรงถอนพระหัตถ์แห่ งการพิพากษาออกไป ถ้าประเทศชาติ
ของเราจะหันเสี ยจากทางชัว่ ร้าย ในหนังสื อชื่ อ God’s Chosen Fast (การอดอาหารที่พระเจ้าเลือกสรร)
อาร์ เธอร์ วิลลิส เขียนไว้วา่
พระเจ้ามีกฎบัญญัติที่ยืดหยุน่ ไม่ได้เกี่ยวกับมนุ ษย์ ความบาปจะรับการพิพากษา แต่การกลับใจ
จะรับความเมตตา พระเจ้าสาแดงพระองค์ในเรื่ องนี้ โดยคากล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า “ถ้าเวลาใดก็ตาม
เราประกาศเกี่ยวกับประชาชาติหนึ่งหรื อราชอาณาจักรหนึ่งว่า เราจะถอนและพังและทาลายมันเสี ย และ
ถ้าประชาชาติน้ นั ซึ่ งเราได้ลนั่ วาจาไว้เกี่ยวข้องด้วย หันเสี ยจากความชัว่ ของตน เราก็จกั กลับใจจากโทษ
ซึ่ งเราได้ต้ งั ใจจะกระทาแก่ชาติน้ นั เสี ย” (เยเรมีย ์ 18:7,8)
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[ถึงแม้] สวรรค์ได้ประกาศพระกาหนดของพระเจ้าและวงล้อก็หมุนแล้ว แต่ก็ยงั มีอาวุธที่ทรง
พลังที่เราจะพึ่งพาได้
อาวุธที่ทรงพลังนี้คือการกลับใจใหม่ การอดอาหารและการอธิ ษฐาน พระเจ้าสัญญาว่าจะได้ยิน
จากฟ้ าสวรรค์แ ละยกบาปของเราและรั ก ษาแผ่น ดิ น ของเรา (2 พงศาวดาร 7:14) ถ้า เราในฐานะ
ประเทศชาติจะเชื่อฟังการทรงเรี ยกนั้น
ผมจะไม่รับสิ่ งใดเพื่อสกัดกั้นคลื่ นแห่ งการพิพากษาที่ จะทาลายล้างแผ่นดิ นของเรา นอกจาก
เรื่ องเหนื อธรรมชาติผมเชื่ อว่าไม่มีอะไรจะเปรี ยบได้กบั ฤทธิ์ อานาจเหนื อธรรมชาติที่ถูกปลดปล่อยเมื่อ
เราอดอาหารและอธิ ษฐาน เรารู ้ ได้แน่ นอนจาก ฮีบรู 11:6 และจากประสบการณ์ ส่วนตัวว่าพระเจ้าให้
รางวัลแก่ผทู ้ ี่แสวงหาพระองค์ดว้ ยความเพียร
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บทที่ 8
“พระองค์ต้องกำรให้ ข้ำพระองค์ อดอำหำรหรือ”
สาหรับคริ สเตียนส่ วนมาก การอดอาหารหมายถึ งการเลิกขนมหวานหรื อน้ าอัดลมสักสี่ สิบวัน
หรื อบางทีก็หมายถึงใช้ชีวติ โดยไม่กินอาหารมัน ๆ และมีน้ าตาลเป็ นส่ วนประกอบ แต่ความคิดเรื่ องการ
ไม่กินอะไรเลยอาจทาให้พวกเขาสันหลังเย็นวาบ
เนื่องจากการอธิษฐานพร้อมกับอดอาหารไม่ใช่สิ่งที่ปฏิบตั ิตามปกติในคริ สตจักรปั จจุบนั ผูเ้ ชื่ อ
จึงรี บถอยหนีจากมันทันที
“ให้ฉนั อดอาหารหรื อ”
“ใช้ชีวติ โดยไม่มีอาหารเนี่ยนะ”
“ทาให้ตวั เองขาดอาหารหรื อ”
“เพื่ออะไรล่ะ”
และแม้แต่คนเหล่ านั้นพิจารณาเรื่ องการอดอาหารพระเจ้าก็ยงั คงต้องการคาตอบที่ พึงพอใจ
สาหรับคาถามประเภทต่อไปนี้
“ฉันจะป่ วยไหม”
“ฉันควรจะปรึ กษาหมอประจาตัวก่อนไหม”
“พระเจ้าจะให้สิ่งที่ฉนั ต้องการเสมอถ้าฉันเพิม่ การอดอาหารเข้ากับการอธิ ษฐานหรื อ”
ผมจะแบ่งปั นกับคุณเกี่ยวกับข้อโต้แย้งที่พบได้บ่อย ๆ และคาถามที่ผคู ้ นมักจะถามเกี่ ยวกับกา
รอดอาหารฝ่ ายจิตวิญญาณ

“ถ้ ำฉันควรจะอดอำหำร ทำไมฉันไม่ เคยได้ ฟังเรื่องนีท้ คี่ ริสตจักรเลย”
คริ สตจักรยุคแรกได้เดินตามรอยเท้าขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพวกอัครทูตด้วยการอธิ ษฐาน
และอดอาหาร แต่ในช่ วงยุคกลางการอดอาหารเพื่อฝึ กวินยั กลายเป็ นเรื่ องที่ไม่ได้รับการรับรอง ผูเ้ ชื่ อ
มองว่า มันเป็ นการฝึ กฝนที่ เจ็บปวดและสาหัสที่ เหมาะกับ พวกพระในอารามมากกว่า เป็ นเวลานับ
ศตวรรษที่การอดอาหารขึ้นสนิมและถูกลืมอยูใ่ นเงามืดของคริ สตจักร
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การอดอาหารที่เป็ นการฝึ กวินยั ก็ยงั คงไม่เป็ นที่ยอมรับยกเว้นสาหรับคนที่รู้ถึงประโยชน์พิเศษ
ของมัน นักอธิบายพระคัมภีร์ แมทธิ ว เฮ็นรี เขียนว่า “การอดอาหารเป็ นการฝึ กฝนที่น่ายกย่อง และเราก็
มีเหตุผลที่จะไว้ทุกข์ ...เพราะมันถูกละเลยอย่างมากท่ามกลางคริ สเตียน”
ในยุคนี้ ความคิ ดเรื่ องการอดอาหารและอธิ ษฐานไม้ได้อยู่ในความคิดของคริ สเตียน อาจารย์
สอนพระคัมภีร์ดีเร็ ค พริ นซ์ กล่าวว่า “การอดอาหารเป็ นกุญแจที่หายไป [คือพระคุณ] ซึ่ งพบได้ตลอด
ทุ ก หน้ า ในพระคัม ภี ร์ กระนั้ น มัน ก็ ย ัง ถู ก ละเลยและเอาไว้ผิ ด ที่ โ ดยคริ สตจัก รของคริ สเตี ย น”
ศาสตราจารย์ ริ ชาร์ ด ฟอสเตอร์ สรุ ปถึงปั ญหานี้ในปั จจุบนั ว่า
ในวัฒ นธรรมที่ ส ภาพบ้า นเมื อ งเต็ ม ไปด้ว ยปู ช นี ย สถานสู่ ซุ้ ม ประตู ท อง [สั ญ ลัก ษณ์ ข อง
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีชื่อเสี ยงร้านหนึ่ง ] และวิหารพิซซ่ า การอดอาหารดูจะไม่เข้ากับสถานที่ และไม่
เหมาะกับวิถีชีวิตในช่ วงเวลานี้ ความจริ งการอดอาหารไม่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป ไม่ว่าในหรื อนอก
คริ สตจักรเป็ นเวลาหลายปี ยกตัวอย่างเช่ น ในการค้นคว้าของผม ผมไม่สามารถหาหนังสื อแม้แต่เล่ ม
เดียวที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับการอดอาหารของคริ สเตียนตั้งแต่ปี 1861 ถึง 1954 เป็ นช่วงเวลาเกือบ ๆ ร้อยปี เมื่อ
เร็ ว ๆ นี้ ความสนใจใหม่ ๆ ในเรื่ องการอดอาหารได้ถูกสร้างขึ้น แต่เรายังต้องไปอีกไกลที่จะฟื้ นฟูสภาพ
สมดุลตามอย่างพระคัมภีร์

“พระคัมภีร์เน้ นว่ ำเรำควรอดอำหำรหรือ”
การอดอาหารถูกกล่าวถึงบ่อย ๆ ในพระวจนะบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า และมักจะนาไปเกี่ยวข้องกับ
การร้ องไห้คร่ า ครวญและการแสดงออกถึ งความถ่ อมใจแบบอื่ น ๆ ต่ อพระพัก ตร์ พระเจ้า ในโยเอล
2:12,13 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าบัญชาว่า
เจ้าทั้งหลายจงกลับมาหาเราเดี๋ยวนี้ ดว้ ยความเต็มใจด้วยการอดอาหาร ด้วยการร้องไห้ และโดย
การโอดครวญ จงฉี กใจของเจ้า มิใช่ฉีกเสื้ อผ้าของเจ้า จงกลับมาหาพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลาย
พระเจ้าเรี ยกประชากรของพระองค์ให้อดอาหารเพื่อการชาระบาปในวันลบบาป พิธีน้ ี ชาวยิว
เฉลิมฉลองโดยใช้ชื่อว่า ยม คิปปูร์
ให้เป็ นกฎเกณฑ์ถาวรแก่ เจ้าทั้งหลายว่าในวันที่ สิบเดื อนที่เจ็ด เจ้าต้องบังคับใจตนเองไม่กระ
ทางานสิ่ งใด ทั้งตัวชาวเมืองเองหรื อคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้า เพราะว่าในวันนี้ จะกระทาการ
ลบมลทินบาปของเจ้า และชาระเจ้า เจ้าจะสะอาดต่อพระพักตร์ พระเจ้า พ้นจากบาปทั้งสิ้ นของเจ้า (เลวี
นิติ 16:29,30)
ดีเร็ ค พริ นซ์ให้ความเห็นว่า “เรารู ้จากประวัติศาสตร์ วา่ เป็ นเวลาสามพันปี ที่ชาวยิวรักษา ยม คิป
ปูร์เสมอมา...ในฐานะวันอดอาหาร เรายังมีขอ้ อ้างอิงจากพันธสัญญาใหม่ในเรื่ องนี้ ตอนหนึ่ งในหนังสื อ
กิจการอธิ บายการเดินทางของเปาโลไปสู่ โรมโดยทางทะเลว่า
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ครั้นเสี ยเวลาไปมากแล้วและการที่จะเดิ นเรื อก็มีอนั ตรายเพราะเทศกาลอดอาหารผ่านไปแล้ว
(กิจการ 27:9)
‘เทศกาลอาหาร’ ที่ ก ล่ า วถึ ง นี้ คื อวันลบบาป ซึ่ ง ตรงกับ ช่ วงปลายเดื อนกันยายนถึ งต้นเดื อน
ตุลาคมเสมอ เป็ นเวลาที่ฤดูหนาวกาลังมาถึง....พระเจ้าเรี ยกร้องให้ประชากรของพระองค์ถ่อมจิตใจตน
ลงต่อพระพักตร์ พระองค์โดยการร่ วมกันอดอาหาร นัน่ เป็ นเวลากาหนด เป็ นสิ่ งที่ต้ งั ไว้สาหรับวันลบ
บาป วันที่น่าเคารพมากที่สุดในปฏิทินของชาวยิว
“ให้สังเกตความจริ งสองประการ ประการแรก ในกรณี น้ ี การอดอาหารคือการตอบสนองของ
มนุ ษย์ต่อการจัดเตรี ยมของพระเจ้าในการยกโทษและชาระบาป พระเจ้าเตรี ยมพิธีที่มหาปุโรหิ ตเข้าไป
ในห้องชั้นในสุ ดของพระวิหารและทาการลบบาป ประการที่สอง การลบบาปนั้นมีผลต่อประชาชนที่
ยอมรับมันโดยการอดอาหารเท่านั้น”
สถานการณ์คล้ายกันปรากฏในพันธสัญญาใหม่ซ่ ึ งกล่าวถึงการกลับใจจากความบาป ในยากอบ
4:8-10 พระคัมภีร์กล่าวว่า
คนบาปทั้งหลายเอ๋ ย จงชาระมือให้สะอาด และคนสองใจจงชาระใจของตนให้บริ สุทธิ์ จงเป็ น
ทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้ จงให้การหัวเราะกลับกลายเป็ นการโศกเศร้า และความปิ ติยินดีกลับกลายเป็ น
ความเศร้าสลด ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น
ในพันธสัญญาเดิมการอดอาหารเป็ นวิธีที่ประชาชนใช้ถ่อมตัวลงทั้งโดยส่ วนตัวและทาร่ วมกัน
(ดู สดุดี 35:13, 69:10, อิสยาห์ 58:5 และโยเอล 2:12-17) ประชากรของพระเจ้าอดอาหารเสมอเพื่อที่จะ
ถ่อมตัวลง เพื่อรับการชาระจากบาปของตนโดยการกลับใจเกิดผล เพื่อการฟื้ นฟูจิตวิญญาณ และเพื่อการ
ช่วยเหลือพิเศษ อย่างที่เราเห็นก่อนหน้านี้ วา่ เอสราเรี ยกให้อดอาหารเพื่อแสวงหาการคุม้ ครองจากพระ
เจ้าสาหรับชาวยิวที่กลับจากบาบิโลนสู่ เยรู ซาเล็ม
เกี่ยวกับเอสรา อีดิธ เซฟเฟอร์ เขียนในหนังสื อ The Life of Prayer (ชีวติ แห่งการอธิ ษฐาน) ว่า
การอดอาหารและอธิ ษฐานอย่างจริ งจัง โดยกราบลงอย่างถ่อมใจต่อพระพักตร์ พระเจ้า ด้วยการ
กลับใจจากบาปและจดจ่อที่พระเมตตาของพระองค์ ได้เกิ ดขึ้นในสถานการณ์ ที่มีความจาเป็ นจริ งจังเพื่อการคุม้ ครองและการทรงนาเพื่อความช่วยเหลื อในการตัดสิ นใจ และเพื่อการจัดเตรี ยมสิ่ งของด้าน
วัตถุ
ในพันธสัญญาใหม่ ลูกาบันทึกเรื่ องราวของผูเ้ ผยพระวจนะหญิง ชื่ออันนาซึ่ งอายุประมาณแปด
สิ บ ผู้ “มิได้ไปจากบริ เวณพระวิหารเลย อยูน่ มัสการถืออดอาหารและอธิ ษฐานทั้งกลางวันกลางคืน” (ลู
กา 2:36,37)
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พระเยซู วางแบบอย่างไว้โดยการอดอาหารสี่ สิบวันภายหลังจากรับบัพติ ศมา พระองค์รอว่า
เมื่อไหร่ ผูเ้ ชื่อจะอดอาหารเสี ยที พระองค์ตรัสว่าอย่างนี้
เมื่อท่านทาทาน...เมื่อท่านทั้งหลายอธิ ษฐาน...เมื่อท่านถืออดอาหาร....(มัทธิ ว 6:2,5,16)
พระองค์ตรัสด้วยว่า
ท่านจะให้สหายของเจ้าบ่าวเป็ นทุกข์โศกเศร้ า เมื่อเจ้าบ่าวยังอยูก่ บั เขากระนั้นหรื อ แต่วนั หนึ่ ง
เจ้าบ่าวจะต้องจากเขาไป เมื่อนั้นจะเป็ นเวลาที่เขาจะถืออดอาหาร (มัทธิ ว 9:15)
พระเยซู คือเจ้าบ่าว สหายของเจ้าบ่าวหมายถึงผูท้ ี่ติดตามพระองค์ คือคริ สเตียนทั้งหมด “ต้อง
จากเขาไป” หมายถึงการตายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า การเป็ นขึ้นจากความตาย และการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์
พระเยซู ตรัสว่าการอดอาหารคือวินยั อย่างหนึ่ งสาหรับชี วิตคริ สเตียนขณะที่เราทางานในอาณาจักรของ
พระองค์
“พระเยซู ไม่ได้ต้ งั ใจจะปฏิ เสธหรื อยกเลิ กการอดอาหาร มาร์ ติน ลู เธอร์ เขี ยน “แต่เป็ นความ
ตั้งใจของพระองค์ที่จะนาการอดอาหารที่ถูกต้องกลับมา”
พวกผูเ้ ผยพระวจนะและพวกอาจารย์อดอาหารกันที่เมืองอันทิโอก และเปาโลผูซ้ ่ ึ งเขียนหลาย
ส่ วนในพระคัมภีร์ใหม่กล่าวว่าท่าน “อดอาหารบ่อย ๆ” (2 โคริ นธ์ 11:27 ฉบับนิวคิงส์เจมส์)
ดังนั้น สาหรับผูเ้ ชื่อ เขาไม่ควรถามว่าฉันควรจะอดอาหารมั้ย แต่ควรพูดว่า ฉันจะอดอาหารมั้ย

“กำรอดอำหำรเป็ นพระบัญชำของพระเจ้ ำหรือพระเจ้ ำบอกอย่ ำงชัดเจนว่ ำ พระองค์ ต้องกำร
ให้ เรำอดอำหำรในปัจจุบันหรือ”
นี่ เป็ นประเด็นที่ ถกเถี ย งกัน นักศาสนศาสตร์ ที่เชื่ อในการอดอาหารก็คิดแตกต่า งกัน โธมัส
คาร์ ทไรท์ โต้แย้งว่า “การอดอาหารคือการปลีกตัวจากอาหารซึ่ งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าบัญชาไว้ เพื่ อยืนยัน
อย่างจริ งจังถึงการกลับใจใหม่ของเรา” ขณะที่อีกด้านหนึ่ ง จอห์น บราวน์ ไม่เชื่ อว่าพระคริ สต์บญั ชาให้
ทาสิ่ งนี้ “แต่ทรงกล่าวถึงหลักการที่บุตรแห่งแผ่นดินของพระเจ้าจะกระทา (มัน)”
หลังจากค้นคว้าธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิม และคาสอนในพันธสัญญาใหม่ เดวิด อาร์ .สมิธ
สรุ ปว่า
พวกยิวถูกบัญชาให้อดอาหารในสมัยพันธสัญญาเดิมในลักษณะที่ถูกสั่งให้ทา (แต่) ไม่มีคาสั่ง
ลักษณะนี้สาหรับคริ สเตียนแต่เขากล่าวต่อไปว่า
ธรรมบัญญัติเป็ นภาพของสิ่ งที่จะเขียนลงบนจิตใจผูเ้ ชื่อหลังจากที่เขาได้บงั เกิดใหม่...แม้การอด
อาหารจะไม่มีคาสั่งไว้ในพันธสัญญาใหม่ แต่มนั ก็เป็ นหน้าที่ที่คริ สเตียนทา
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แหล่งอ้างอิงอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับก็เห็นด้วยกับจุดยืนนี้ไม่มีสักคนเถียงว่าไม่ควรอดอาหารเพื่อ
จิตวิญญาณในปั จจุบนั แต่ท้ งั หมดหนุ นใจว่าการอดอาหารเป็ นพระคุ ณที่ พระเจ้าจัดเตรี ยมไว้เพื่อการ
ฟื้ นฟูส่วนตัวและสาหรับคริ สตจักร

“กำรอดอำหำรเป็ นสิ่ งทีศ่ ำสนำอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ เชื่อพระเจ้ ำฝึ กฝนกันไม่ ใช่ หรือ”
การอดอาหารไม่ได้เป็ นของคริ สเตียนเท่านั้น การฝึ กฝนนี้ พบในศาสนาหลักทั้งหมดของโลก
โซโรแอศเตอร์ ลัทธิ ขงจื้อ โยคีในอินเดี ย พลาโต โสคราตีส อริ สโตเติล แม้แต่ฮิปโปคราตีส บิดาของ
การแพทย์สมัยใหม่ ต่างเชื่อในการอดอาหาร
แต่คริ สเตียนเป็ นคนกลุ่มเดี ยวที่อดอาหารต่อพระเจ้าพระผูส้ ร้ าง พระบิดาแห่ งพระเยซู คริ สต์
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา ดังนั้นคริ สเตียนจึงเป็ นคนกลุ่มเดียวที่สามารถรู ้จกั พระ
พรจากพระเจ้า ซึ่ งมาจากการอดอาหารเพื่อจิตวิญญาณ ส่ วนคนอื่นฝึ กฝนเพื่อเหตุผลทางศาสนาที่ไร้ผล
หรื อเพื่อปรับปรุ งสุ ขภาพของตนให้ดีข้ ึน

“ฉันไม่ รู้ สึกว่ ำมีควำมจำเป็ นต้ องอดอำหำร”
นี่อาจเป็ นการยอมรับอย่างจริ งใจ แต่ผเู ้ ชื่ อมากมายกล่าวเช่นนี้ แต่ขณะเดียวกันก็กาลังร้องเรี ยก
พระเจ้าเพื่อการทรงนาและฤทธิ์ อานาจในชี วิตของตน และโดยที่เขาละเลยการอดอาหารและอธิ ษฐาน
พวกเขากาลังขัดขวางวิธีการทรงพลังซึ่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะนามาซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงที่ พวกเขา
ปรารถนาจริ งจัง
คุณรู ้สึกอย่างไรนั้นไม่มีผลอะไรมากต่อความจาเป็ นที่ท่านต้องอดอาหารและอธิ ษฐาน เมื่อคุณ
ได้เรี ยนรู ้ ที่จะอดอาหารสักครั้ง คุณจะสังเกตได้ถึงความแตกต่างฝ่ ายจิตวิญญาณอันเหลื อเชื่ อ ระหว่าง
ก่อนและหลัง และเมื่อคุณเติบโตในความเชื่อมากขึ้น คุณก็จะเริ่ มรู ้สึกถึงความจาเป็ นที่จะต้องอดอาหาร

“ฉันไม่ มเี วลำเลย”
เวลาเป็ นของประทานจากพระเจ้า ทุกวินาทีในทุกนาทีและทุกนาทีในทุกชัว่ โมง ยี่สิบสี่ ชวั่ โมง
ในหนึ่งวันเป็ นของพระองค์ เราแต่ละคนมีเวลาเพียงพอที่จะทาสิ่ งที่เราเชื่อว่าสาคัญ
ผมขอหนุ นใจคุ ณให้ประเมินทุกสิ่ งที่คุณทา คุ ณอาจแปลกใจว่าจริ ง ๆ คุ ณช่ างมีเวลามากมาย
อะไรอย่างนั้น ลองพิจารณาปฏิทินของคุณ คุณเสี ยเวลาไปเท่าไรกับการไล่ตามสิ่ งที่เห็นแก่ตวั คุณผลาญ
เวลาหลาย ๆ ชัว่ โมงไปกับการดูรายการโทรทัศน์ หรื ออ่านหนังสื อที่ไม่มีผลดีหรื อให้ประโยชน์ฝ่ายจิต
วิญญาณหรื อเปล่า คุณใช้เวลาของคุณกับการพักผ่อนอย่างเห็นแก่ตวั และความพึงพอใจส่ วนตัวมากเกิน
ความจาเป็ นหรื อปล่า แล้วคุณมีเวลามากแค่ไหนที่จะอุทิศให้ต่อการอดอาหารและอธิษฐาน
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ผมหนุนใจคุณให้พิจารณาด้วยใจอธิ ษฐานเพื่อถวายสิ บลดของวัน ของสัปดาห์ หรื อของเดือน
แด่พระเจ้าในการอดอาหารและการอธิ ษฐาน คุณจะอัศจรรย์ใจว่าคุณทาอะไรได้มากมายเหลื อเกิ นกับ
เวลาอีกเก้าส่ วนสิ บที่เหลือผลจะออกมาในหลายวิธี พระเจ้าจะช่วยคุณให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น คนอื่น
อาจเสนอตัวช่วยคุณในโครงการที่ตอ้ งใช้เวลามาก ความต้องการใช้เวลาของคุณอาจลดลง แน่นอนคุณ
จะพบว่า หน้า ที่ ค ริ ส เตี ย นอื่ น ๆ ของคุ ณ จะเกิ ด ผลมากขึ้ น และคุ ณ จะแบ่ ง ปั น ความเชื่ อ ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นกับคนที่คุณรัก เพื่อน และเพื่อนบ้านของคุณ

“กำรอดอำหำร ‘แด่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำ’ ให้ ประโยชน์ ฝ่ำยจิตวิญญำณแก่ฉันอย่ ำงไร”
ชาร์ ลส์ สเปอร์ เจี ยน บันทึกว่า “ช่ วงเวลาที่เราอดอาหารและอธิ ษฐานที่พลับพลาของพระเจ้า
เป็ นวันที่สูงส่ งจริ ง ๆ ประตูสวรรค์ไม่เคยเปิ ดกว้างขนาดนี้ และใจเราไม่เคยใกล้ศูนย์กลางแห่ งพระสิ ริ
มากขนาดนี้”
อัครทูตยากอบกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน ท่าน
ทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น (ยากอบ 4:8,10) จิตใจที่ถ่อม
ลงนั้นมีการกลับใจและพึ่งพาพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มีใจกตัญญู ให้อภัย เชื่ อฟั ง เคารพ และพร้อมที่จะรับ
ใช้ นี่เป็ นประสบการณ์ของผมและคนอื่น ๆ ที่แสวงหาพระเจ้าอย่างจริ งจัง คือการอธิ ษฐานพร้อมกับอด
อาหารทาให้งานเหล่านี้ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และงานภายในอื่น ๆ ของพระองค์เข้มข้นขึ้น
การอดอาหารเตรี ยมตัวเราเพื่อความสนิ ทสนมฝ่ ายจิ ตวิญญาณที่ลึกซึ้ งที่สุดและอุ ดมบริ บูรณ์
ที่สุดที่เป็ นไปได้ มันชาระและปลดปล่อยความคิดเราให้เป็ นอิสระ เพื่อจะเข้าใจสิ่ งที่พระเจ้าตรัสแก่จิต
วิญญาณของเรา มันปรับสภาพร่ างกายของเราสาหรับการทาให้น้ าพระทัยสมบูรณ์ของพระองค์สาเร็ จ
เมื่อเราบากบัน่ ผ่านช่วงแรกที่รู้สึกลาบากด้านความคิดและร่ างกาย เรามีประสบการณ์กบั ความ
สงบของจิตวิญญาณและความอยากอาหารที่ลดน้อยลง ผลก็คือเราจะสัมผัสถึงการทรงสถิตอยูด่ ว้ ยของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างที่ ไม่เคยมาก่อน และเราจะเห็ นผลของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ปรากฏในลักษณะ
ใหม่ที่สดใส (กาลาเทีย 5:22, 23)
ผมได้คน้ พบว่า การอดอาหารด้วยใจและแรงจูงใจที่บริ สุทธิ์ นามาซึ่ งการฟื้ นฟูส่วนตัวและเพิ่ม
พลังให้คาอธิ ษฐานของเรา การฟื้ นฟูส่วนตัวเกิดขึ้นเนื่ องจากการอดอาหารเป็ นการแสดงออกของความ
ถ่อมใจ การอดอาหารให้โอกาสแก่เราที่จะถ่อมใจอย่างลึ กซึ้ งเมื่อเราสานึ กถึ งบาปของเราและกลับใจ
ใหม่ รั บการอภัยจากพระเจ้า และมี ประสบการณ์ ในการที่ พระองค์ชาระจิตใจและวิญญาณ การอด
อาหารยังแสดงออกถึงความรักต่อพระเจ้าและความมัน่ ใจเต็มเปี่ ยมในความสัตย์ซื่อของพระองค์
เนื่ องจากการอดอาหารเพื่อจิตวิญญาณปรับคลื่ นของจิตใจให้ตรงกับพระเจ้า มันจึงช่วยเราให้
สามารถทาตามเงื่อนไขของพระเจ้า เพื่อพระองค์จะตอบคาอธิ ษฐาน พระคัมภีร์กล่าวว่า
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ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเรา เราก็มีความมัน่ ใจที่จะเข้าเฝ้ าพระเจ้า และเรา
ขอสิ่ งใด ๆ เราก็ได้สิ่งนั้น ๆ จากพระองค์ เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ และปฏิ บตั ิ
ตามชอบพระทัยพระองค์ (1 ยอห์น 3:21, 22)
หลายคนที่เขียนเกี่ยวกับคุณค่าของการอดอาหารก็ช้ ี ไปที่การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการอธิ ษฐาน
วิงวอนเผือ่ คนอื่น การช่วยกูจ้ ากพันธนาการ และการทรงนาในการตัดสิ นใจ
ในประสบการณ์ของผมเอง การอดอาหารช่วยเสริ มสร้างความสนิ ทสนมประจาวันกับพระเจ้า
ในความสัมพันธ์ที่มีความหมายยิง่ สาหรับผมเสมอมานับตั้งแต่พระผูช้ ่วยให้รอดเปลี่ยนแปลงชี วิตผมใน
ปี 1944 และแม้ผมจะรักการอ่านพระวจนะของพระเจ้าเสมอ แต่การอดอาหารสี่ สิบวันของผมส่ งผลเป็ น
การค้นพบที่น่าตื่นเต้นยิง่ ขึ้น เมื่อได้พบขุมทรัพย์แห่ งความจริ งที่ผมไม่เคยพบมาก่อน การอธิ ษฐานของ
ผมก็ตื่นเต้นมากขึ้ น เรื่ อย ๆ ผมพบว่า ผมแทบทนรอไม่ ได้ที่ จะเห็ นพระเจ้า ตอบค าอธิ ษฐานขออย่า ง
เจาะจง

“พระเจ้ ำจะตอบและให้ อย่ ำงทีฉ่ ันขอเสมอหรือเปล่ ำ ถ้ ำฉันเพิม่ กำรอดอำหำรเข้ ำกับกำร
อธิษฐำนของฉัน”
ไม่ พระองค์จะไม่ให้ทุกสิ่ งที่คุณต้องการเพียงแค่เพราะคุณอดอาหาร เราไม่สามารถต่อรองกับ
พระเจ้า พระองค์ตอบคาอธิ ษฐานที่สอดคล้องกับน้ าพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์สาหรับชี วิต
เราเท่านั้น พระคัมภีร์ให้คาสัญญานี้แก่เราว่า
และนี่ คื อความมัน่ ใจที่ เรามี ต่อพระองค์ คื อถ้าทู ลขอสิ่ ง ใดที่ เป็ นพระประสงค์ของพระองค์
พระองค์ก็ทรงโปรดฟั งเรา และถ้าเรารู ้ ว่า พระองค์ทรงโปรดฟั งเรา เมื่อเราทูลขอสิ่ งใด ๆ เราก็รู้ว่าเรา
ได้รับสิ่ งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์ (1 ยอห์น 5:14, 15)
การได้รับสิ่ งที่คุณต้องการโดยการอดอาหาร อีดิธ เซฟเฟอร์ เขียนว่า
การอดอาหารจะเป็ นการติดสิ นบนพระเจ้าให้สนใจคาทูลขอของคุ ณมากขึ้นหรื อ ไม่ ให้ตอบ
เป็ นพันครั้งก็ไม่ใช่ มันเป็ นเพียงหนทางที่จะทาให้เห็นได้ชดั ว่า เราให้ความเคารพยาเกรงอย่างเพียงพอ
กับโอกาสอันมหัศจรรย์ในการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านิ รันดร์ พระผูส้ ร้างจักรวาลโดยเลือกที่จะ
วางสิ่ งอื่นทุกสิ่ งไว้ก่อนและจดจ่ออยูก่ บั การนมัสการ ทูลขอการอภัย และให้พระองค์กราบคาทูลขอของ
เรา-โดยยอมรับว่าการช่วยเหลือของพระองค์สาคัญยิง่ กว่าทุกสิ่ งที่เราทาได้ดว้ ยตนเองโดยกาลังของเรา
และโดยความคิดของเรา
เวสลีย ์ แอล.ดูวเ์ วล เขียนในหนังสื อ Touch the World Through Prayer (สัมผัสโลกผ่านคา
อธิ ษฐาน) สนับสนุนความคิดนี้วา่
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การอดอาหารในความหมายของพระคัมภีร์คือ การเลือกที่จะไม่กินอาหารเพราะความหิ วฝ่ ายจิต
วิญญาณของท่านนั้นลึกซึ้ งมาก ความตั้งใจที่จะวิงวอนก็เข้มข้นมากหรื อการต่อสู ้ฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ
มีความจาเป็ นมากจนคุณต้องละทิ้งแม้แต่ความต้องการทางร่ างกายไว้ชวั่ คราวเพื่อมอบตัวคุณเองสาหรับ
การอธิษฐานและอดอาหาร
พระเจ้าดูแลเราด้วยอานาจสิ ทธิ์ ขาดเพื่อสิ่ งที่ดีที่สุดสาหรับเรา (โรม 8:28) พระองค์ทางานในเรา
ให้เราทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ (ฟิ ลิ ปปี 2:13) และท่านสามารถคาดหวังว่าพระเจ้าจะตอบสนอง
ท่านเมื่อท่านยอมตนเองต่อพระองค์ (ยากอบ 4:6,8,10) พระองค์จะทาสิ่ งพิเศษสาหรับคุณเสมอไป- ไม่
ว่าภายในหรื อภายนอกหรื อทั้งสองอย่าง-เมื่อคุ ณปฏิ เสธตนเอง และให้ความรัก การนมัสการ ความ
เคารพยาเกรง ความเชื่อ และการเชื่อฟังของคุณจดจ่ออยูท่ ี่พระองค์เท่านั้น

“ฉันอดอำหำรเพือ่ เป็ นพระพรสำหรับตัวเองหรือสำหรับคนอืน่ ”
การอธิ ษ ฐานเพื่ อตนเองและการวิงวอนเพื่ อคนอื่ นล้วนเป็ นเหตุ ผลที่ เราควรอดอาหารและ
อธิ ษฐาน ผมหนุ นใจคุ ณให้นาความต้องการส่ วนตัวของคุณมาต่อพระพักตร์ พระเจ้า ให้วิงวอนเพื่อคน
เหล่านั้นที่คุณรัก เพื่อน ๆ ของคุ ณ คริ สตจักรของคุ ณ ชุ มชนของคุ ณ ประเทศของเรา และโลกนี้ และ
การที่พระมหาบัญชาจะสาเร็ จ
อย่างไรก็ตาม การอดอาหารในฝ่ ายจิตวิญญาณที่แท้จริ งต้องจดจ่ออยูท่ ี่พระเจ้า คาอธิ ษฐานของ
เราจะเกิดผลก็ต่อเมื่อใจเราสะอาดและแรงจูงใจของเราไม่เห็นแก่ตวั สิ่ งนี้ จะเกิ ดขึ้นถ้าพระเจ้าและพระ
วจนะบริ สุทธิ์ ของพระองค์อยูท่ ี่ศูนย์กลางความสนใจของเรา
แรงจูงใจที่เราอดอาหารก็เป็ นสิ่ งสาคัญยิ่ง ริ ชาร์ ด ฟอสเตอร์ กล่าวว่า “ถ้าเราไม่ได้อดอาหารแด่
พระเจ้า เราก็ลม้ เหลว ประโยชน์ทางร่ างกาย ความสาเร็ จในการอธิ ษฐาน การได้รับฤทธิ์ อานาจ ความ
เข้าใจลึกซึ้ งฝ่ ายจิตวิญญาณ-สิ่ งเหล่านี้ ตอ้ งไม่มาแทนที่พระเจ้าในฐานะศูนย์กลางการอดอาหารของเรา
อย่างเด็ดขาด”
ฟอสเตอร์ ก ล่ า วว่า “เช่ น เดี ย วกับ กลุ่ ม อัค รทู ต ที่ เ มื อ งอัน ทิ โ อก ‘การอดอาหาร’ และ ‘การ
นมัสการองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า’ ต้องมีลกั ษณะเหมือนอย่างนั้น” (กิจการ 13:2) จอห์น เวสลียก์ ล่าวว่า
ประการแรก ให้กระทา [การอดอาหาร] แด่พระเจ้า ให้ตาเราจ้องมองที่พระองค์เท่านั้น ให้ความ
ตั้งใจของเราเป็ นสิ่ งนี้และสิ่ งนี้เท่านั้น คือเพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดาของเราทั้งหลายซึ่ งสถิตในสวรรค์

“ฉันกำลังคิดเรื่องกำรอดอำหำร แต่ ฉันจะรู้ ได้ อย่ ำงไรว่ ำควรจะอดอำหำรเมือ่ ไร”
บางคนสอนว่าคุณควรอดอาหารโดยได้รับการทรงนาและการกระตุน้ โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เสมอ แต่การ “ได้รับการทรงนา” และการ “ได้ยิน” พระวิญญาณเป็ นเรื่ องที่แตกต่างกันมากสาหรับแต่
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ละคนในการดาเนิ นชี วิตคริ สเตียนผูเ้ ชื่ อไม่ “ได้ยิน” อย่างถูกต้องเสมอไป โดยเฉพาะถ้ามันเป็ นสิ่ งที่เขา
ไม่ตอ้ งการทา
แน่นอนเนื้ อหนังจะพยายามเอาชนะการกระตุน้ จากภายในที่ให้ละเว้นจากอาหาร พระเจ้าอาจ
ก าลัง เรี ย กคุ ณ ให้ อ ดอาหาร แต่ เ นื้ อ หนัง อาจบอกว่ า “คุ ณ คิ ด ไปเอง การอดอาหารจะช่ ว ยคุ ณ ใน
สถานการณ์น้ ีได้ยงั ไง”
ถ้า คุ ณ ได้เ รี ย นรู ้ จุ ด มุ่ ง หมายและประโยชน์ ข องการอดอาหารแล้ว คุ ณ ก็ จ ะมี อิ ส ระที่ จ ะ
“ประกาศ” การอดอาหารเมื่อใดก็ได้ที่คุณรู ้สึกถึงความปรารถนาที่จะเข้าใกล้ชิดพระเจ้าโดยวิธีที่มีพลัง
หรื อรู ้สึกถึงความจาเป็ นที่แสวงหาความช่วยเหลือพิเศษจากพระองค์
บรรดาคนที่อดอาหารเป็ นประจารู ้โดยสัญชาตญาณว่าเมื่อไรควรจะอดอาหาร พวกเขารู ้ได้จาก
สภาพฝ่ ายจิตวิญญาณและสถานการณ์บางอย่างในชี วิตว่าเป็ นสัญญาณเตือนให้จริ งจังกับพระเจ้าและจด
จ่อเรื่ องฝ่ ายจิตวิญญาณของตนมากขึ้น ผมพยายามจะดาเนิ นชี วิตตามฟิ ลิปปี 2:13 “เพราะว่าพระเจ้าเป็ น
ผูท้ รงกระทากิจอยูภ่ ายในท่าน ให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์”
เสี ยงเบา ๆ ของพระวิญญาณ ซึ่ งสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าเสมอ จะบอกคุณว่าต้องทา
อะไร ถ้าเพียงแต่คุณเรี ยนรู ้ที่จะฟังเท่านั้น
อาร์ .ดี.แช็ทแธม เล่าเรื่ องภรรยาของศิษยาภิบาลที่เขียนบันทึกประจาวันการอดอาหารของเธอ
เธอบันทึกว่าเธอและสามีกาลังเปลี่ยนแปลงทีมศิษยาภิบาลและรู ้สึกถูกกดดันโดยความรับผิดชอบใหม่
และตระหนักว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า เขาจึงอดอาหารด้วยกันสิ บวัน เธอกล่าวว่า
ถ้าเธอไม่ได้อดอาหาร-และรับกาลังพิเศษจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า-เธอคง “ล้มลง” ไปแล้ว
อย่า งไรก็ ตาม มี หลายครั้ งที่ พระวิญญาณบริ สุ ท ธิ์ จะเตื อนให้คุ ณอดอาหาร อี กหน้า หนึ่ ง ใน
บันทึ กประจาวันของเธอภรรยาศิ ษยาภิบาลคนนี้ รายงานว่า “ฉันตื่ นขึ้นในวันจันทร์ และรู้ สึกถึ งความ
จาเป็ นที่จะอดอาหารต่อไป” การย้าเตือนนี้อาจมาเวลาไหนก็ได้ ที่ไหนก็ได้
มันเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิง่ ที่จะต้องได้รับการทรงนาจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก่อนจะเริ่ มต้นการอด
อาหารที่ยาวนาน ถ้าคุณพยายามอดอาหารเวลานานโดยตัวคุณเอง คุณก็อาจวิ่งเข้าสู่ ความยากลาบาก แต่
ถ้าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านาคุณสู่ การอดอาหารยาวนาน พระองค์จะประทานกาลังให้คุณทาสาเร็ จ
พระเจ้าทางานในใจผมหลายเดื อนว่าพระองค์ตอ้ งการให้ผมอดอาหารสี่ สิบวัน แต่อย่างที่ผม
กล่าวก่อนหน้านี้ ผมไม่แน่ใจว่าผมจะอดอาหารได้นานขนาดนั้น กระนั้น ผมเริ่ มอดอาหารโดยอธิ ษฐาน
ว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์จะอดอาหารนานเท่าที่พระองค์จะช่วยให้ขา้ พระองค์ทาได้ ข้าพระองค์
มองหาพระองค์เพื่อให้พระองค์ช่วยข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขออ้างคาสัญญาของพระองค์ที่บนั ทึกไว้ใน
อิสยาห์ 40:31 ‘แต่เขาทั้งหลายผูร้ อยคอยพระเจ้าจะเสริ มเรี่ ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปี กเหมือนนก
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อินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่ อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ ย’” พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อตามพระสัญญา
ของพระองค์ การอดอาหารของผมคือสี่ สิบวันที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในชีวติ ผม

“เป็ นไปได้ ไหมว่ ำคริสเตียนจะ ‘ติดกับ’ อยู่ในกำรอดอำหำรและทำมำกเกินไป”
เราควรคิ ดถึ ง การอดอาหารเพื่ อจิ ตวิญญาณในแง่ ข องความสมดุ ล การอดอาหารมากไม่ ไ ด้
หมายความว่าจะได้ประโยชน์ฝ่ายจิตวิญญาณเสมอไป เมื่อคุณได้เพียรอดทนอธิ ษฐานจนไปถึงดินแดน
แห่ ง ชัย ชนะแล้ว และพระประสงค์ ข องพระเจ้า ส าหรั บ คุ ณ ก็ ส าเร็ จ ส าหรั บ ช่ ว งเวลานั้น คุ ณ ก็ ไ ม่
จาเป็ นต้องวางแผนสาหรับการอดอาหารครั้งต่อไป
การอดอาหารเพื่อจิตวิญญาณโดยตัวมันเองแล้วไม่ใช่วิถีชีวิต แม้วา่ จริ ง ๆ แล้วมันควรเป็ นส่ วน
หนึ่งของการดาเนินชีวติ คริ สเตียน

“ฉันจำเป็ นต้ องมีแผนกำรทีจ่ ัดไว้ หรือตำรำงเวลำทีจ่ ะทำตำมในกำรอดอำหำรไหม”
เดวิด อาร์ .สมิธ เขียนว่า “คริ สเตียนที่เป็ นผูใ้ หญ่ซ่ ึ งไม่มีปัญหากับการอดอาหาร ไม่จาเป็ นต้องมี
แผนการที่จดั ไว้หรื ออาจไม่จาเป็ นต้องอดอาหารหนึ่ งวันทุกสัปดาห์ การอดอาหารของเขาจะเป็ นเรื่ อง
ส่ วนตัวระหว่างเขากับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และมันจะเป็ นไปตามรู ปแบบซึ่ งชี วิตแห่ งการอธิ ษฐานจะ
แนะนาเขาเองว่าอะไรเหมาะสม” แต่คากล่าวนี้ สันนิ ฐานไว้ก่อนว่าคนนั้นมีความตั้งใจแท้จริ งที่จะฟั ง
และเชื่อฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
เพื่อจุดมุ่งหมายในการฝึ กวินยั ฝ่ ายวิญญาณ จอห์น เวสลีย ์ อดอาหารทุกวันพุธและศุกร์ นี่ ไม่รวม
การอดอาหารที่ยาวนานกว่านั้นเพื่อจุดประสงค์พิเศษ
ในการวิเคราะห์สรุ ป คริ สเตี ยนไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแห่ งพันธสัญญาเดิ ม และพันธสัญญา
ใหม่ก็ไม่ได้บญั ชาให้อดอาหารในวันใดวันหนึ่ง เช่นเดียวกับเรื่ องเราจะกินอะไร (โรม บทที่ 14) การอด
อาหารก็เป็ นเรื่ องที่ข้ ึนอยูก่ บั ความเชื่อ
เมื่อคุณได้เข้าใจจุดมุ่งหมายของการอดอาหารแล้ว และตระหนักว่าได้มีประโยชน์อะไรเพื่อคุณ
แต่อย่างไรก็ตามการอดอาหารอย่างสม่าเสมอ จะเริ่ มต้นทาให้เกิดความหมายฝ่ ายจิตวิญญาณ ยิ่งคุณอด
อาหารเพื่อจุดมุ่งหมายที่จะแสวงหาพระพักตร์ พระเจ้าและสง่าราศีของพระองค์มากเท่าใด คุณก็จะยิ่ง
อยากอดอาหารมากขึ้นเท่านั้น รางวัลและประโยชน์ก็จะอุดมบริ บูรณ์เกินกว่าจะวัดได้

“ฉันควรปรึกษำแพทย์ ประจำตัวก่อนอดอำหำรไหม”
ผมแนะนาให้ท่านทาอย่างนั้น แต่น่าเสี ยดายแพทย์มากมายไม่ได้ถูกฝึ กมาในด้านนี้ ดังนั้นความ
เข้าใจของพวกเขาจึงจากัด
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ในการเขียนหนังสื อเล่มนี้ หัวข้อเกี่ ยวกับแพทย์เป็ นเรื่ องใหญ่ที่ผมสนใจเป็ นพิเศษ ลี บูเอโน
นักเขียน ผูซ้ ่ ึ งจัดสัมมนาเกี่ ยวกับประโยชน์ของการอดอาหารในด้านร่ างกายและจิตวิญญาณ ได้กล่าว
อย่างหนักแน่นเกี่ยวกับทัศนคติของแพทย์ต่อการอดอาหารว่า
แพทย์เกื อบทั้งหมดมีปฏิกิริยาในแง่ลบต่อการอดอาหาร พวกเขาไม่เคยอดอาหารและรู ้เรื่ องนี้
น้อยมาก และตอบสนองเพียงเท่าที่ได้ยินจากเรื่ องประหลาด ๆ การขาดความเข้าใจทาให้เกิดความกลัว
เกิดสมควรและส่ งผลเป็ นอันตรายที่ไม่มีหลักฐานและคิดขึ้นมาเองและการที่แพทย์จะใช้ลูกไม้ข่ใู ห้กลัว
เพื่อ [ท่าน] จะหลีกเลี่ยงการอดอาหาร
โดยไม่คานึ งถึงเรื่ องนี้ ผมหนุ นใจให้ปรึ กษาแพทย์ของคุณก่อนจะเริ่ มการอดอาหารที่ยาวนาน
และผมแนะนาคุณอย่างหนักแน่นว่า ให้ตรวจสุ ขภาพเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสุขภาพดี คุณอาจมีปัญหาด้าน
ร่ างกายที่ทาให้การอดอาหารเป็ นเรื่ องอันตรายและไม่ฉลาด แต่ขอเตือนไว้ล่วงหน้าว่า แพทย์ของคุ ณ
อาจพยายามบัน่ ทอนกาลังใจคุณไม่ให้อดอาหารแม้คุณจะมีสุขภาพดีก็ตาม ถ้าสิ่ งนี้ เกิดขึ้นคุณก็อาจกาลัง
พบกับสถานการณ์กดดันคล้าย ๆ กับผม
หลายปี ที่ผ่านมาผมอดอาหารหลายครั้ง-มักจะเป็ นหนึ่ งถึ งสี่ สัปดาห์ ในแต่ละครั้ง-โดยไม่เคย
ปรึ กษาแพทย์เนื่องจากการอดอาหารสี่ สิบวันเป็ นเรื่ องเกินกว่าสิ่ งใด ๆ ที่ผมเคยลงมือทา ผมโทรศัพท์ขอ
คาปรึ กษาจากแพทย์ที่เป็ นคริ สเตียนและไม่เป็ นคริ สเตียนหลายคน พวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการอด
อาหารและยังพยายามบัน่ ทอนกาลังใจผมด้วย และผมก็ตระหนักว่าผมต้องตัดสิ นใจเองคนเดียว ผมจะ
เชื่อฟังพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อสิ่ งที่แพทย์เหล่านี้จะต้องพูด
บรรดาผูไ้ ด้รับความเชื่อถือในเรื่ องการอดอาหารเห็นตรงกันว่า ถ้าคุณรู ้วา่ คุณสุ ขภาพดีและคุ ณ
อดอาหารอย่างถูกวิธี คุณก็จะได้ประโยชน์ทางด้านร่ างกายเช่นเดียวกับด้านจิตวิญญาณ
แม้ผมไม่ได้กินอาหารแข็งสี่ สิบวัน แต่ผมดื่ นน้ าผลไม้หลายชนิ ดเพิ่มเติมจากการดื่ นน้ ากลัน่
อย่างเดียว ผลก็คือผมรู ้สึกดีข้ ึนในด้านร่ างกายจริ ง ๆ ดีกว่าที่เคยรู ้สึกก่อนอดอาหารอีก อย่างไรก็ตามการ
อดอาหารนาน ๆ โดยดื่มน้ าอย่างเดียวควรทาด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง และต้องอธิ ษฐานมากด้วย ถ้า
ไม่ปรึ กษาและการดูแลแนะนาที่ถูกต้องการอดอาหารแบบนั้นอาจเป็ นอันตรายมาก
มีคนบางกลุ่มที่ไม่ควรอดอาหารโดยปราศจากการดูแลแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ คือ
*ผูท้ ี่มีร่างกายซูฐผอม
*ผูท้ ี่มีร่างกายอ่อนแอหรื อป่ วยเป็ นโรคโลหิ ตจาง
*ผูท้ ี่มีเนื้องอก แผลในกระเพาะ มะเร็ ง โรคเลือด หรื อผูท้ ี่เพิ่งมีอาการหัวใจวาย
*ผูท้ ี่มีปัญหาเรื้ อรังเกี่ยวกับไต ตับ ปอด หัวใจ หรื ออวัยวะสาคัญ
*ผูท้ ี่ตอ้ งใช้อินซูลินสารหรับโรคเบาหวานหรื อมีปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับน้ าตาลในเลือดต่า
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*สตรี ที่กาลังตั้งครรภ์หรื อเลี้ยงลูกอ่อน
*ผูท้ ี่กลัวการอดอาหารเพราะไม่เข้าใจประโยชน์ของมันหรื อไม่เข้าใจว่าควรคาดหวังอะไร และ
แม้แต่ผทู ้ ี่เชื่อว่ามันนาไปสู่ การขาดอาหาร การอดอาหารไม่ใช่การขาดอาหารแต่ถา้ ผูใ้ ดมีความสงสัยจริ ง
ๆ และมีความรู ้สึกบางอย่าง-ที่ตอ้ งเอาชนะก่อน-ก็ไม่ควรให้การโน้มน้าวเป็ นสาเหตุให้ผนู ้ ้ นั อดอาหาร
จนกว่าเขาจะเรี ยนรู ้สิ่งที่เขาจาเป็ นต้องรู ้ก่อน
อาจมีบางคนที่อยู่ในสภาพอื่น ๆ ที่ไม่ควรอดอาหารกติกาสาคัญก็คือ ถ้าคุ ณมีขอ้ สงสัยสาคัญ
เกี่ยวกับสุ ขภาพของคุณ หรื อถ้าคุณอยูใ่ นการดูแลของแพทย์ คุณควรปรึ กษาแพทย์ของคุณก่อนจะปลีก
ตัวจากอาหารหรื อเปลี่ยนที่คุณรับประทาน

“พระเจ้ ำต้ องกำรให้ ฉันอดอำหำรอย่ ำงไร”
“ในพระคัมภีร์ วิธีการปกติสาหรับการอดอาหารหมายถึงการปลีกตัวจากอาหารทุกชนิ ด ไม่ว่า
แข็งหรื อเหลวแต่ไม่งดน้ า” ริ ชาร์ ด ฟอสเตอร์ กล่าว “จากจุดยืนทางด้านร่ างกาย นี่ มกั จะเป็ นความหมาย
ของการอดอาหาร”
พระคัมภีร์กล่าวถึ งการอดอาหารสามแบบ คือ บางส่ วน ทั้งหมด และทั้งหมดและแบบเหนื อ
ธรรมชาติ
การอดอาหารบางส่ วนถูกบรรยายไว้ในพระธรรมดาเนียล แม้วา่ การอดอาหารโดยดื่มน้ าเท่านั้น
จะเป็ นธรรมเนี ย มของผูเ้ ผยพระวจนะคนนี้ แต่ ก็ มี ช่ วงเวลาสามสั ป ดาห์ ที่ ท่ า นเพี ย งแค่ ป ลี ก ตัว จาก
“อาหารอร่ อย” เนื้อ หรื อเหล้าองุ่น (ดาเนียล10:3)
ลี บูเอโนกล่าวว่า “การอดอาหารโดยดื่มน้ าผลไม้เป็ นรู ปแบบที่นิยมมากที่สุดของการอดอาหาร
บางส่ วน [นี่ ] หมายถึ งการปลี ก ตัวจากอาหารและเครื่ องดื่ ม บางอย่างที่ เลื อกไว้แต่ไ ม่ใช่ การปลี กตัว
ทั้งหมดจากอาหารและเครื่ องดื่มทุกชนิด
ผมเริ่ มต้นอดอาหารสี่ สิบวันด้วยสู ตรเครื่ องดื่ มที่ผมพบว่าใช้ได้ผลตลอดหลายปี ที่ผ่านมา คื อ
น้ ากลัน่ หนึ่ งแกลลอน (3.78 ลิ ตร) กับน้ ามะนาว 1 ถ้วยครึ่ ง และเติ มน้ าเชื่ อมเมเปิ้ ลครึ่ งถ้วย บวกกับ
พริ กเคยินป่ นหนึ่งส่ วนสี่ ชอ้ นชา น้ ามะนาวให้รสชาดและวิตามินซี น้ าเชื่ อเมเปิ้ ลให้พลังงานและพริ กเค
ยินเป็ นสมุ นไพรทางานให้หลอดเลื อดเล็กขยายตัวซึ่ งผมเชื่ อว่ามันช่ วยร่ างกายในการชาระของเสี ยที่
สะสมไว้
(ค าเตื อ น: แม้ผ มจะใช้ สู ต รนี้ โดยไม่ มี ผ ลข้า งเคี ย งท าให้ เ จ็ บ ป่ วย แต่ พ ริ ก เคยิ น อาจท าให้
เกิดปฏิกิริยาทางร่ างกายอย่างรุ นแรงสาหรับคนที่แพ้สมุนไพรชนิดนี้)
เป็ นเวลายีส่ ิ บวันในการอดอาหารที่ผมดื่มน้ ากลัน่ และน้ าผักและผลไม้หลายชนิ ด สาหรับผูท้ ี่ไม่
คุน้ เคยกับการอดอาหาร ผมแนะนาน้ าผักและผลไม้ควบคู่ไปกับน้ า น้ าผักผลไม้ให้กาลังและช่วยให้คุณ
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มีบางสิ่ งที่คาดหวังได้ ซึ่ งช่วยคุณบรรเทาความตึงเครี ยดด้านจิตใจซึ่ งเกิดจากการรับรู ้วา่ คุณจะไม่ได้กิน
อะไรเลยในวันนั้น ผมพบว่าการมีน้ าหรื อน้ าผักผลไม้ไว้ขา้ งตัวเพื่อจิบกินบ่อย ๆ ตลอดวันก็ช่วยได้มาก
การอดอาหารทั้งหมดและทั้งหมดแบบเหนื อธรรมชาติคือ การอดอาหารทุกอย่างหมายความว่า
ไม่มีอาหาร-แข็งหรื อเหลว –และไม่มีน้ า
เปาโลอดอาหารทั้งหมดนานสามวันหลังจากที่ท่านเผชิ ญหน้ากับพระเยซู ระหว่างทางไปเมือง
ดามัสกัส (กิ จการ 9:9) เอสเธอร์ เรี ยกให้อดอาหารทั้งหมดนานสามวันเมื่ อพวกยิวเผชิ ญหน้ากับการ
ทาลายล้างในอาณาจักรเปอร์เซีย (เอสเธอร์ 4:16)
โมเสสและเอลียาห์เข้าสู่ สิ่งที่ตอ้ งจัดว่าเป็ นการอดอาหารทั้งหมดแบบเหนื อธรรมชาตินานสี่ สิบ
วัน (เฉลยธรรมบัญญัติ 9:9, 1 พงศ์กษัตริ ย ์ 19:8)
แต่เนื่องจากการสู ญเสี ยน้ า ผมไม่แนะนาให้อดอาหารในสองรู ปแบบนี้ มันอาจเป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพของคุณ ผมแนะนาคุณอย่างหนักแน่นให้ดื่มของเหลวมาก ๆ แต่ถา้ เห็นชัดเจนว่าถ้าพระเจ้าเรี ยก
คุณให้อดอาหารแบบทั้งหมดหรื อทั้งหมดแบบเหนื อธรรมชาติ คุณก็ตอ้ งเชื่ อฟั ง อย่างไรก็ตามผมหนุ น
ใจคุณให้แน่ใจโดยปราศจากข้อสงสัยเลยเสี ยก่อนว่าพระเจ้ากาลังนาคุณจริ ง ๆ

“แล้วงำนกับหน้ ำทีต่ ำมปกติล่ะ ฉันควรลำพักงำนเพือ่ อดอำหำรไหม”
คุณอดอาหารนานแค่ไหน คุณอดอาหารแบบไหน และคุณควรปรับตารางเวลาของคุณหรื อไม่
ส่ วนมากจะขึ้นอยูก่ บั อาชีพของคุณ คนที่ทางานในสานักงาน ศิษยาภิบาลหรื อแม่บา้ น ก็จะพบว่ามันเป็ น
การง่ายที่จะคงการทางานตามปกติและสามารถทาได้ยาวนานกว่าคนที่ตอ้ งทางานแบบใช้แรงงานหนัก
ๆ
ผมเห็ นด้วยกับอาร์ เธอร์ วิลลิ สที่ เขียนว่า “ไม่น่าจะมี ความยากลาบากอะไรกับการอดอาหาร
หนึ่ งวัน ไม่วา่ คนนั้นจะมีอาชี พอะไรก็ตาม” เขาเองรู้จกั “แม่บา้ นและคุณแม่ที่ได้ประโยชน์จากการอด
อาหารสามวันหรื อนานกว่านั้น ขณะที่ยงั คงทางานบ้าน...[และรู้ จกั ] ผูใ้ ช้แรงงานที่อดอาหารนานกว่า
นั้นโดยไม่มีอาการเจ็บป่ วย แต่ปกติจะไม่แนะนาให้ทาเช่นนั้น”
จาไว้วา่ คุณกาลังอดอาหารแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าคุณจาเป็ นต้องมีเวลาพิเศษตามลาพังกับพระองค์
เพื่อการอธิ ษฐานและภาวนาพระวจนะของพระเจ้า ลี บูเอโนกล่าวว่า
บางคนรวม [การอดอาหาร] เข้ากับการทางานหนัก พวกเขาส่ วนมากสงสัยว่าทาไมเวลาของ
พวกเขาจึงไม่เกิดผล พวกเขาถามอย่างไร้เดียงสาว่า “เกิดอะไรขึ้น” โดยไม่เคยตระหนักว่าในช่วงเวลา
ทั้งหมด ความสนใจของเขาถูกแบ่งออกระหว่างพระเจ้ากับโลกตลอด
เมื่อผมอดอาหารสี่ สิบวัน ผมทาให้ตารางเวลาทางานที่แคมพัสครู เสดสั้นลง เพื่อจะมีเวลามาก
ขึ้ นส าหรั บ การอ่า นพระวจนะของพระเจ้า อธิ ษ ฐาน และแสวงหาพระพัก ตร์ พ ระเจ้า แท้จริ ง แม้แต่
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กาหนดการพูดของผมและโครงการอื่น ๆ ก็ดูเหมือนผมจะทาในแง่ของการนมัสการ และกลายเป็ นของ
ถวายแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
การอดอาหารในฝ่ ายจิตวิญญาณมาแทนที่ทุ กสิ่ งที่ทาใน “เวลาปกติ” เมื่อผมอดอาหารแด่องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า ใช้เวลากับการอธิ ษฐานและพระวจนะบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า ผมสามารถคาดหวังแหล่ ง
พลังงานเหนือธรรมชาติได้ การทางานภายในของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ย้ าพระวจนะที่กล่าวว่า “เพราะ
พระเจ้าทรงฤทธิ์ อาจประทานของดีทุกสิ่ งทุกอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลาย” (2 โคริ นธ์ 9:8)
แต่ไม่ใช่ทุกคนจะผ่านการอดอาหารไปอย่างราบรื่ นไม่มีปัญหา เพื่อนร่ วมงานของผมคนหนึ่ ง
ซึ่ ง อดอาหารวันละมื้ อในช่ วงที่ ผ มอดอาหารสี่ สิบ วันประสบกับ ความขัดแย้ง ฝ่ ายจิ ตวิญญาณ เพื่ อน
ร่ วมงานอีกคนหนึ่ งทาไม่ฉลาดนักโดยการอดอาหารทั้งหมดโดยดื่มแต่น้ าอย่างเดียว ขณะเดี ยวกันก็ยงั
ทางานตามตารางเวลาปกติของเขาต่อไป
เขาพูดว่า “ผมคิดว่าผมกาลังจะตาย ผมรู ้สึกจริ ง ๆ ว่ามันถึงจุดที่ร่ายกายผมพังทลาย”

“กำรอดอำหำรจะทำลำยสุ ขภำพของฉันไหม”
นี่ เ ป็ นเรื่ อ งที่ ส มควรเอาใจใส่ เ นื่ อ งจากการสอนในเรื่ อ งนี้ มี จ ากัด แต่ นัก โภชนาการและ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสุ ขภาพซึ่ งมีความรู ้เกี่ ยวกับการอดอาหารสามารถหาเอกสารของตัวอย่างหลายร้อยราย
หรื อแม้แต่หลายพันราย ที่การอดอาหารทาให้ร่างกายผูน้ ้ นั กลับเป็ นหนุ่มเป็ นสาวอีกครั้ง
นักโภชนาการคริ สเตียน ดร.ฮูลิโอ ซี .รุ ยบาลกล่าวว่า
การอดอาหารเป็ นกระบวนการทางสรี รวิทยา และมันยังเป็ นแนวคิดตามพระคัมภีร์ซ่ ึ งปฏิบตั ิกนั
ในช่ วงเวลายากลาบาก ดังนั้นจากมุมมองทั้งสอง ทั้งตามพระคัมภีร์และทางวิทยาศาสตร์ เราสามารถ
มัน่ ใจได้วา่ การอดอาหารไม่มีอนั ตราย แต่กลับเป็ นประโยชน์เมื่อทาทุกอย่างถูกต้อง
จากประสบการณ์ของผม อาการปวดอักเสบที่ขอ้ นิ้วมือของผมลดน้อยลงอย่างมากหลังจากสิ บ
สี่ ถึงยี่สิบเอ็ดวันที่อดอาหาร และเนื่ องจากอาการไส้เลื่อนที่กระบังลม หลายปี ที่ผา่ นมาผมจึงต้องกินยา
ลดกรดหลายเม็ดในแต่ละวันเพื่อลดอาการปวดท้อง แต่ผมไม่ตอ้ งการมันแม้แต่เม็ดเดี ยวตลอดการอด
อาหารทั้งหมด อย่างไรก็ตามตอนนี้ผมกลับมากินอาหารอย่างเดิม และผมพบว่าจาเป็ นต้องกินยาลดกรด
อีกครั้ง
โดยการอดอาหารเรามอบร่ างกายของเรา “เป็ นเครื่ องบูชาที่ มีชีวิตอันบริ สุทธิ์ และเป็ นที่ พ อ
พระทัยพระเจ้า (โรม 12:1) เราตรึ งความปรารถนาของเราเพื่อเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น และทาให้น้ าพระทัยของพระองค์สาเร็ จในชีวติ เรา
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ไม่ มี อะไรเปรี ย บได้ก ับ การอดอาหารและอธิ ษ ฐานเพื่ อนามาซึ่ ง การฟื้ นฟู ส่ วนตัว และการ
เปลี่ ยนแปลงใหม่ของคริ สตจักร ผมเชื่ อว่าการเคลื่ อนไหวครั้ งต่อไปของพระเจ้าซึ่ ง ตอนนี้ ก าลังเริ่ ม
ทางานอยู่ จะฟื้ นฟูการอดอาหารตามแนวทางพระคัมภีร์ให้กลับมาสู่ พระกายของพระคริ สต์
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บทที่ 9
กำรเตรียมพร้ อมเพือ่ กำรอดอำหำร
“พูดตามตรงนะ ฉันไม่รู้จริ ง ๆ ว่าจะแสวงหาพระเจ้าโดยการอดอาหารและอธิ ษฐานอย่างไร
ฉันไปโบสถ์ อ่านพระคัมภีร์ และอธิ ษฐานนิดหน่อย มันก็เท่านั้นเอง”
“ฉันอยากอดอาหารและอธิ ษฐาน แต่ฉนั ไม่เคยอดอาหารมาก่อน ฉันยังสามารถทางานทุกวันได้
ไหม”
“ถ้าฉันคิดถึงเรื่ องอาหารตลอดเวลา ฉันจะทางานของฉันได้ยงั ไง ฉันจะให้เกียรติและนมัสการ
พระเจ้าอย่างแท้จริ งได้อย่างไร”
“ฉันกลัวการอดอาหารจริ ง ๆ มันจะทาให้ฉนั ขี้โมโหไหม ฉันจะจัดการกับเด็ก ๆ ได้อย่างไร”
เช่นเดียวกับคริ สเตียนส่ วนมาก บางทีคุณอาจกังวลกับเรื่ องคล้าย ๆ กันนี้ ในการอดอาหาร คุณอยากรู ้วา่
“ฉันจะเริ่ มอย่างไร ฉันควรจะดาเนิ นชี วิตโดยไม่มีอาหารเลยหรื อเปล่า ถ้าอย่างนั้น ฉันต้องดื่มน้ าอย่าง
เดี ยว หรื อว่าของเหลวอื่ น ๆ ด้วยก็ได้ ฉันควรอดอาหารนานแค่ไหน และฉันจะเพียรอดอาหารต่อไป
อย่างไร ฉันยังคงเดินหรื อวิง่ ออกกาลังกายได้ไหม ฉันควรบอกคนอื่นว่าฉันกาลังทาอะไรไหม ฉันจะอด
อาหาร อธิ ษฐาน แสวงหาพระเจ้า และทางานของฉันไปด้วยกันได้อย่างไร ฉันควรจะทาอะไรเมื่อถึ ง
เวลาที่ฉนั จะจบการอดอาหาร ฉันควรคาดหวังความเปลี่ยนแปลงแบบไหนในชีวติ ของฉัน”
ในบทนี้ เรามี ค าตอบที่ เ หมาะสมส าหรั บ ค าถามเหล่ า นี้ และผมจะแบ่ ง ปั น แนวทางหลาย
ประการเพื่อช่วยคุณให้ทาการอดอาหารในลักษณะที่ปลอดภัยและให้รางวัลฝ่ ายจิตวิญญาณ

กำรทรงเรียกให้ อดอำหำร
ก้าวแรกสู่ การอดอาหารของคุณเริ่ มด้วยการรู ้สานึ กว่าคุณจาเป็ นต้องอดอาหาร ให้ถือว่าข้อมูลที่
บรรจุในหนังสื อเล่มนี้เป็ น “การทรงเรี ยก” ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อให้คุณอดอาหารและอธิ ษฐาน
ยิง่ คุณเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการอดอาหารและประโยชน์พิเศษด้านร่ างกายและจิตวิญญาณมากเท่าใด ก็
จะยิง่ ง่ายที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะกระตุน้ ให้คุณอดอาหารและอธิ ษฐานเมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทางาน
ในเรา น้อยครั้งที่พระองค์จะตรัสด้วยเสี ยงดังอย่างอัศจรรย์ แต่ตามพระธรรมฟิ ลิปปี 2:13 พระองค์อาจ
เพี ย งแค่ ท าให้คุ ณส านึ ก ถึ ง ความจาเป็ นที่ คุณต้องอดอาหาร คุ ณอาจสั มผัส ถึ ง การกระตุ ้นภายในให้
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แสวงหาพระเจ้าโดยวิธีพิเศษ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ยังอาจใช้สถานการณ์บงั คับหรื อความต้องการอย่าง
สิ้ นหวังเป็ นวิธีเรี ยกคุณให้อดอาหารและอธิ ษฐาน
หลายเดือนก่อนที่ผมจะตกลงใจอดอาหารสี่ สิบวันพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ใส่ ภาระใจในผมจาก
สภาพเสื่ อมถอยอย่างรวดเร็ วในด้านศี ลธรรมและด้านวิญญาณจิ ตของประเทศนี้ ใจผมทุ กข์ระทมต่อ
อเมริ กาอย่างน้อยสามสิ บปี แต่นี่เป็ นการทางานที่ใหม่และพิเศษของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระองค์นา
ผมให้ “แสวงหาพระพักตร์พระเจ้า” โดยการอธิ ษฐานที่ลึกซึ้ งเกินกว่าทุกสิ่ งที่ผมเคยทา

วิธีเริ่มต้ น
วิธี ที่ คุณเริ่ ม ต้นและปฏิ บ ตั ิ ใ นการอดอาหารจะมี ผลอย่า งมากต่อความส าเร็ จของคุ ณ ผมขอ
อนุ ญาตแนะนาคุณถึงขั้นตอนการปฏิ บตั ิ ซึ่ งจะช่วยให้คุณมีเวลากับพระเจ้าที่มีความหมายมากขึ้นและ
ให้รางวัลฝ่ ายจิตวิญญาณ ขณะเดียวกันก็ช่วยเสริ มสร้างสุ ขภาพร่ างกายของคุณด้วย
ประการแรก ตั้งเป้ าหมายอย่างเจาะจง ทาไมคุ ณจึงอดอาหาร เพื่อการฟื้ นจิ ตวิญญาณขึ้นใหม่
เพื่อการขอการทรงนา เพื่อการเยียวยารักษา เพื่อการแก้ปัญหา หรื อเพื่อพระคุ ณพิเศษสาหรับรับมือกับ
สถานการณ์ยาก ๆ การจดจ่อที่เป้ าหมายจะช่ วยค้ าจุนการอดอาหารของคุณ เมื่อการทดลองทางร่ างกาย
และความกดดันในชีวติ ล่อลวงให้คุณเลิกอดอาหาร
โดยส่ วนตัวผมเชื่ อว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เรี ยกผูเ้ ชื่ อทุกคนอย่างเร่ งด่วน เพื่อให้ถ่อมตัวลง
โดยการอดอาหารและอธิ ษฐาน เพื่อพระองค์จะกระตุน้ จิตวิญญาณของเรา ปลุกคริ สตจักรของเราและ
รักษาแผ่นดินของเราตาม 2 พงศาวดาร 7:14 ผมขอหนุนใจคุณ ให้คุณเลือกสิ่ งนี้ เป็ นจุดมุ่งหมายเบื้องต้น
สาหรับการอดอาหาร

วำงรำกฐำนฝ่ ำยจิตวิญญำณของคุณ
ประการที่สอง เตรี ยมจิตวิญ ญาณของคุณ รากฐานแท้จริ งของการอดอาหารและอธิ ษฐานคือ
การกลับ ใจใหม่ ความบาปที่ ไ ม่ ได้ส ารภาพจะขวางกั้นคาอธิ ษ ฐานของคุ ณ ในพระคัม ภี ร์ที่ พ ระเจ้า
เรี ยกร้องให้ประชากรของพระองค์กลับใจจากความบาปก่อนที่พระองค์จะฟั งคาอธิ ษฐานของพวกเขา
เสมอ ดาวิดกล่าวว่า
บรรดาผูท้ ี่เกรงกลัวพระเจ้า ขอเชิญฟัง ข้าพเจ้าจะบอกว่าพระองค์ได้ทรงกระทาอะไรแก่ขา้ พเจ้า
บ้าง ปากข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระองค์และลิ้นข้าพเจ้าได้ยกย่องพระองค์ ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชัว่ ไว้ในใจ
ข้าพเจ้า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าคงไม่ทรงสดับ แต่พระเจ้าได้ทรงสดับแน่ ทีเดี ยว พระองค์ได้ทรงฟั งเสี ยงคา
อธิ ษฐานของข้าพเจ้า สาธุ การแด่พระเจ้าเพราะว่าพระองค์ไม่ทรงปฏิ เสธคาอธิ ษฐานของข้าพเจ้าหรื อ
ยับยั้งความรักมัน่ คงของพระองค์เสี ยจากข้าพเจ้า (สดุดี 66:16-20)
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อีกตอนหนึ่ ง ดาวิดแบ่งปั นถึ งความชื่ นบานซึ่ งกลับมาหาท่าน หลังจากท่านสารภาพบาปของ
ท่าน รวมทั้งการล่วงประเวณี และการฆาตกรรม
บุคคลผูซ้ ่ ึ งได้รับการอภัยการละเมิดแล้วก็เป็ นสุ ข คือผูท้ รงกลับเกลื่ อนบาปให้น้ นั บุ คคลซึ่ ง
พระเจ้ามิได้ทรงถือโทษก็เป็ นสุ ข คือผูท้ ี่ไม่มีการหลอกลวงในใจของเขา เมื่อข้าพระองค์ไม่แจ้งบาปของ
ข้าพระองค์ ร่ างกายของข้าพระองค์ก็ร่วงโรยไปโดยการคร่ าครวญวันยังค่ าของข้าพระองค์ พระหัตถ์
ของพระองค์หนักอยูบ่ นข้าพระองค์ท้ งั วันทั้งคืน กาลังของข้าพระองค์ก็เหี่ ยวแห้งไปอย่างความร้อนใน
หน้าแล้ว ข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์ และข้าพระองค์มิได้ซ่อนบาปผิดของข้า
พระองค์ไ ว้ข ้า พระองค์ทู ล ว่า “ข้า พระองค์จะสารภาพการละเมิ ดของข้า พระองค์ต่อ พระเจ้า ” แล้ว
พระองค์ทรงยกโทษบาปข้าพระองค์ เพราะฉะนั้น ขอให้ธรรมิกชนทุกคนอธิ ษฐานต่อพระองค์ ในเวลา
ที่จะพบพระองค์ได้ ในเวลาน้ าท่วมมากน้ าจะไม่มาถึงคนนั้น (สดุดี 32:1-6)
และซาโลมอนก็บนั ทึกว่า
พระเจ้าทรงอยูห่ ่างไกลจากคนชัว่ ร้าย แต่พระองค์ได้ยินคาอธิ ษฐานของคนชอบธรรม (สุ ภาษิต
15:29)
เมื่อคุ ณเริ่ มอดอาหาร ผมหนุ นใจคุ ณให้สารภาพบาปที่คุณรู ้ ท้ งั หมดซึ่ งพระวิญญาณทาให้คุณ
ระลึกได้ ทั้งความบาปที่เห็นได้ชดั และบาปที่ไม่เด่นชัดนัก เช่นการทิ้งความรักดั้งเดิมต่อองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า การมีความคิดอย่างโลก การให้ตนเองเป็ นศูนย์กลาง และความเฉยเมยฝ่ ายจิตวิญญาณ-การไม่เต็มใจ
จะแบ่งปั นความเชื่อในพระคริ สต์ของคุณกับคนอื่น ไม่เต็มใจจะช่วยเหลือคริ สตจักร ไม่เต็มใจจะใช้เวลา
กับพระวจนะของพระเจ้าและการอธิ ษฐาน
รวมทั้งความบาปต่อประเทศของเรา-เช่นการไม่ไปเลือกตั้ง การไม่ยินดี ยินร้ ายกับค่านิ ยมทาง
ศีลธรรมและจิตวิญญาณ หรื อการโกงภาษีเงินได้ของคุณ จงขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เปิ ดเผยทุกสิ่ งใน
ใจของคุณที่ไม่พอพระทัยพระเจ้า
บางทีพระองค์อาจทาให้คุณระลึกถึงบางสิ่ งที่คุณพูดซึ่ งทาให้บางคนเจ็บปวดหรื อทาให้บางคน
เจ็บปวดหรื อทาให้เขาเสี ยชื่อเสี ยง หรื อการที่คุณขาดความไว้วางใจในพระเจ้าซึ่ งขัดขวางไม่ให้คุณยอม
จานนความตั้งใจของคุณทั้งหมดต่อพระองค์ ให้คุณเขียนรายการความบาปลงบนกระดาษและอ้างพระ
สัญญาของพระองค์ที่บนั ทึกไว้ใน 1 ยอห์น 1:9 “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและ
เที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชาระเราให้พน้ จากการอธรรมทั้งสิ้ น”
ความจริ งที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งของพระคัมภีร์-ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ที่เสริ มสร้าง
ชีวติ ผมอย่างที่ความจริ งอื่นไม่เคยทาได้-คือความเข้าใจที่ผมเรี ยกว่า “การหายใจฝ่ ายจิตวิญญาณ”
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เช่ นเดี ยวกับการหายใจฝ่ ายร่ างกาย การหายใจฝ่ ายจิตวิญญาณคือกระบวนการของการหายใจ
เอาสิ่ งที่ไม่สะอาดออกและหายใจสิ่ งบริ สุทธิ์ เข้า ถ้าคุณทาบาปโดยการจงใจไม่เชื่ อฟั ง ให้หายใจฝ่ ายจิต
วิญญาณเพื่อฟื้ นฟูการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในชีวติ ของคุณ
คุณหายใจออกโดยการสารภาพ ตามที่พระวจนะของพระเจ้าสัญญาไว้ว่า ถ้าเราสารภาพบาป
ของเรา พระองค์จะยกโทษให้เรา ในภาษากรี ก ภาษาดั้ง เดิ ม ของพันธสั ญ ญาใหม่ ค าว่า “สารภาพ”
หมายถึง “เห็นด้วย” หรื อ “พูดคล้อยตาม” การเห็นด้วยนี้ครอบคลุมถึงความคิดหลายอย่าง
เริ่ มแรกให้คุณยอมรับว่าบาปอย่างเดียวของคุณหรื อบาปหลายอย่างของคุณ-ซึ่ งควรระบุเจาะจง
ต่อพระเจ้า-คือสิ่ งที่ผดิ และทาให้พระองค์เสี ยพระทัย
เอฟเวลี น คริ สเตนสัน ผูไ้ ด้รับความเชื่ อถื อซึ่ งเป็ นที่ รู้จกั นานาชาติ ในเรื่ องการอธิ ษฐาน ได้
เตรี ยมรายการความบาปที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่ งรายการนี้ อาจช่ วยคุณ ทุกครั้งที่ตอบว่า “ใช่ ” หมายถึงบาป
ในชีวติ ของคุณที่ตอ้ งสารภาพ
*จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่ แหละเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า ซึ่ งปรากฏอยูใ่ นพระเยซู
คริ สต์เพื่อท่านทั้งหลาย (1 เธสะโลนิกา 5:18)
คุณกังวลใจกับสิ่ งใดหรื อเปล่า คุณไม่ได้ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับทุกสิ่ ง ทั้งสิ่ งที่ดูเหมือนดี
และที่ดูเหมือนไม่ดีหรื อเปล่า คุณละเลยการขอบพระคุณในเวลาอาหารหรื อเปล่า
*ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผทู ้ รงฤทธิ์ กระทาสิ่ งสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรื อคิด
ได้ตามฤทธิ์ เดชที่ประกอบกิจอยูภ่ ายในตัวเรา (เอเฟซัส 3:20)
คุ ณ ไม่ ไ ด้พ ยายามท าสิ่ ง ต่ า ง ๆ เพื่ อ พระเจ้า เนื่ อ งจากคุ ณ ไม่ มี ค วามสามารถพอหรื อ เปล่ า
ความรู้สึก ต่ าต้อยขัดขวางไม่ให้คุณพยายามรั บใช้พระเจ้าหรื อเปล่ า เมื่ อคุ ณทาบางสิ่ งสาเร็ จเพื่อพระ
คริ สต์ คุณไม่ยอมถวายเกียรติแด่พระองค์หรื อเปล่า
*แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์ เดชเมื่ อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนื อท่าน และท่า น
ทั้ง หลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุ งเยรู ซ าเล็ ม ทัว่ แคว้นยูเดี ย แคว้นสะมาเรี ย และจนถึ งที่สุ ดปลาย
แผ่นดินโลก (กิจการ 1:8)
คุณไม่ได้เป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ดว้ ยชี วิตของคุ ณหรื อเปล่า คุณรู ้ สึกหรื อเปล่าว่า คุ ณดาเนิ น
ชีวติ คริ สเตียนของคุณก็พอแล้ว ไม่จาเป็ นต้องเป็ นพยานด้วยปากแก่คนที่หลงทางหรอก
*ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคน... ว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น (โรม 12:3)
คุณภาคภูมิใจกับความสาเร็ จของคุณ ความสามารถของคุณ ครอบครัวของคุณหรื อไม่ คุณไม่ได้
ถือว่าคนอื่นดีกว่าคุณ และสาคัญกว่าคุณในพระกายของพระคริ สต์หรื อไม่ คุณคิดว่าในฐานะคริ สเตียน
คุณทาได้ดีแล้วหรื อเปล่า คุณขัดขืนเมื่อพระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงคุณหรื อเปล่า
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*จงให้ใจขมขื่น และใจขัดเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกัน และการพูดเสี ยดสี กับ
การคิดปองร้ายทุกอย่าง อยูห่ ่างไกลจากท่านเถิด (เอเฟซัส 4:31)
คุณบ่น จับผิด หรื อทุ่มเถี ยงหรื อเปล่า คุ ณมีจิตใจชอบวิพากษ์วิจารณ์ หรื อเปล่า คุ ณมีความขุ่น
เคืองใจต่อคริ สเตียนในกลุ่มอื่นเพราะพวกเขาไม่เห็นด้วยกับคุณในทุกเรื่ องหรื อเปล่า คุ ณพูดถึงคนอื่น
ลับหลังอย่างไม่ปราณี หรื อเปล่า คุณโกรธตัวเอง คนอื่น หรื อพระเจ้าหรื อเปล่า
*ท่านไม่รู้หรอกว่า ร่ างกายของท่านเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งสถิ ตอยูใ่ นท่าน ซึ่ ง
ท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง (1 โคริ นธ์ 6:19)
คุณไม่เอาใจใส่ ร่างกายของคุณหรื อเปล่า คุณทาผิดโดยไม่เอาใจใส่ มนั ในฐานะพระวิหารของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยนิ สัยการกิ นและการออกกาลังหรื อเปล่า คุ ณทาให้ร่างกายของคุณมลทินด้วย
กิจกรรมทางเพศที่ไม่บริ สุทธิ์ หรื อเปล่า
*อย่าให้คาหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย แต่จงกล่าวคาที่ดีและเป็ นประโยชน์ให้เหมาะสม
กับความต้องการเพื่อจะได้เป็ นคุณแก่คนที่ได้ฟัง (เอเฟซัส 4:29)
คุ ณใช้คาลามกหยาบคาย พูดตลกสองแง่ สองง่ามหรื อเปล่า คุ ณนิ่ งเฉยไม่ใส่ ใจเมื่อคนอื่ นพูด
เช่นนั้นต่อหน้าคุณ หรื อในบ้านของคุณหรื อเปล่า
*อย่าให้โอกาสแก่มาร (เอเฟซัส 4:26, 27)
คุ ณไม่รู้ตวั ว่าคุ ณเป็ น “ทางลงจอด” ของซาตานเมื่ อคุ ณเปิ ดใจของคุ ณแก่ ซาตานโดยการนั่ง
สมาธิ ฝึ กโยคะหาหมอดูคนทรง อ่านนิ ยายไสยศาสตร์ และดูภาพยนตร์ รุนแรงและปลุกอารมณ์ทางเพศ
หรื อเปล่า คุณรับคาปรึ กษาสาหรับชีวติ ประจาวันจากโหราศาสตร์ แทนที่จะได้จากพระเจ้าหรื อเปล่า คุณ
ยอมให้ซาตานใช้คุณเพื่อทาลายจุ ดมุ่งหมายของพระคริ สต์ที่มีต่อคริ สตจักร โดยการวิพากษ์วิจารณ์
นินทา และไม่ให้ความร่ วมมือหรื อเปล่า
*อย่าอ่อนระอา (โรม 12:11) [ผูเ้ ขียนคัดจากพระคัมภีร์ฉบับ King James Version ซึ่ งใช้คาว่า
‘อย่าทางานอย่างเกียจคร้าน’]
คุณไม่ชาระหนี้ตรงตามเวลาหรื อเปล่า คุณหลีกเลี่ยงการจ่ายหนี้ ท้ งั ก้อนพร้อมกันหรื อเปล่า คุณ
จ่ายเงิ นผ่านเครดิ ตการ์ ดเกิ นกว่าที่ คุ ณจะจ่ ายได้เมื่ อถึ งเวลาชาระเงิ นหรื อเปล่ า คุ ณละเลยการบันทึ ก
รายการชาระภาษีเงินได้อย่างซื่ อสัตย์หรื อเปล่า คุณร่ วมตกลงธุ รกิจที่มีลบั ลมคมในหรื อเปล่า
*อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยูน่ ้ นั (ฮีบรู 10:25)
คุณไปโบสถ์อย่างไม่สม่าเสมอหรื อไม่คงเส้นคงวาหรื อเปล่า คุณฟั งคาเทศนาแต่ตวั คือซุ บซิ บ
อ่านหนังสื อหรื อคิดวางแผนงานขณะที่มีการเทศนาพระวจนะหรื อเปล่า คุ ณโดดประชุ มอธิ ษฐานหรื อ
เปล่า คุณละเลยการนมัสการในครอบครัวหรื อเปล่า
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*อย่าพูดมุสาต่อกัน เพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุ ษย์เก่ า กับการปฏิ บตั ิของมนุ ษย์น้ นั เสี ยแล้ว
(โคโลสี 3:9)
คุณโกหกบ้างไหม พูดเกินความจริ งบ้างไหม คุณไม่คิดว่า “โกหกเพื่อจุดมุ่งหมายที่ดี” เป็ นบาป
หรื อเปล่า คุณเล่าเรื่ องตามที่คุณอยากให้มนั เป็ น แทนที่จะเล่าตามความเป็ นจริ งหรื อเปล่า
*ดูก่อนท่านที่รัก ข้าพเจ้าของวิงวอนท่านทั้งหลาย...ให้เว้นจากตัณหาของเนื้ อหนัง (1 เปโตร
2:11)
คุ ณท าผิดโดยการมองเพศตรงข้า มด้วยราคะตัณหาหรื อเปล่ า คุ ณเติ ม ความคิ ดของคุ ณด้วย
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสื อ นิตยสาร ที่มีเรื่ องเพศเป็ นศูนย์กลางหรื อเปล่า หรื อปกหนังสื อและ
นิ ตยสารเหล่านั้น หรื อหน้ากลางของมัน คุ ณปล่อยตัวในกิ จกรรมตามราคะตัณหาที่พระวจนะของพระ
เจ้ากล่าวโทษหรื อเปล่า เช่นการมีเพศสัมพันธ์นอกการสมรส การล่วงประเวณี กามวิตถาร
*ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้ แหละคนทั้งปวงก็จะรู ้ ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็ นสาวกของเรา
(ยอห์น 13:35)
คุณทาผิดโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของการแบ่งพรรคแบ่งพวกหรื อการแตกแยกในคริ สตจักรของคุณ
หรื อเปล่า คุณมักจะเติมเชื้อไฟใส่ การเข้าใจผิดกัน แทนที่จะช่วยให้คนเข้าใจกันถูกต้องหรื อเปล่า คุณรัก
คนที่อยู่ในคริ สตจักรของคุ ณเท่านั้นและรู ้ สึกว่าคนในคณะอื่นไม่ใช่พระกายของพระคริ สต์หรื อเปล่า
คุณแอบพึงพอใจกับเหตุร้ายของคนอื่นหรื อเปล่า หรื อรู ้สึกหงุดหงิดกับความสาเร็ จของเขา
*จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่ งกันและกัน และถ้าแม้ว่าผูใ้ ดมีเรื่ องราวต่อกัน ก็จงยกโทษให้กนั และ
กัน องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงยกโทษให้ท่านฉันใด ท่านจงกระทาอย่างนั้นเหมือนกัน (โคโลสี 3:13)
คุณไม่ได้ยกโทษให้ใครบางคนในสิ่ งที่เขาได้พูดหรื อทาต่อคุณหรื อเปล่า คุณเลิ กยุง่ เลิกคบกับ
คนอื่นหรื อเปล่า คุณเก็บความขุ่นเคืองไว้ในใจหรื อเปล่า
*คนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีก แต่จงใช้มือทางานที่ดีดีกว่า (เอเฟซัส 4:28)
คุ ณขโมยจากนายจ้า งของคุ ณโดยท างานน้อยลงอยู่ท างานน้อยกว่า จานวนชั่วโมงที่ คุ ณรั บ
เงินเดือนหรื อเปล่า คุณ “แต่งเติม” บัญชีรายจ่ายของคุณหรื อเปล่า
*ไม่มีผใู ้ ดเป็ นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้....ท่านจะปฏิบตั ิพระเจ้าและจะปฏิ บตั ิเงิ นทองพร้ อม
กันไม่ได้ (มัทธิ ว 6:24)
เป้ าหมายชี วิตของคุ ณคือการหาเงิ นให้ได้มากที่ สุดเท่าที่ ทาได้หรื อเปล่า คุ ณยักยอกส่ วนของ
พระเจ้าในเงินได้ของคุณหรื อเปล่า เงินคือพระเจ้าของคุณหรื อเปล่า
*เจ้าทั้งหลายก็เป็ นอย่างนั้นแหละ ภายนอกแลดูเหมือนว่าเป็ นคนชอบธรรม แต่ภายในเต็มไป
ด้วยความเท็จเทียมและอธรรม (มัทธิว 23:28)
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ท่านรู ้ในจิตใจว่าคุณเสแสร้ง แสร้งทาเป็ นคริ สเตียนแท้หรื อเปล่า คุณแอบซ่ อนชี วิตที่ยงั เต็มด้วย
ความบาปจากสมาชิกคริ สตจักรหรื อเปล่า คุณแสร้งทาเป็ นคริ สเตียนเพื่อฐานะทางสังคม การยอมรับใน
คริ สตจักรหรื อสังคมหรื อไม่ คุ ณยิ้มอย่างเคร่ งศาสนาระหว่างการเทศนาวันอาทิ ตย์ แต่ดาเนิ นชี วิตใน
ความบาปของคุณตลอดสัปดาห์หรื อเปล่า ที่บา้ นของคุณ คุณเป็ นคนเดียวกันกับคนที่คุณอยากให้ผอู ้ ื่น
คิดว่าคุณเป็ นหรื อเปล่า
*ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย ในที่สุดนี้ ขอจงใคร่ ครวญถึงสิ่ งที่จริ ง สิ่ งที่น่านับถือ สิ่ งที่ยุติธรรม สิ่ งที่
บริ สุทธิ์ สิ่ งที่น่ารัก สิ่ งที่ทรงคุณ คือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ าเลิศ สิ่ งใดที่ควรแก่การสรรเสริ ญ ก็ขอจงใคร่ ครวญดู
(ฟิ ลิปปี 4:8)
คุณชอบฟั งคานิ นทาหรื อเปล่า ช่ วยส่ งกระจายออกไปหรื อเปล่า คุ ณเชื่ อข่าวลื อหรื อความจริ ง
แบบบางส่ วนหรื อเปล่า โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศัตรู หรื อคู่แข่งของคุณ คุณไม่ได้ใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์ทุก
วันหรื อเปล่า คุณไม่ได้คิดถึงสิ่ งที่เป็ นของพระเจ้าเสมอ-คือสิ่ งที่ดีและจริ งและบริ สุทธิ์ เท่านั้นใช่หรื อไม่
ตอนนี้ ให้คุณเขียนรายการของคุ ณโดยใช้คาถามข้างบน และสิ่ งใดก็ตามที่พระเจ้าตรัสกับคุ ณ
อ้างพระสัญญาใน 1 ยอห์น 1:9 เมื่อคุณได้สารภาพบาปของคุณต่อพระเจ้ายอมรับว่าพระองค์ได้อภัยให้
คุณโดยการตายของพระคริ สต์บนไม้กางเขน (ฮีบรู 10:1-23)
แล้วให้คุณกลับใจใหม่ ซึ่ งหมายถึ งคุ ณเปลี่ ยนทัศนคติ ของคุ ณต่อความบาป ฤทธิ์ อานาจของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะช่วยคุณให้สามารถเปลี่ยนทั้งทัศนคติและการประพฤติของคุณ อย่ากระทาสิ่ งที่
ธรรมชาติบาปและเนื้อหนังของคุณต้องการ แต่จงเลือกกระทาสิ่ งที่พระเจ้าต้องการให้คุณทา”
คุณหายใจเข้าโดยการรับเอาการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าโดยความเชื่ อ ไว้วางใจ
พระองค์ให้ควบคุมและให้กาลังคุณตามพระบัญชาของพระองค์ในเอเฟซัส 5:18 “จงประกอบด้วยพระ
วิญญาณ” นี่ หมายความถึงการรับการควบคุมและรับกาลังจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
ตามพระสัญญาของพระองค์ใน 1 ยอห์น 5:14, 15 พระเจ้าฟังคุณและประทานตามที่คุณทูลขอ
เพราะคุณอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระองค์
และนี่ คือความมัน่ ใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่ งใดที่เป็ นพระประสงค์ของพระองค์
พระองค์ก็ทรงโปรดฟั งเรา และถ้าเรารู ้ ว่าพระองค์ทรงโปรดฟั งเรา เมื่อเราทูลขอสิ่ งใด ๆ เราก็รู้ว่าเรา
ได้รับสิ่ งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์
คริ สเตียนโดยทัว่ ไปไม่เข้าใจว่าการหายใจฝ่ ายจิตวิญญาณเป็ นการออกกาลังความเชื่ อของเรา
ผลก็คือเขาดาเนิ นชี วิตบนรถไฟเหาะฝ่ ายจิตวิญญาณ เขาไปจากประสบการณ์ ทางอารมณ์ อนั หนึ่ งไปสู่
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อีกประสบการณ์ หนึ่ ง ใช้ชีวิตส่ วนมากของเขาอย่างคริ สเตียนชาวโลก ควบคุ มชี วิตของตนเอง-สับสน
และไม่เกิดผล
ถ้านี่ คือประสบการณ์ ข องคุ ณ การหายใจฝ่ ายจิ ตวิญญาณจะช่ วยคุ ณให้สามารถหลุ ดพ้นจาก
รถไฟเหาะแห่ งอารมณ์ น้ ี เพื่อคุ ณจะชื่ นชมยินดี กบั ชี วิตคริ สเตียนที่ครบบริ บูรณ์ ซึ่ งพระเยซู เจ้าสัญญา
คุณเมื่อทรงตรั สว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริ บูรณ์ ” (ยอห์น 10:10)
การหายใจฝ่ ายจิตวิญญาณจะทาให้เรื่ องนี้ เป็ นไปได้สาหรับคุณ ที่คุณจะมีประสบการณ์กบั ความรักของ
พระเจ้า การอภัยโทษ และฤทธิ์ อานาจและการควบคุมของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สื บต่อไปอย่างเป็ นวิถี
ชีวติ
ในวินาทีที่คุณเชิญพระคริ สต์เข้าในชีวิตของคุณให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดและองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
คุ ณก็มีประสบการณ์ ในการบังเกิ ดใหม่ คุ ณกลายเป็ นลูกของพระเจ้าและคุณได้รับการเติม ให้เต็มด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระเจ้ายกโทษบาปทั้งหลายของคุ ณ-ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต-ทาให้คุณเป็ น
คนชอบธรรม บริ สุทธิ์ และเป็ นที่ ยอมรั บในสายพระเนตรพระองค์ เนื่ องจากการถวายบูชาของพระ
คริ สต์บนไม้กางเขนเพื่อคุณ คุณได้รับฤทธิ์ อานาจที่จะดาเนิ นชี วิตที่บริ สุทธิ์ และเป็ นพยานที่เกิดผลเพื่อ
พระเจ้าเมื่อคุณเดินในพระวิญญาณโดยความเชื่ อ จงฝึ กฝนการหายใจฝ่ ายจิตวิญญาณ คุณไม่จาเป็ นต้อง
เดินในความพ่ายแพ้จิตวิญญาณเลย

เตรียมตัวด้ ำนร่ ำงกำย
ขั้นตอนที่สามในการเตรี ยมพร้อมสาหรับการอดอาหารคือ เตรี ยมร่ างกายของคุณ
อย่ารี บร้อนเข้าสู่ การอดอาหาร ถ้าคุณวางแผนจะใช้ชีวติ โดยปราศจากอาหารหลาย ๆ วัน คุณจะ
พบว่ามันเป็ นประโยชน์ที่ จะเริ่ มต้นโดยกิ นอาหารมื้ อละน้อย ๆ ก่ อนที่ จะงดอาหารทั้ง หมด นี่ จะส่ ง
สัญญาณไปยังจิตใจของคุ ณว่าคุ ณเข้าสู่ ช่วงเวลาอดอาหารแล้ว และมันช่วยคุ ณให้ “หด” กระเพาะและ
ความอยากอาหารลง (แน่นอน ถ้าคุณกาลังอยูร่ ะหว่างการดูแลของแพทย์ อย่าลืมปรึ กษาแพทย์ของคุ ณ
เสี ยก่อน)
ลี บูเอโน ผูส้ นับสนุนอย่างหนักแน่นให้เราเตรี ยมตัวล่วงหน้า กล่าวว่า
เนื่ องจากหลายคนมี ป ระสบการณ์ ที่ ร ะดับ น้ า ตาลในเลื อดลดลงอย่า งมากเมื่ อเขางดอาหาร
ตามปกติ ข องเขาที่ มีไขมันและน้ าตาลสู ง คุ ณอาจต้องการงดอาหารเหล่ านี้ หนึ่ ง หรื อสองวันก่ อนอด
อาหาร
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุ ขภาพบางคนแนะนาให้กินแต่ผกั สดและผลไม้สองวันก่อนเริ่ มอดอาหาร
การเตรี ยมร่ างกายของคุณทาให้การเปลี่ยนแปลงนิ สัยการกินอย่างฉับพลันเป็ นเรื่ องง่ายขึ้นบ้าง
แล้วคุณจะสามารถหันความสนใจทั้งหมดไปหาพระเจ้าในการอธิ ษฐาน
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ประการที่สี่ ขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เปิ ดเผยว่าพระเจ้าต้องการให้คุณอดอาหารแบบไหน
พระองค์ตอ้ งการให้คุณงดอาหารทั้งหมดเลย โดยดื่มแต่น้ าหรื อเปล่า หรื อน้ ากับน้ าผลไม้ พระองค์เรี ยก
ให้คุณอดอาหารหนึ่งมื้อต่อวันหนึ่งวันต่อสัปดาห์ หรื อครั้งละหลายวันหรื อหลายสัปดาห์ พระเจ้านาคุณ
ให้อดอาหารสี่ สิบวันหรื อเปล่า การขอการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในเรื่ องนี้ จะทาให้คุณมีเวลา
กับพระเจ้าที่มีความหมายยิง่ ขึ้น
การอดอาหารเป็ นพิธี เช่ น งดช็อคโกแลต หรื อพายเลมอนหรื ออาหารโปรดอย่างอื่นอาจน่ายก
ย่อง แต่การกระทาอย่างนั้นไม่ได้ยอมให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทางานภายในซึ่ งมีความจาเป็ นต่อการ
สร้ างความเปลี่ ยนแปลงแท้จริ งในชี วิตฝ่ ายจิตวิญญาณของคุ ณ หรื อไม่ได้ยืนยันกับพระเจ้าเลยว่าคุ ณ
จริ งจังกับการฟื้ นฟูเพื่ออเมริ กา
อย่างที่ผมได้ช้ ี ให้เห็นก่อนหน้านี้ วา่ การอดอาหารตามพระคัมภีร์มกั จะเรี ยกให้ดื่มแต่น้ า ผมได้
อดอาหารอย่างเคร่ งครัดโดยดื่มแต่น้ าหลายครั้ง นานหนึ่ งวันหรื อสามสี่ วนั และได้รับพระพรอย่างพิเศษ
อย่างไรก็ตาม ผมแนะนาอย่างหนักแน่นให้คุณดื่มน้ าผักและผลไม้เพิ่มเติมด้วย
ดร.เจมส์ เอฟ.บาล์ค นักโภชนาการไม่แนะนาให้ดื่มน้ าส้มหรื อน้ ามะเขือเทศ เนื่ องจากมันมีกรด
เขาเชื่อว่าน้ าผักผลไม้ที่ดีที่สุดได้แก่ กะหล่ าปลี บีท แครอท คึ่นช่ายฝรั่ง (เซเลอรี ) องุ่น และแอบเปิ้ ลสด
ๆ เขายังแนะนา “เครื่ องดื่มเขียว” ซึ่ งทาจากผักใบเขียวต่าง ๆ เพราะมันเป็ นตัวขจัดสารพิษที่ดีเยี่ยม ถ้า
คุณเลือกอดอาหารโดยดื่มน้ าอย่างเดียว โปรดทาตามแนวทางที่แพทย์ซ่ ึ งได้รับการฝึ กฝนด้านวิธีการอด
อาหารแนะนา
เช่ นเดี ยวกับ ดร.บาล์ค พาเมลา สมิ ธ นักโภชนาการแนะนาว่าไม่ค วรดื่ มน้ าผลไม้รสเปรี้ ยว
เนื่ องจากมันมีกรดซิ ตริ ค เธอแนะนาน้ าผลไม้ “อ่อน ๆ” เช่นน้ าแอปเปิ้ ลไม่เจือน้ าตาล แอปเปิ้ ลผสมแค
รนเบอร์ รี หรื อน้ าองุ่นขาว
ผมแนะนาน้ าผลไม้เพราะเหตุผลสองประการ คือ น้ าตาลตามธรรมชาติของมันให้พลังงาน และ
รสชาดกับพลังงานของมันจะช่วยจูงใจให้คุณอดอาหารต่อไป
ดร.บาล์ค กล่าวว่าน้ าผลไม้เป็ นตัวชาระล้าง และดี ที่สุดสาหรับดื่ มในตอนเช้า เนื่ องจากน้ าผัก
เป็ นตัวซ่อมแซมและเสริ มสร้างจึงดีสาหรับการดื่มในตอนบ่าย
การอดอาหารโดยดื่ มน้ ากลัน่ และน้ าผักผลไม้เป็ นวิธีที่ฉลาดมาก-โดยเฉพาะสาหรั บคนที่ ไม่
คุน้ เคยกับการอดอาหาร-เพราะมันช่วยให้เขาจดจ่อกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามากกว่าความทรมานจากความ
หิ วหรื อความอึดอัดหรื อความรู ้สึกป่ วยที่อาจเกิดจากการอดอาหารโดยดื่มน้ าอย่างเดียว
เมื่อคุณรู ้จกั วิธีอดอาหารแล้ว การอดอาหารสั้น ๆ เพียงหนึ่งถึงสามวันก็ตอ้ งการแค่น้ าก็พอ คริ ส
เตียนที่อดอาหารเป็ นประจามักอดอาหารสิ บวันหรื อนานกว่านั้นโดยดื่มแต่น้ า-แม้แต่ถึงสี่ สิบวัน-พร้อม
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กับได้ประโยชน์ท้ งั ด้านร่ างกายและจิตวิญญาณ โดยอยูใ่ นการดูแลแนะนาของผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับการอด
อาหารโดยดื่ ม แต่ น้ า คุ ณมี อาหารส ารองเก็ บ ไว้ใ นไขมันของร่ า งกายมากกว่า ที่ คุ ณคิ ด และพวกเรา
ส่ วนมากจะดีใจยิง่ นักที่จะสละไขมันเหล่านั้น
อย่างไรก็ตาม จนกว่าคุ ณได้สร้าง “กล้ามเนื้ อสาหรับการอดอาหาร” ของคุ ณ หรื อถ้าคุ ณกาลัง
อดอาหารระยะยาวคุณอาจต้องการดื่มน้ าผักหรื อผลไม้เพิ่มเติม (มันควรจะไม่มีน้ าตาลหรื อสารให้ความ
หวาน)
ดร.ฮูลิโอ ซี .รุ ยบาล เชื่ อว่าคนสามารถอดอาหารโดยดื่มน้ าผักผลไม้ได้อย่างสบายนานเท่าที่เขา
รู ้สึกว่าพระเจ้านาเขาให้อดอาหาร เขาแนะนาให้เริ่ มดื่มน้ าผักผลไม้ในวันที่สาม “ในการอดอาหารโดย
ดื่ มน้ าผักผลไม้ร่างกายของคุ ณจะได้รับสารอาหารที่สาคัญ” ดร.รุ ยบาล กล่ าวว่า “น้ าผลไม้ให้น้ าตาล
กลูโคส แตงโมนั้นดีเยีย่ มเพราะมันคือน้ าและกลูโคสเป็ นส่ วนใหญ่ มันอ่อนและไม่ทาปฏิกิริยา น้ าแอป
เปิ้ ลสดก็ดีเช่ นกัน เครื่ องดื่ มเขี ยวที่ทาจากคื่ นช่ ายฝรั่ง (เซเลอรี ) ผักกาดหอม และแครอท ผสมกันใน
สัดส่ วนเท่า ๆ กันก็ให้แร่ ธาตุที่ร่างกายของคุณจาเป็ นต้องใช้ในการทางานของระบบประสาท นี่ จะช่วย
คุณให้สามารถทางานใช้กาลังได้ระดับหนึ่ง
นักโภชนาการแนะนาให้คุณหลีกเลี่ยงเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่นกาแฟ ชา หรื อโคล่า “คาเฟอีน
กรดซัลฟูริก และฟอสฟอรัสในเครื่ องดื่มเหล่านี้ ไม่ดีต่อร่ างกาย ความจริ งมันเป็ นอันตราย” ดร.รุ ยบาล
กล่าวว่า เพราะคาเฟอีนเป็ นสารกระตุน้ มันมีผลกระทบรุ นแรงต่อระบบประสาทของคุณเมื่อคุณปลีกตัว
จากอาหาร สิ่ งนี้ต่อต้านประโยชน์ท้ งั ด้านร่ างกายและจิตวิญญาณในการอดอาหาร
“เมื่อคุณทรมานจากความหิ วเนื่องจากขาดสารกระตุน้ ก็ให้คุณดื่มของเหลวมากขึ้น” ดร.รุ ยบาล
กล่าว “ชาสมุนไพร พอดื่มได้ แต่น้ าผึ้งนั้นดื่มได้สบายมาก”
สาหรับสภาพอากาศที่หนาวเย็น ดร.รุ ยบาลแนะนาน้ าซุ ปอุ่น ๆ นี้ เพียงแค่ตม้ มันฝรั่งฝาน แค
รอทและคึ่นช่ายฝรั่งในน้ า อย่าใส่ เกลือ หลังจากประมาณครึ่ งชัว่ โมง ให้เทน้ าออกและดื่ม นี่ จะทาให้ได้
รสชาดหลากหลายสาหรับเครื่ องดื่มด้วย
ดร.บาล์ค แนะนาอีกสู ตรสาหรับน้ าซุ ป
แครอทสามหัว คื่นช่ายฝรั่งสองต้น หัวเทอร์ นิปหนึ่งหัว หัวบีทสองหัว กะหล่าปลี ครึ่ งหัว พาร์ ส
ลียห์ นึ่งในสี่ กอ หอมหัวใหญ่หนึ่งในสี่ หวั และกระเทียมครึ่ งหัว (หลายกลีบเป็ นหนึ่งหัว)
เขาแนะนาให้ตม้ ผักทั้งหมดด้วยไฟอ่อนแล้วดื่มน้ าซุ ปวันละสองถึงสามครั้ง
ดร.รุ ยบาลแนะนาตารางเวลาประจาวันที่อาจเป็ นประโยชน์สาหรับคุณในช่วงอดอาหาร
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ตีห้ำ-แปดโมงเช้ ำ
น้ าผลไม้ ควรคั้นหรื อปั่ นสด ๆ และถ้าผลไม้เป็ นกรดให้เจือจางด้วยน้ ากลัน่ ครึ่ งต่อครึ่ ง ส้ม แอป
เปิ้ ล สาลี่ ส้มเกรปฟรุ ต มะละกอ หรื อผลไม้อื่น ๆ เป็ นสิ่ งที่ดี ถ้าคุณไม่สามารถเตรี ยมน้ าผลไม้เอง ให้ซ้ื อ
น้ าผลไม้ที่ไม่มีน้ าตาลหรื อปรุ งแต่ง

สิ บโมงครึ่ง-เทีย่ ง
น้ าผักเขียว ปั่ นสด ๆ จากผักกาดหอม คื่นช่ายฝรั่งและแครอทเท่า ๆ กัน

บ่ ำยสองครึ่ง-บ่ ำยสี่ โมง
ชาสมุนไพรเติมน้ าผึ้งสักหยด ดูให้แน่วา่ มันไม่ใช่ชาดาหรื อชาที่มีสารกระตุน้

หกโมงเย็น-สองทุ่มครึ่ง
น้ าซุ ปทาจากมันฝรั่ง คื่นช่ายฝรั่ง และแครอทต้ม ไม่ใส่ เกลือ หลังจากต้มให้เดือดสักครึ่ งชัว่ โมง
เทแต่น้ าใส่ ภาชนะและดื่ม
ผมแนะนาว่าคุ ณไม่ควรดื่ มนมเพราะมันเป็ นอาหารหนักและดังนั้นจึ งเป็ นการละเมิ ดการอด
อาหาร
คุ ณสามารถดื่ ม น้ า ได้ม ากเท่ า ที่ คุ ณต้องการ ร่ างกายต้องการน้ า ปริ มาณมากระหว่า งการอด
อาหาร-ทั้งเพื่อชาระล้างระบบและเพื่อป้ องกันการขาดน้ า เพื่อความสะดวกคุณอาจต้องการขวดเล็ก ๆ
ใส่ น้ ากลัน่ ไว้ขา้ งตัวคุ ณ การดื่ มน้ าเมื่ อเวลาอาหารจะ “หลอก” ท้องของคุ ณและทาให้มนั หยุด “พูด”
เพราะมันคิดว่ามันถูกป้ อนอาหารแล้ว
ถ้าคุ ณไม่ตอ้ งการทาตามตารางเวลาที่ ดร.รุ ยบาลแนะนา คุณอาจดื่ มน้ าผักและผลไม้ตลอดทั้ง
วัน แต่ให้ฝึกบังคับตัวเอง จาไว้วา่ คุณกาลังอดอาหารในฝ่ ายจิตวิญญาณถ้าคุณไม่มีวินยั เรื่ องปริ มาณน้ า
ผักผลไม้ที่คุณประโภค คุณอาจพลาดจุดมุ่งหมายฝ่ ายจิตวิญญาณของคุณ
คาแนะนาเพิ่มเติมนี้มาจาก ดร.บาล์ค
ระหว่างที่คุณอดอาหารอย่าเคี้ยวอะไรเลย เช่ นหมากฝรั่ง กระบวนการย่อยอาหารเริ่ มจากการ
เคี้ ยว-และเอนไซม์จะหลัง่ ออกในทางเดิ นอาหารจนถึ งลาไส้ เมื่ อไม่มีอาหารให้ เอนไซม์เหล่ านี้ ย่อย
ปั ญหาก็จะเกิดขึ้น
ประการที่ ห้า จากัดระดับกิ จกรรมของคุ ณ ออกกาลังกายเพียงพอสมควร พักผ่อนมากเท่าที่
ตารางเวลาของคุณอานวย การงีบสั้น ๆ ก็มีประโยชน์มาก ดร.รุ ยบาลอธิ บายว่า “การพักผ่อนไม่ใช่ความ
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บาป การอดอาหารในความหมายที่เคร่ งครัดที่สุดคือการพักผ่อนทางสรี รศาสตร์ ร่ างกายของคุณพักจาก
กระบวนการเกี่ยวกับการย่อยและดูดซึ มอาหารเพื่อจดจ่ออยูก่ บั การขจัดของเสี ย”
นัน่ คือเหตุผลที่คุณอาจประสบผลข้างเคี ยงระหว่างการอดอาหาร “หลายคนปวดศีรษะ ปวด
ท้อง คลื่ นไส้ ปากขม หรื อลิ้นเป็ นฝ้ า” ดร.รุ ยบาลกล่าว “ปั สสาวะอาจสี เข้มขึ้น และแม้แต่เหงื่ อก็อาจมี
กลิ่ นเหม็นกว่าปกติ และอาจอาเจียน นี่ เป็ นเรื่ องปกติ ไม่ใช่ เรื่ องแปลกที่จะมีไข่ระหว่างการอดอาหาร
ยาวนาน สิ่ งสาคัญพื้นฐานคือ ร่ างกายจะฉวยโอกาสชาระและรักษาตัวเองในการอดอาหาร”
ประการที่หก พิจารณาการบาบัดรักษาทางการแพทย์ของคุ ณ เป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งที่คุณจะ
ปรึ กษาแพทย์ของคุ ณก่อนอดอาหาร ถ้าคุ ณกาลังได้รับการรักษาใด ๆ ที่กล่าวมาแล้ว “คุณอาจวิ่งเข้าสู่
ปั ญหาด้านร่ างกายถ้าคุณอดอาหารและรับการรักษาไปพร้อม ๆ กัน” ดร.รุ ยบาลเตือน
“คนส่ วนมากสามารถหลุ ดพ้นจากการบาบัดรักษาโรคความดันสู งเมื่อพวกเขากินอาหาร ออก
กาลังกาย และจัดการกับความเครี ยดอย่างถูกต้อง” เขากล่าว “แต่คุณต้องระมัดระวังมาก ๆ คอยตรวจ
ความดันโลหิ ตเป็ นประจา และถ้าคุ ณเห็นว่าคุณจาเป็ นต้องรับการรักษา ก็ให้เริ่ มรับการรักษาอีกครั้ง”
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการรักษาควรทาโดยที่แพทย์ของคุณยินยอมและอยูใ่ นความดูแลแนะนา
ของเขา

จัดเวลำอธิษฐำนของคุณ
ขั้นตอนที่ เจ็ดในการอดอาหารคื อ จัดเวลาไว้ม าก ๆ เพื่ อ อยู่ตามล าพัง กับ องค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า
ระหว่างที่อดอาหาร ยิง่ คุณมีเวลากับพระองค์ในการสามัคคีธรรมนมัสการและยกย่องเทิดทูนมากเท่าไร
ยิ่งคุณอ่านและภาวนาพระวจนะของพระองค์มากเท่าไหร่ การอธิ ษฐานของคุ ณก็จะยิ่งมีประสิ ทธิ ภาพ
และการอดอาหารของคุณก็จะยิง่ มีความหมาย
จงแสวงหาพระเจ้าโดยการอธิ ษฐานและภาวนาพระวจนะของพระองค์ทุกเช้าก่อนคุณออกจาก
บ้านหรื อทางานตามกิ จวัตรของคุณ อธิ ษฐานอีกในตอนเที่ยง และเข้าเฝ้ าต่อพระพักตร์ พระองค์อีกครั้ง
ในตอนค่าในเวลาที่ไม่เร่ งรี บเพื่อ “แสวงหาพระพักตร์ พระองค์” แน่นอน คุ ณควร “ฝึ กรับรู้ถึงการสถิต
อยู่ดว้ ยของพระองค์” และมีสามัคคีธรรมกับพระองค์อย่างต่อเนื่ องโดยการ “อธิ ษฐานไม่หยุดหย่อน”
ตลอดทั้งวัน
ไม่มีสูตรตายตัวว่าคุณควรอธิ ษฐานอย่างไรเมื่อคุณอดอาหาร คุณอาจต้องการอธิ ษฐานออกเสี ยง
หรื อเงียบ ๆ เพื่อขอให้คุณเขียนรายการไว้และเพิ่มเติมทุกวันเมื่อคุณนึ กได้ถึงสิ่ งที่จาเป็ น อธิ ษฐานอย่าง
จริ งจังเพื่อครอบครัวของคุณ ศิษยาภิบาลของคุณ คริ สตจักรของคุณ ชุมชนของคุณ และประเทศของเรา
อธิ ษฐานขอการฟื้ นฟูในแผ่นดิ นของเราและการเก็บเกี่ ยวฝ่ ายจิ ตวิญญาณครั้ งใหญ่ทวั่ โลก อธิ ษฐาน
ขอให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ
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คุณอาจรอคอยพระองค์โดยการภาวนาเงี ยบ ๆ เมื่อคุณเชิ ญให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทางานกับ
คุณและทาให้คุณระลึกถึงสิ่ งที่พระองค์ตอ้ งการให้คุณอธิ ษฐาน
คุณควรทากิจกรรมประจาวันของคุณโดยระลึกเสมอว่าคุณยังคงอดอาหารและแสวงหาพระเจ้า
ความเข้าใจฝ่ ายจิตวิญญาณบางอย่างของผมเกิดขึ้นเมื่อผมทางานรับใช้ตามความรับผิดชอบขณะที่ยงั คง
“แสวงหาพระพักตร์พระองค์” และ “ฝึ กรับรู ้การสถิตอยูด่ ว้ ยของพระองค์”
ถ้าคุ ณไม่รู้ว่าจะอธิ ษฐานเผื่อเรื่ องอะไร หรื อคุ ณรู ้ สึกว่า “หมดคาอธิ ษฐานแล้ว ” ก็ให้รอคอย
พระองค์เงียบ ๆ เปิ ดพระธรรมสดุดีหรื อพระคัมภีร์ตอนอื่นที่ชอบและอธิ ษฐานพระวจนะของพระองค์
กลับคืนไปยังพระองค์ ยกตัวอย่างเช่นอ่านสดุดีบทที่ 23 แล้วอธิ ษฐานแต่ละข้อออกเสี ยง ขอบพระคุ ณ
พระองค์ที่กระทาตามพระสัญญาแต่ละข้อเหล่านี้ ในชี วิตคุณ นมัสการและสรรเสริ ญพระเจ้า บอกพระ
เจ้าว่าคุ ณรักพระองค์และต้องการรับใช้พระองค์มากเพียงไร และทูลเชิ ญให้ทรงสาแดงถึ งการสถิ ตอยู่
ด้วยของพระองค์ในชีวติ ของคุณโดยวิธีที่สดใหม่
คุ ณ อาจต้อ งการทู ล ขอพระเจ้า ด้ว ยค าอธิ ษ ฐานของพระเยซู ซ่ ึ งบัน ทึ ก ไว้ใ นมัท ธิ ว 6:9-13
โดยทัว่ ไป คาอธิ ษฐานนี้ ครอบคลุ มทุกสิ่ งที่เราสามารถขอหรื อพูดกับพระเจ้า พระเยซู กล่าวนาก่อนคา
อธิ ษฐานนี้ โดยบอกให้สาวกพระองค์ระลึ กว่า “เพราะว่าสิ่ งไรซึ่ งท่านต้องการ พระบิดาของท่านทรง
ทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้ว” (มัทธิว 6:8)
เนื่ องจากคุณรู ้แล้วว่าจะทาการอดอาหารอย่างไร ก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะจ้องมองที่พระองค์ผซู ้ ่ ึ ง
มองเห็นคุณแล้วรู้จกั คุณ-พระองค์ผปู ้ ี ติยนิ ดีในคุณและรอคอยให้คุณมาเฝ้ าต่อพระพักตร์ พระองค์
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บทที่ 10
เริ่มต้ นอดอำหำร
เวลาอดอาหารและอธิ ษฐานของคุณมาถึงแล้ว คุณกาลังจะปลีกตัวจากอาหารแข็งทั้งหมด และ
ได้เ ริ่ ม แสวงหาองค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า แปลกเหมื อ นกัน ที่ นี่ เ ป็ นเวลาที่ บ างคนรู ้ สึ ก ว่า ถู ก ทอดทิ้ ง -เป็ น
ความรู ้สึกอึดอัดที่บอกว่า “ฉันอยูน่ ี่แล้วไง แล้วตอนนี้ฉนั ต้องทาอะไรล่ะ”
ถ้าคุณเป็ นคนหนึ่ งที่วดั ความสาเร็ จฝ่ ายจิตวิญญาณโดยอารมณ์ของคุณหรื อโดยความสาเร็ จที่
มองเห็นได้ นี่ อาจเป็ นช่วงเวลาที่คุณรู ้ สึกสับสน ถ้าสิ่ งนี้ เกิ ดขึ้นคุณต้องเรี ยนรู ้ที่จะแก้ไขและอดทน ให้
คุณผ่อนคลายในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและเชิญให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ช่วยคุณ เมื่อคุณแสวงหาพระเจ้าโดย
ความเชื่อ คุณก็สามารถมัน่ ใจว่าพระองค์จะช่วยคุณให้สามารถทาให้การอดอาหารที่พระองค์เรี ยกให้คุณ
ทานั้นสาเร็ จ
ผมขออนุ ญาตแบ่ งปั นคาแนะนาที่ เป็ นประโยชน์บางประการเพื่อให้คุ ณพิ จารณาขณะที่ อด
อาหาร
ประการแรก จากัดกิจกรรมของคุณ การออกกาลังกายหนัก ๆ เช่นขี่จกั รยาน เดินเร็ ว ๆ และวิ่ง
ได้รับการแนะนาให้ทาควบคู่กบั การควบคุ มอาหารเพื่อสุ ขภาพและการลดน้ าหนัก-แต่ไม่ใช่สาหรับกา
รอดอาหาร
การเดิ นหนึ่ ง ถึ ง สองไมล์ทุ กวันในความเร็ วปานกลางอาจดี สาหรั บคนที่มี สุ ขภาพดี และอด
อาหารโดยดื่ มน้ าผักผลไม้อย่างเคร่ งครัด อย่างไรก็ตาม ทุกคนที่อดอาหารโดยดื่มแต่น้ าควรออกกาลัง
กายโดยอยูภ่ ายใต้การดูแลแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญการอดอาหาร
ถ้าคุ ณท างานที่ ใช้แรงมาก คุ ณอาจต้องการอดอาหารแค่หนึ่ งวันระหว่า งสั ปดาห์ โดยจากัด
ตนเองเพื่ออดอาหารบางส่ วน หรื อคุณอาจเห็นว่าช่วงสุ ดสัปดาห์เป็ นเวลาที่เหมาะสมสาหรับการปลีกตัว
จากอาหาร
ประการที่สอง คาดหมายว่าต้องไปห้องน้ าบ่อย ๆ การดื่มเครื่ องดื่มมาก ๆ จะทาให้สิ่งนี่ จาเป็ น
คุณอาจต้องการใช้ยาสวนทวารหรื อยาระบาย ก่อน ระหว่าง และหลังการอดอาหาร นักโภชนาการหลาย
ท่านที่สอนเรื่ องการอดอาหารไม่ได้เห็ นด้วยตรงกันว่าคุ ณจาเป็ นต้องทาอย่างนี้ อย่างไรก็ตามพวกเขา
เห็นพ้องกันว่าเมื่อคุณหยุดกินอาหารท้องของคุณก็จะหยุดทางานตามปรกติ และเมื่อคุ ณเริ่ มกิ นอีกครั้ง
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ระบบย่อยอาหารก็คืนสู่ การทางานตามปรกติ อีก ถ้าคุ ณตัดสิ นใจอดอาหารยาวนาน คุ ณอาจต้องการ
ศึกษาเรื่ องนี้มากขึ้นจนคุณพอใจ
ระหว่างอดอาหารสี่ สิบวัน ผมดื่ มซิ ลเลียม (Psyllium) ซึ่ งสามารถหาซื้ อได้ตามร้านขายยาและ
ร้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพทัว่ ไป เมื่อผสมผลซิ ลเลียมในน้ ามันจะกลายเป็ นเหมือนวุน้ มันให้เส้น
ใยที่ผมจาเป็ นต้องใช้เพื่อทาความสะอาดระบบของผม
ประการที่สาม เตรี ยมพร้อมสาหรับความอึดอัดในจิตใจ คุณอาจประสบกับความขัดแย้งภายใน
บ้างเมื่อคุณปฏิเสธที่จะสนองความพึงพอใจของตนในการกินอาหารอร่ อยระหว่างการอดอาหารสามวัน
การต่อสู ้น้ ี อาจทวีความรุ นแรงขึ้นจนถึงจบวันที่สอง นัน่ ดูเหมือนจะเป็ นเวลาโปรดของ “ตนเอง” ที่จะ
ลุกขึ้นกล่าวว่า “เฮ้ นี่มนั มากที่สุดเท่าที่ฉนั อยากทาแล้ว ยังไม่พออีกรึ ไง”
คุณอาจรู ้สึกขาดความอดทนและหงุดหงิดง่าย ไม่ใช่เรื่ องแปลกที่คนจะอารมณ์ข้ ึน ๆ ลง ๆ และ
วิตกกังวลระหว่าง การอดอาหารยาวนาน วอเนตต์ที่อดอาหารกับผมช่ วงสิ บสี่ วนั สุ ดท้ายก็ประสบกับ
อารมณ์แบบนั้นบางอย่างเหมือนกัน
คุ ณสามารถคาดเดาได้ว่าศัตรู จะต่อต้านคุ ณด้วย-เสี ยงกระซิ บในความคิดที่ทดสอบการแก้ไข
ปั ญหาของคุ ณเมื่อสิ่ งนี้ เกิดกับคุณ ให้คุณเชิญองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้ชาระความคิดของคุณโดยพระโลหิ ต
ของพระองค์ และเสริ มกาลังคุณโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์
ประการที่สี่ คาดหมายความอึดอัดฝ่ ายร่ างกาย คุ ณอาจประสบกับ “ความราคาญ” ฝ่ ายร่ างกาย
ระหว่างวันแรก ๆ ถ้าเป็ นเช่ นนั้นให้จิบน้ าและผลไม้บ่อย ๆ และพักผ่อนขณะที่แสวงหากาลังโดยการ
อธิษฐาน การนมัสการ และพระวจนะของพระเจ้า
ภายในสิ้ นสุ ดวันที่สอง คุณอาจรู ้สึกว่าคุณหิ วมาก-ทั้งในท้องและในความคิด-แต่ภายในสิ้ นสุ ด
วันที่สาม คุณอาจไม่รู้สึกหิ วอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม คุณอาจรู ้สึกอ่อนเพลียบ้าง
ความหิวและความอ่อนเพลียนั้นเป็ นตัวแปร บูเอโนกล่าวว่า
หลังจากสองหรื อสามวันแรกความหิ วจะหมดไป ...[และ] การโหยหาอาหารหายไป จาไว้ว่า
ความอยากอาหารเป็ นความปรารถนาของใจ แต่ความหิ วเป็ นความจาเป็ นด้านร่ างกาย
คุณอาจคิดว่ายิ่งคุณอดอาหารนานเท่าใดคุณก็ยิ่งรู ้สึกอ่อนเพลียมากเท่านั้น แต่คนที่มีสุขภาพดี
รายงานว่าระหว่างการอดอาหารยาวนาน พวกเขารู ้สึกถึงความกระชุ่มกระชวยจริ ง ๆ เมื่อร่ างกายชาระ
สารพิษออกและเผาผลาญอาหารสารอง ท้องก็จะหยุดเรี ยกร้ องอาหาร และคนมักจะรู ้ สึกว่าร่ างกาย
แข็งแรงดี ผมรู ้สึกดีข้ ึนจริ ง ๆ ระหว่างที่ผมอดอาหารนาน ๆ ดีกว่าเวลาที่ผมกินตามปกติเสี ยอีก
ความอึดอัดด้านร่ างกายบางอย่างอาจมีสาเหตุจากการปลี กตัวจากอาหารที่มีน้ าตาลทรายและ
คาเฟอีนซึ่ งพบในกาแฟ ชา และน้ าอัดลมส่ วนมาก เนื่ องจากผมไม่เคยดื่มชา กาแฟ หรื อโคล่าน้อยมาก
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ผมจึงไม่มีปัญหากับอาการปวดหัว เวียนหัว หรื อความยากลาบากอื่น ๆ ในการอดอาหารให้ครบสี่ สิบ
วัน
หลัง จากอดอาหารไปหลายวัน อาการเวีย นหัวอาจเกิ ดเมื่ อเปลี่ ยนท่ าเร็ ว ๆ เช่ นลุ กจากเก้า อี้
กระทัน หัน เพื่ อ บรรเทาอาการนี้ ให้ ห ยุ ด สั ก หนึ่ ง หรื อ สองวิ น าที รอให้ รู้ สึ ก ดี ข้ ึ น และจ าไว้ว่า ให้
เคลื่อนไหวช้า ๆ อาการปวดหัวหรื อเวียนหัวเล็กน้อยอาจมีสาเหตุจากสารพิษที่สะสมในปลายลาไส้ และ
ช่วยป้ องกันอาการปวดหัวและเวียนหัวสาหรับคนส่ วนมากที่สุขภาพดี
อาการนอนไม่หลับและสมองที่ ตื่นตัวเกิ นไปมักจะมาพร้ อมกับการลดลงอย่างรวดเร็ วของ
สารพิษในกระแสเลือด การอธิษฐาน ภาวนาพระวจนะ และเดินช้า ๆ รอบ ๆ บริ เวณบ้านจะช่วยได้
คุ ณอาจมีน้ าหนักลดลงบ้าง โดยเฉพาะระหว่างการอดอาหารยาวนาน แต่ไม่ตอ้ งกังวล คุ ณมี
โอกาสมากที่จะได้มนั กลับคืนมา พาเมลา สมิธ นักโภชนาการกล่าวว่า “การเผาผลาญอาหารของคุณจะ
เชื่ องช้ามากเนื่ องจากไม่มีอาหารให้เผาผลาญ และจาสะสมอาหารที่ได้ในปริ มาณมาก ๆ อย่างรวดเร็ ว
หลังจากการอดอาหาร นี่คือเหตุผลที่น้ าหนักที่เสี ยไปในการอดอาหารนั้นจะกลับคืนมาอย่างรวดเร็ ว”
ไม่ มี ก ารอดอาหารสองครั้ งใดที่ เหมื อนกันหมดทุ ก อย่า งในการอดอาหารครั้ งหนึ่ ง คุ ณอาจ
ประสบกับ การต่ อสู ้ ที่ ไ ม่ เกิ ดขึ้ นเลยในการอดอาหารอี กครั้ ง ระดับ ความยากล าบากที่ คุ ณประสบดู
เหมือนจะขึ้นอยูก่ บั สภาพจิตวิญญาณและร่ างกายของคุณในเวลานั้น

ฉันควรอดอำหำรนำนแค่ ไหน
พระคัม ภี ร์ภาคพันธสั ญญาใหม่ ไ ม่ ไ ด้ใ ห้ค าแนะนาถึ ง รายละเอี ย ดว่า คุ ณควรอดอาหารเพื่ อ
จุดมุ่งหมายฝ่ ายจิตวิญญาณนานแค่ไหน ถ้าคุ ณไม่เคยอดอาหาร ผมหนุ นใจให้คุณเริ่ มต้นช้า ๆ เมื่อคุ ณ
เรี ยนรู ้ว่าจะพบอะไรบ้างแล้วจึงค่อยเริ่ มเพิ่มระยะเวลาการอดอาหารของคุ ณ ให้ลองอดมื้อหรื อสองมื้อ
ก่อน แล้วจึงอดอาหารยี่สิบสี่ ชวั่ โมง แล้วก็สองวัน สามวัน และนานกว่านั้น กติกาสาคัญคืออย่าล้มเลิ ก
กลางคัน เมื่อเกิ ดการต่อสู ้ ทางอารมณ์ เกี่ ยวกับอาหาร และจงให้เวลาพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่จะทางาน
ภายในคุณให้สาเร็ จ
พระวจนะของพระเจ้ามักจะเอ่ยถึงการอดอาหารสามวันคุณอาจต้องการอดอาหารนานกว่านั้นห้าถึงสิ บวัน-แต่ให้คุณมีประสบการณ์กบั การอดอาหารมากขึ้นเสี ยก่อน พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทางาน
ในใจผมอย่างชัดเจนให้อธิ ษฐานขอคริ สเตียนสองล้านคนที่จะอดอาหารสี่ สิบวันเพื่อการฟื้ นฟูที่จะมาถึง
จาไว้วา่ พระเจ้าเข้าใจสถานการณ์ของคุณ สติปัญญาของพระองค์น้ นั ไม่จากัด พระองค์ตอ้ งการ
ให้คุณเรี ยนรู ้การอดอาหาร ถ้าคุณรู ้เรื่ องเกี่ยวกับการอดอาหารน้อยมากแต่รู้สึกว่า “ได้รับการทรงนา” ให้
อดอาหารยาวนาน คุณอาจกาลังฟังคนอื่นมากกว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระองค์จะไม่นาคุณให้ทาอะไร
ที่เป็ นเหตุให้คุณเกิดปั ญหาสุ ขภาพและทาลายความเชื่อที่คุณมีต่อพระองค์
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สาหรับการอดอาหารนาน ๆ การเลื อกเวลาที่เหมาะสมเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่ง เมื่อผมมองหา
โอกาสที่ดีที่สุดที่จะอดอาหารสี่ สิบวัน ผมได้เปลี่ยนหลายอย่างในตารางเวลาของผม คุณอาจสามารถอด
อาหารนาน ๆ โดยไม่กระทบกับกิจวัตรการทางานหรื อวิถีชีวิตของคุณมากนัก แต่อย่ารอจนกว่าจะพบ
เวลาในอุดมคติ เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สัมผัสใจคุณ คุณก็สามารถอดอาหารเวลาไหนก็ได้ที่พระองค์
นา ถ้าชีวติ คุณมีงานมากเหมือนคนส่ วนมาก คุณอาจไม่ได้เริ่ มลงมืออดอาหารเลยถ้าคุณมัวรอคอย “เวลา
ที่เหมาะสม”
ลี บูเอโนให้คาปรึ กษาว่า “การอดอาหารสั้น ๆ หนึ่ งถึ งสามวันสามารถทาเมื่อไรก็ได้” การอด
อาหารจากวันศุกร์ ถึงเช้าวันจันทร์ จะทาให้คุณใช้เวลาตลอดสุ ดสัปดาห์พกั ผ่อนและอ่านพระคัมภีร์ เวลา
ที่ยอดเยีย่ มสาหรับการอดอาหารอีกช่วงก็คือระหว่างหยุดพักร้อน”
ผมไม่แนะนาให้อดอาหารระหว่างวันหยุดช่วงวันขอบคุณพระเจ้าหรื อคริ สตมาส นัน่ เป็ นเวลา
พิเศษสาหรับครอบครัว อาหาร และการสามัคคีธรรม และการอดอาหารในช่วงเวลาเหล่านี้ จะเป็ นสิ่ งที่
ยากสาหรับคุณและไม่สะดวกสาหรับคนที่คุณรัก

ฉันบอกคนอืน่ เรื่องกำรอดอำหำรของฉันได้ ไหม
พระเยซูให้คาสั่งเกี่ยวกับการอธิ ษฐานและอดอาหารในมัทธิ วบทที่ 6 ว่า
เมื่อท่านทั้งหลายอธิ ษฐาน อย่าเป็ นเหมือนคนหน้าซื่ อใจคด เพราะเขาชอบยืนอธิ ษฐานในธรรม
ศาลาและตามถนนเพื่อจะให้คนทั้งปวงได้เห็น เราบอกความจริ งแก่ท่านว่าเขาได้รับบาเหน็จของเขาแล้ว
ฝ่ ายท่านเมื่ออธิ ษฐานจงเข้าในห้องชั้นใน และเมื่อปิ ดประตูแล้ว จงอธิ ษฐานต่อพระบิดาของท่านผูท้ รง
สถิตในที่ล้ ีลบั และพระบิดาของท่านผูท้ รงเห็นในที่ล้ ีลบั จะทรงโปรดประทานบาเหน็จแก่ท่าน
แต่เมื่อท่านอธิ ษฐาน อย่าพูดพล่อย ๆ ซ้ าซาก เหมือนคนต่างชาติกระทา เพราะเขาคิดว่าพูดมาก
หลายคา พระจึงจะทรงโปรดฟั ง อย่าทาเหมือนเขาเลย เพราะว่าสิ่ งไรซึ่ งท่านต้องการ พระบิดาของท่าน
ทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้ว (6:5-8)
เมื่ อท่ า นถื ออดอาหาร อย่า ท าหน้า เศร้ า งหมองเหมื อนคนหน้า ซื่ อ ใจคด ด้วยเขาท าหน้า ให้
มอมแมม เพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหาร เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า เขาได้บาเหน็จของเขาแล้ว
ฝ่ ายท่านเมื่ อถื ออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ ามันใส่ ศีรษะ เพื่อคนจะไม่ได้รู้ว่าถื ออดอาหาร แต่ให้
ปรากฏแก่ พระบิ ดาของท่าน ผูท้ รงสถิ ตในที่ ล้ ี ลบั และพระบิ ดาของท่าน ผูท้ รงเห็ นในที่ ล้ ี ลบั จะทรง
โปรดประทานบาเหน็จแก่ท่าน (6:16-18)
บางคนตีความพระธรรมตอนนี้ วา่ มันผิดถ้าให้คนอื่นรู ้ วา่ ท่านกาลังอดอาหาร แต่พระเยซู กาลัง
จัดการกับ ความหน้า ซื่ อใจคดของพวกฟาริ สี ที่ ท าให้ก ารอธิ ษ ฐานและอดอาหารเป็ นส่ วนส าคัญใน
พิธีกรรมและการโอ้อวดเพื่อแสดงความเคร่ งศาสนาของตน
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ในตอนนี้พระเยซูไม่ได้หา้ มเราบอกคนอื่นว่าเราอดอาหาร แต่พระองค์บอกว่า “อย่าโอ้อวดและ
ยกตนเหนือคนอื่น การอดอาหารไม่ใช่โอกาสที่จะแสดงสภาพจิตวิญญาณของคุ ณหรื อหาเกี ยรติให้ตวั
คุณเอง”
ผมขอย้ าอีกครั้งหนึ่ งว่า การอดอาหารไม่ได้ทาให้เรามีจิตวิญญาณสู งส่ งแต่มนั สร้ างความรู ้สึก
แห่ งความถ่อมใจให้เราในการอดอาหาร สิ่ งแรกที่คนทาก็คือถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์ พระเจ้า ถ้าเราอด
อาหารด้วยใจบริ สุทธิ์ เวลาที่เราบอกคนอื่นก็จะเป็ นการสาแดงออกถึงท่าทีที่ถ่อมใจ ความคิดที่จะยกย่อง
ตัวเองก็จะเป็ นเรื่ องน่ารังเกียจ
ผมเชื่ อว่าการอดอาหารลับ ๆ เพียงเพื่อให้มนั เป็ นความลับเป็ นการหลอกลวงของศัตรู ซาตาน
ไม่ตอ้ งการให้เราอดอาหาร มันขัดขวางการอดอาหารไว้จากคนส่ วนมากในคริ สตจักรตลอดหลายปี ที่
ผ่านมา คนอาจสงสัยว่ามันทาได้อย่างไร ในเมื่อการอดอาหารเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ สาหรับชีวติ คริ สเตียน
เนื่ องจากการอดอาหารพร้อมกับอธิ ษฐานคืออุปกรณ์ที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่ งในมือของผูเ้ ชื่ อ
คริ สเตียนทั้งหลายจึงควรมีเสรี ภาพที่จะอดอาหารอย่างเปิ ดเผย มีวิธีอื่นใดเล่าที่พวกเขาจะสามารถเป็ น
ผูใ้ ห้ค าแนะนาถึ งวินัยฝ่ ายจิ ตวิญญาณนี้ กบั คริ สเตี ยนที่ อ่อนแอ เขาจะเชิ ญชวนคนจานวนมากให้อด
อาหารได้อย่างไร – เหมือนอย่างที่ออร์ แลนโดเมื่อผูน้ าระดับสู งหลายร้อยคนรวมตัวกันอดอาหารและ
อธิ ษฐานสามวันเพื่อประเทศของเรา เขาจะเข้าร่ วมการอดอาหารทั้งคริ สตจักรและไม่ยอมให้ใครรู ้ ได้
อย่างไร
ถ้า เราจ ากัด การอธิ ษ ฐานของเราไว้ใ น “ห้ อ งชั้น ใน” เราคงไม่ มี ก ารประชุ ม อธิ ษ ฐานของ
คริ ส ตจัก ร ผมต้องการหนุ นใจผูเ้ ชื่ อทั้ง หลายให้ อดอาหารและอธิ ษ ฐานร่ วมกันเป็ นจานวนมากใน
คริ สตจักรของตน เพื่อพวกเขาจะเป็ นแรงบันดาลใจให้ผอู ้ ื่นต่อไป
การอดอาหารโดยเปิ ดเผยในฐานะคาพยานถึงความเชื่อและความรักที่เรามีต่อพระคริ สต์ และถึง
ความปรารถนาที่จะทาให้พระองค์พอพระทัยเป็ นเรื่ องที่น่าสนับสนุนเราทาให้พระเจ้าไม่พอพระทัยและ
สู ญเสี ยพระพรของเราเมื่อเราอดอาหารเพื่อให้คนอื่นเห็นเหมือนที่พวกฟาริ สีทา
เมื่อคุณอดอาหาร ให้คุณเลือกว่าจะบอกใครอย่างระมัดระวัง บางคนอาจพยายามทาให้คุณท้อ
ใจ อย่าได้คาดหวังคาหนุ นใจจากคนที่ไม่อดอาหาร สิ่ งที่ทาให้คุณท้อใจที่สุดอย่างหนึ่ งอาจเกิ ดขึ้นเมื่อ
เพื่อน ๆ หรื อครอบครัวไม่ยอมรับ มันอาจทาให้คุณท้อถอยเป็ นพิเศษเมื่อแพทย์หรื อศิษยาภิบ าลของคุณ
ไม่ยอมรับความคิดนี้ ก่อนจะเริ่ มอดอาหารสี่ สิบวัน ผมไม่ได้รับคาหนุ นใจจากใครเลย และเพื่อนหลาย
คนแสดงความห่วงใยจริ งจังเกี่ยวกับสุ ขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของผม
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ในการเลือกเวลาที่จะอดอาหาร คุณอาจจาเป็ นต้องปรึ กษากับคนที่คุณอยูด่ ว้ ย – คู่สมรส พ่อแม่
หรื อเพือ่ นร่ วมห้องพักของคุณ พวกเขามีสิทธิ ที่จะรู ้ และคุณอาจจาเป็ นต้องรับความร่ วมมือจากพวกเขา
คุณอาจจาเป็ นต้องบอกหัวหน้าหรื อคนอื่นในที่ทางานด้วยถ้าพวกเขาชวนคุณไปทานอาหารเที่ยงด้วยกัน

จะยุติกำรอดอำหำรอย่ ำงไร
เมื่อเวลาที่คุณกาหนดไว้สาหรับการอดอาหารสิ้ นสุ ดลงคุ ณจะเริ่ มกินอีกครั้ง แต่วิธีที่คุณยุติกา
รอดอาหารนั้นก็สาคัญยิง่ – สาหรับความเป็ นอยูท่ ี่ดีท้ งั ฝ่ ายร่ างกายและจิตวิญญาณของคุณ
ถ้าคุณค่อย ๆ ยุติการอดอาหารอย่างเหมาะสมประโยชน์ท้ งั ด้านร่ างกายและจิตวิญญาณจะคงอยู่
อีกหลายวัน แต่ถา้ คุณรี บร้อนกินอาหารแข็ง-และการโหยหาอาหารอาจทาให้คุณทาอย่างนั้น - คุณอาจมี
อาการท้องเสี ย เจ็บป่ วยเป็ นลม หรื อแม้แต่เสี ยชี วิตเนื่ องจากช็อก นี่ เป็ นเรื่ องจริ งโดยเฉพาะในการอด
อาหารยาวนาน พอล แบร็ ก นักโภชนาการอธิ บายว่า
เมื่ อคุ ณอดอาหาร กระเพาะและลาไส้ ยาวสามสิ บฟุ ตของท่านได้ปรั บตัวจนชิ น และเมื่ อคุ ณ
พร้อมจะยุติการอดอาหาร ก็ควรทา [ด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ]
การให้อาหารแข็งอีกครั้งอย่างฉับพลันแก่กระเพาะและระบบย่อยอาหารของคุณ จะทาให้เกิ ด
สภาวะการท างานของอวัยวะล้มเหลวเสมอ คุ ณอาจสู ญเสี ยความรู ้ สึก ลึ ก ๆ แห่ งสั นติ สุขและความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีไปมากมายในช่วงเวลาแค่ม้ือเดียว พาเมลา สมิธ หนุนใจให้คุณ “ยุติการอดอาหารอย่างเฉลียว
ฉลาด-ไม่ใช่กินอาหารมื้อใหญ่โตหรื อตอบสนองความตื่นเต้นอย่างขาดสติ”
ดร.ฮูลิโอ รุ ยบาล แนะนาให้ยุติการอดอาหารที่ดื่มแต่น้ า โดยกิ นผลไม้ “ดีที่สุดคือแตงโม” เขา
กล่ า ว “ส้ ม ต้อ งท าให้เจื อ จางเพราะมัน เป็ นกรด” ส าหรั บ การอดอาหารโดยดื่ ม น้ า ผัก ผลไม้ เขาให้
คาแนะนาดังนี้
การอดอาหารโดยดื่มน้ าผักผลไม้ควรจบลงด้วยสลัดผักสดสาหรับวันแรก วันที่สองคุณอาจกิน
สลัดผักสดพร้อมด้วยมันฝรั่งอบหรื อต้ม อย่าใส่ เกลือ เนย หรื อเครื่ องปรุ งใด ๆ วันที่สามกินสลัด มันฝรั่ง
บวกกับผักนึ่ง หลังจากนั้นคุณก็สามารถเริ่ มกินอาหารตามปกติอีกครั้ง
ดร.รุ ยบาลเตือนให้ระวังการกิ นมากเกินไปหลังจากอดอาหาร “อย่าทาตัวตะกละตะกราม คุ ณ
อาจฆ่าตัวตายได้ จริ ง ๆ ถ้าทาอย่างนั้น” เขาเตือน “คุณอาจทาให้ลาไส้ของคุณอุดตันอย่างร้ายแรงจนคุณ
อาจต้องเข้าโรงพยาบาล”
แม้แต่การอดอาหารสามวันก็ตอ้ งมีการเตรี ยมตัวล่วงหน้าที่ระมัดระวัง เป็ นการฉลาดที่จะเริ่ ม
โดยซุ ปเล็กน้อย ซุ ปแบบใส ๆ และทาให้สดชื่ น เช่นน้ าต้มผักทาจากหอมหัวใหญ่ คึ่นช่ายฝรั่ง (เซเลอรี )
มันฝรั่งและแครอท และผลไม้สดเช่นแตงโมหรื อแตงแคนตาลูป้
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เมื่อร่ างกายของคุณยอมรับอาหารเหล่านี้ ต่อจากนั้นจึงกินอาหารแข็งสักสองสามช้อนโต๊ะเช่ น
ผลไม้และผักสดหรื อสลัดผักสดกับมันฝรั่งอบ (ผมไม่แนะนาให้ดื่มนมหรื อผลิ ตภันฑ์จากนมและเนื้ อ
เพราะบางคนอาจเจ็บป่ วยจากปฏิ กิริยาต่อต้านอาหารเหล่านี้ หลังการอดอาหาร) แล้วหลังจากนั้นสามสี่
ชัว่ โมงให้ลองกิ นอาหารว่างอีกเล็กน้อย แนวความคิดนี้ คือให้กลับคื นสู่ การกิ นอาหารตามปกติ อย่าง
สบาย ๆ โดยการกินอาหารว่างน้อย ๆ หลาย ๆ ครั้งระหว่างสามวันแรก สิ่ งนี้ ตอ้ งทาโดยมีวินยั แต่คุณจะ
หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดรุ นแรงและปฏิกิริยารุ นแรงอื่น ๆ ด้านร่ างกายที่เกิดจากการกินอาหารมากเกินไป
เร็ วเกินไป
ผมยุติการอดอาหารสี่ สิบวันด้วยซุ ปหนึ่ งถ้วย ตามด้วยแตงโมและผลไม้อื่น ๆ เล็กน้อยทุกสอง
สามชัว่ โมงเป็ นเวลาสองสามวันจนผมรู ้สึกสบายกับการกินอาหารตามปกติอย่างที่คุณคิดนัน่ แหละ ซุ ป
ถ้วยหนึ่ งและอาหารแข็งสองสามคานั้นคื อความสุ ขหรรษา ไม่เคยรู ้ สึกว่าอาหารธรรมดา ๆ จะอร่ อย
อย่างนี้ มาก่อน (จาไว้ว่า แพทย์ย้ าเตือนเราว่า อย่ากลับมากินอาหารมื้อใหญ่ ๆ หนัก ๆ หลังจากการอด
อาหารยาวนาน นัน่ เป็ นอันตรายได้)

เอำชนะควำมล้มเหลว
การอดอาหารทุกครั้งมีการต่อสู ้ ความอึดอัด ชัยชนะและความล้มเหลวฝ่ ายจิตวิญญาณ ในตอน
เช้าคุ ณอาจรู ้ สึ ก เหมื อนคุ ณอยู่สูง สุ ดของโลก แต่พ อตกค่ าคุ ณอาจรู ้ สึ ก ว่า ต้องปล้ า สู ้ กบั เนื้ อหนัง -ถู ก
ทดลองอย่างทรมานให้บุกตูเ้ ย็นและนับดูวา่ คุ ณต้องอดอีกนานเท่าไร นี่ เป็ นเรื่ องจริ งโดยเฉพาะถ้าคุ ณ
ใหม่ต่อการอดอาหาร ให้คุณใช้เวลาเดินออกมาสู ดอากาศบริ สุทธิ์ และเดินไปเรื่ อย ๆ สักหนึ่ งหรื อสอง
ไมล์
ถ้าคุ ณล้มเหลวไม่สามารถอดอาหารได้ตามกาหนดในครั้งแรก อย่าท้อใจ การหยุดอดอาหาร
อาจเพียงแค่หมายความว่าคุ ณพยายามอดอาหารนานเกิ นไปในครั้งแรกหรื อคุณจาเป็ นต้องเสริ มสร้าง
ความเข้าใจและการแก้ปัญหาให้เข้มแข็งขึ้น ให้อดอาหารอีกครั้งเร็ วที่สุดที่ทาได้จนกระทัง่ คุณทาสาเร็ จ

คำดหวังควำมเปลีย่ นแปลงในคุณ
ไม่มีใครที่ประสบกับผลกระทบที่เหมือนกันในการอดอาหาร เพราะไม่มีใครที่อดอาหารโดย
อยูใ่ นสภาพเดียวกันหรื อมีความจาเป็ นเดียวกัน แต่ถา้ คุณถ่อมตัวลงอย่างจริ งใจต่อพระพักตร์ พระเจ้าใน
การกลับใจใหม่ การอธิ ษ ฐานเผื่อคนอื่ น และการนมัสการ และภาวนาพระวจนะของพระองค์อย่า ง
ต่อเนื่ อง คุ ณจะมีประสบการณ์ ในการสัมผัสถึ งการสถิ ตอยู่ด้วยของพระองค์มากขึ้น ความมัน่ ใจและ
ความเชื่อในพระเจ้าของคุณจะถูกสร้างให้เข้มแข็งขึ้น และคุณจะรู ้สึกสดชื่นทั้งด้านความคิด จิตวิญญาณ
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และร่ างกาย การอดอาหารของผมพิสูจน์แล้วว่าเป็ นพระพรฝ่ ายจิตวิญญาณยืนยาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต
ผม
คนมากมายมี ป ระสบการณ์ ก ับ การฟื้ นฟู ซ่ ึ ง เป็ นผลจากการอดอาหาร แต่ เช่ นเดี ย วกับ ที่ เรา
จาเป็ นต้องให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เติมเราภายในทุกวัน เราก็จาเป็ นต้องมีโอกาสใหม่ ๆ ที่จะอดอาหาร
ต่อพระเจ้าด้วย การอดอาหารครั้งหนึ่ งไม่ใช่ ยาวิเศษฝ่ ายจิตวิญญาณที่รักษาทุกอย่าง จอห์นและชาร์ ลส์
เวสลีย ์ สนับสนุนการอดอาหารสองวันต่อสัปดาห์เพื่อ “บังคับให้เนื้อหนังจานน” และเพื่อคงรักษาความ
ใกล้ชิดกับพระเจ้าซึ่ งได้มาโดยการอดอาหาร
ผมหนุนใจคุณให้อดอาหารและอธิ ษฐานร่ วมกับผมครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทัง่ เราได้ประสบกับ
การฟื้ นฟูอย่างแท้จริ งในครอบครัวของเรา คริ สตจักรของเรา ประเทศที่รักของเรา และในโลก
หมายเหตุ: ผลไม้และอาหารต่าง ๆ ที่ยกตัวอย่าง เราสามารถดัดแปลงจากวัตถุดิบที่เป็ นอาหาร
หลักของคนไทยตามความเหมาะสม
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บทที่ 11
ทำงสองแพร่ งของอเมริกำ
ในการเดินกับพระเจ้าห้าสิ บปี ของผม ผมไม่เคยเห็นความน่าวิตกในสภาพจิตวิญญาณมากขนาด
นี้ในประเทศเราทุกหนทุกแห่ ง คนที่ห่วงใย-โดยเฉพาะคริ สเตียน-รู ้สึกวุน่ วายใจอยูล่ ึก ๆ เกี่ยวกับสิ่ งชัว่
ร้ายที่กาลังเกิดขึ้นในประเทศเรา
ในฐานะประเทศชาติ เรามี ชี วิ ตอยู่ใ นช่ ว งเวลาแห่ ง ความเป็ นความตายครั้ งส าคัญ ที่ สุ ดใน
ประวัติศาสตร์ของเราจากมุมมองของมนุ ษย์ ไม่มีทางออกจากบ่อแห่ งศีลธรรมนี้ ได้ ไม่มีสถาบันใดของ
เรา-รัฐบาล การศึกษา ตุลาการ วิทยาศาสตร์ ธุ รกิจ สื่ อมวลชน กองทัพ คริ สตจักร หรื อครอบครัว-ที่ส่ง
ประกายแห่งความหวังเลยสักแห่งเดียว
ในฐานะคริ สเตี ยนแต่ละคนและในฐานะคริ สตจักร เรามีแนวโน้มที่ จะสุ ขสบายเกิ นไป วัตถุ
นิยมเกินไป เฉยเมยต่อวินยั ฝ่ ายจิตวิญญาณเกินไป และเสื่ อมเสี ยจากเรื่ องอื้อฉาวและสู ญเสี ยความนับถือ
มากจนสังคมชาวโลกเห็นว่าผูเ้ ชื่อและคนอื่นในโลกก็แทบไม่ต่างกัน
ผูเ้ ชื่อส่ วนมากได้สูญเสี ยการรับรู ้ถึงพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ และความเป็ นจริ งแห่ งพระเจ้าก็มีผลเพียง
เล็กน้อยกับชี วิตประจาวันของพวกเขา ถ้าพระเจ้าไม่ทาบางสิ่ งเพื่อให้เกิดการฟื้ นฟู ผูเ้ ชื่ อชาวอเมริ กนั ก็
จะจมลงไปพร้อมกับประเทศนี้
อนาคตของเรามื ดมนจริ ง ๆ ถ้อยคาของประธานาธิ บอี อบั ราฮาม ลิ นคอล์น ก็เป็ นความจริ ง
สาหรับทุกวันนี้มากยิง่ กว่าในวันที่ 30 เมษายน 1863 เมื่อท่านประกาศวันแห่งการอดอาหาร ถ่อมใจ และ
อธิ ษฐานแห่งชาติ
เราได้รับของขวัญที่วเิ ศษสุ ดจากสวรรค์ หลายปี ที่ผา่ นมาเราได้ถูกรักษาไว้ในความสงบสุ ขและ
ความเจริ ญรุ่ งเรื องเราทวีจานวน ความร่ ารวยและอานาจขึ้นอย่างที่ไม่มีชาติอื่นเคยพัฒนามาก่อน แต่เรา
ได้ลืมพระเจ้า เราได้ลืมพระหัตถ์ที่แสนกรุ ณาซึ่งปกป้ องเราไว้ในความสงบสุ ข และทวีจานวนและบารุ ง
เลี้ ยงและเสริ มกาลังพวกเรา และโดยความหลอกลวงในใจ เราได้จินตนาการลม ๆ แล้ง ๆ ว่าพระพร
เหล่านี้เป็ นผลผลิตจากสติปัญญาสู งส่ งและความเลอเลิศของเราเอง เรามัวเมาในความสาเร็ จต่อเนื่ อง เรา
จึงพึงพอใจในตนเองมากเกิ นกว่าที่ จะรู ้ สึกถึ ง ความสาคัญของพระคุ ณแห่ งการไถ่ บาปและการดู แล
คุม้ ครอง เราภาคภูมิใจในตัวเองมากเกินกว่าจะอธิ ษฐานต่อพระเจ้าที่สร้ างเรา นี่ จึงทาให้เราจาเป็ นต้อง
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ถ่อมตัวลงต่อฤทธิ์ อานาจที่กริ้ วต่อเรา สารภาพบาปของประเทศเรา และอธิ ษฐานขอความกรุ ณาและการ
ยกโทษ
เวลานั้นและเวลานี้ อเมริ กากาลังอยู่ที่ทางสองแพร่ งถ้อยคาของจอห์น ไพรซ์ นักเขียน กล่าวว่า
“การทาลายล้างกรุ งนีนะเวห์ก็ดูจะเหมาะสมกับสหรัฐในปั จจุบนั ”

พระเจ้ ำต้ องกำรกำรฟื้ นฟู
ผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการรักษาประเทศเราไว้ และผมมัน่ ใจว่าพระองค์กาลังจะส่ งการตื่นตัวฝ่ าย
จิตวิญญาณครั้งใหญ่มาสู่ อเมริ กาและสู่ โลก พระเจ้ากาลังสัมผัสใจของคริ สเตียนที่มีอิทธิ พลมากมายทัว่
ประเทศเรา อย่างที่พระองค์สัมผัสใจผม พระองค์กาลังทาให้ประชากรของพระองค์สานึ กผิด - ชักชวน
ให้เขาสานึกบาปของตนและของประเทศชาติ – เพื่อเตรี ยมตัวสาหรับการฟื้ นฟูที่จะมาถึง
ในหนังสื อ The Turning Tide (กระแสน้ าที่แปรเปลี่ยน) แพ็ท โรเบิร์ตสันกล่าวชัดเจนว่าถึงเวลา
แล้วสาหรับการเปลี่ ยนแปลงครั้ งใหญ่ เขากล่ าวว่าใจของผูค้ นกาลังโหยหาการกลับสู่ ค่านิ ยมที่ทาให้
อเมริ กายิง่ ใหญ่ โรเบิร์ตสันเขียนว่า
เรามาถึ ง ช่ ว งเวลาที่ ไ ม่ เ คยพบมาก่ อ นในประวัติ ศ าสตร์ ช่ ว งเวลาที่ มี แ นวโน้ม ส าหรั บ การ
เปลี่ยนแปลงในแง่บวกมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ท่ามกลางความยุง่ เหยิงและไม่พอใจทางการเมือง เรา
กาลังจะเห็นการฟื้ นฟู – การตื่นตัวขึ้นอีกครั้งของค่านิ ยมและความเชื่ อส่ วนตัว ที่ได้ค้ าจุนประเทศนี้ มา
ตลอดประวัติศาสตร์ของมัน
โรเบิร์ตสันกล่าวแก่ผนู ้ าคริ สเตียนอเมริ กามากกว่าหกร้อยคนระหว่างการชุ มนุ มอดอาหารและ
อธิ ษฐานในออร์ แลนโดว่า “พระเจ้ากาลังเยี่ยมเยียนโลก ผมไม่เคยเห็ นการตอบสนองต่อข่าวประเสริ ฐ
อย่างที่เห็นทุกวันนี้ นี่เป็ นเวลาแห่งความหิ วกระหาย [ฝ่ ายจิตวิญญาณ] อย่างไม่น่าเชื่อในโลกนี้
เดวิด แม็คเคนนา ผูเ้ ขียนหนังสื อ The Coming Great Awakening (การตื่นตัวครั้งใหญ่ที่จะ
มาถึง) เห็นการเคลื่อนไหวในวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่ งเขาเชื่อว่าจะส่ งผลให้เกิดการฟื้ นฟูภายในปี 2000
ดู เหมื อ นน้อยคนจะเข้า ใจว่า ไฟแห่ ง การฟื้ นฟู ข องพระเจ้า นั้นโหมไปทัว่ โลกอย่า งง่ า ยดาย
เพียงใด แต่การฟื้ นฟูที่ผา่ น ๆ มาได้แสดงให้เห็นว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรามีฤทธิ์ อานาจมากเพียงไร
ตัวอย่างเช่น องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจุดไฟขึ้นในเขตอาณานิ คมนิ วอิงแลนด์ในกลางทศวรรษที่ 1700
โดยคาเทศนาเรื่ องการกลับใจใหม่ที่ทรงพลังและตรวจค้นจิตใจโดยโจนาธาน เอ็ดเวิร์ดส์ จอร์ จ วิทฟิ ลด์
เข้า ร่ ว มกับ เอ็ ด เวิ ร์ ด ส์ ใ นการเทศนานี้ และคนบาปมากมายกลับ ใจเชื่ อ จนเส้ น ทางของประเทศ
เปลี่ ยนแปลง และอย่างที่เราได้เห็นแล้วว่าการฟื้ นฟูที่เวลส์ ในปี 1904 ได้แผ่ขยายไปทัว่ อังกฤษและทั้ง
ทวีป และข้ามมหาสมุทรมายังอเมริ กาซึ่งมียสี่ ิ บล้านคนมาหาพระคริ สต์
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ระหว่างที่ผมอดอาหารสี่ สิบวัน พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ความมัน่ ใจผมครั้งแล้วครั้งเล่าว่า พระ
เจ้า จะส่ ง การฟื้ นฟู ค รั้ งใหญ่ ม าสู่ อ เมริ ก าและโลกนี้ เมื่ อ ประชากรของพระองค์ใ ส่ ใ จเสี ย งเรี ย กของ
พระองค์และกลับมาหาพระองค์ตามที่กล่าวใน 2 พงศาวดาร 7:14 ผมมัน่ ใจว่าการตื่นตัวครั้งนี้ จะส่ งผล
ให้เกิดการเก็บเกี่ยวฝ่ ายจิตวิญญาณครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และพระมหาบัญชาจะสาเร็ จในชัว่
อายุคนนี้

กำรฟื้ นฟูจะทำให้ เกิดอะไรขึน้ บ้ ำง
ถ้าการตื่นตัวในอดีตเป็ นเงาของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ผมเชื่ อว่าเราจะเห็นไฟแห่ งพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ติดขึ้นในคริ สตจักรและแผ่ขยายไปสู่ ทุกซอกทุกมุมของแผ่นดิ น เราจะเห็ นการฟื้ นฟูเริ่ มต้นที่
ประชากรของพระเจ้า แต่คนไม่เชื่ ออีกหลายล้านคนในทุ กหนทุ กแห่ ง-ในรัฐบาล สถาบันการศึกษา
สื่ อมวลชน ฮอลลีวดู -จะกลับมาหาพระคริ สต์เป็ นจานวนมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน นัน่ เป็ นลักษณะของ
การฟื้ นฟูที่แท้จริ ง มันไม่เคยถูกจากัดไว้ภายในกาแพงคริ สตจักร
เมื่อการฟื้ นฟูน้ ีโหมไปทัว่ ประเทศของเรา และรอบโลกเราจะเห็นความร้อนรนทางศาสนาฟื้ นฟู
ขึ้นใหม่ จะมีการรู ้ สานึ กอย่างแจ่มชัดถึ งความยิ่งใหญ่อศั จรรย์ของพระเจ้าและพระลักษณะอื่น ๆ ของ
พระองค์ มี การฟื้ นฟูให้กลับสู่ การนมัสการที่แท้จริ ง มีค วามหิ วกระหายพระวจนะของพระเจ้าและมี
ความร้ อนรนใหม่ที่จะช่ วยให้พระมหาบัญชาสาเร็ จโดยบอกคนอื่นเรื่ องพระเยซู คริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเรา และข่าวประเสริ ฐแห่ งความรักและการอภัยโทษของพระเจ้า (ความจริ ง ถ้าการฟื้ นฟูไม่ได้
ส่ งผลให้เกิดการประกาศข่าวประเสริ ฐแก่มวลชนมันก็ไม่ใช่การตื่นตัวที่แท้จริ ง) เราจะได้เห็นนิ มิตใหม่
ๆ สาหรับปั ญหาสังคมและการคืนดีกนั ระหว่างเชื้อชาติดว้ ย
เมื่อการฟื้ นฟูมาถึง คริ สเตียนจะสาแดงอิทธิ พลต่อชุมชนของตนและประเทศของเรามากขึ้น ผล
จากการอดอาหารและอธิ ษฐานและการฟื้ นฟูส่วนตัวจะทาให้พวกเขา:
*สาแดงความรั กเหนื อธรรมชาติ ออกในชี วิตส่ วนตัว ครอบครั ว คริ ส ตจัก รของเขา และใน
ความสัมพันธ์ท้ งั หมดระหว่างเขากับชาวโลก
*เข้าร่ วมในการฟื้ นฟูให้กลับสู่ สภาพเดิมทุกส่ วนของสังคม รวมทั้งรัฐบาล ให้กลับมาสู่ ค่านิ ยม
ตามพระคัมภีร์ของบรรพบุรุษที่ก่อตั้งประเทศ
*หยุดสนับสนุนผูผ้ ลิตที่ไร้ศีลธรรม โดยการละเว้นเรื่ องภาพยนตร์ วีดีโอ และรายการโทรทัศน์
ที่ปลุ กเร้ า ราคะและเรื่ องเพศ และกลับ มาสู่ ความนิ ย มพื้นฐานตามพระคัม ภี ร์ข องบรรพบุ รุษ ผูก้ ่ อตั้ง
ประเทศ
*มีอิทธิ พลต่อสื่ อมวลชนโดยการกระตุน้ บรรณาธิ การและนักจัดรายการวิทยุของชาวโลกให้
เสนอมุมมองที่ยตุ ิธรรมและสมดุลเกี่ยวกับชุมชนที่เคร่ งศาสนา
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*สนับสนุนองค์การคริ สเตียนที่อุทิศตนเพื่อฟื้ นฟูเสรี ภาพแห่งชีวิตของเรา
*ช่วยให้นกั การเมืองของพวกเขารู ้วา่ เขาเป็ นตัวแทนของอะไร และแสวงหาทางที่จะทาให้คนที่
ดาเนินชีวติ เที่ยงธรรมและต่อสู ้เพื่อประเด็นทางศีลธรรมได้มีตาแหน่งทางการเมือง
*ทางานหนักขึ้นเพื่อฟื้ นฟูให้กลับสู่ มาตรฐานแนวทางของพระเจ้าในเรื่ องความถูกผิดในระบบ
การศึกษาของเรา

กำรฟื้ นฟูจะมำถึงอย่ ำงไร
การฟื้ นฟูเช่ นนี้ มาโดยการทางานสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าเป็ นผลจากการที่ประชากรคริ สเตียนทา
ตามเงื่อนไขของพระเจ้าโดยตอบสนองการทางานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ผมเชื่อว่าสามสิ่ งต้องเกิดขึ้นก่อนการฟื้ นฟูจะมาถึง
ประการแรก ผูน้ าคริ สเตียนต้องรับนิ มิตนั้น พวกเขาต้องมี บทบาทสาคัญในการนาเสนอการ
ทรงเรี ยกของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ต่อมาสมาชิกของพวกเขา ผมเชื่อว่าเป็ นหน้าที่ของศิษยาภิบาลที่จะนา
คนของเขาให้กลับใจใหม่-โดยการเป็ นแบบอย่างและการประกาศอย่างชัดเจนด้วย โยเอลบันทึกว่า
ท่านปุโรหิ ตทั้งหลายเอ๋ ย จงคาดเอวด้วยผ้ากระสอบและโอดครวญ ท่านผูป้ รนนิ บตั ิที่แท่นบูชา
จงคร่ าครวญท่านผูป้ รนนิบตั ิพระเจ้าของข้าพเจ้า จงเข้าไปสวมผ้ากระสอบนอนค้างคืนสักคืนหนึ่ ง ....จง
เตรี ยมตัวทาพิธีอดอาหาร จงเรี ยกประชุ มตามพิธี จงรวบรวมบรรดาผูใ้ หญ่และชาวแผ่นดินทั้งสิ้ น ไปยัง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และร้องทูลต่อพระเจ้า
อนิจจาหนอวันนั้น เพราะวันแห่ งพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว วันนั้นจะมา เป็ นการทาลายจากองค์ผู ้
ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ์ (โยเอล 1:13-15)
เราต้องการผูร้ ับใช้พระเจ้าที่อุทิศตัว โดยไม่กลัวที่จะเรี ยกให้คนของตนกลับใจใหม่ – แม้วา่ มัน
จะส่ งผลให้ตอ้ งเสี ยสละส่ วนตัวอย่างมาก ตัวอย่างเช่น โจนาธาน เอ็ดเวิร์ดส์ ซึ่ งสู ญเสี ยธรรมาสน์เมื่อเขา
ประกาศการทรงเรี ยกที่ร้อนเป็ นไฟให้กลับใจเสี ยใหม่
แต่ผนู ้ าคริ สเตียนคนอื่น ๆ ก็ตอ้ งชูธงด้วย ผูจ้ ดั รายการวิทยุและโทรทัศน์ หัวหน้าองค์การคริ ส
เตียน ผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐ และฆราวาสที่เป็ นผูน้ าที่มีอิทธิ พล ก็ตอ้ งประกาศการทรงเรี ยกของพระ
เจ้า
ประการที่สอง ประชากรของพระเจ้าต้องเอาใจใส่ กบั การทรงเรี ยกให้กลับใจใหม่ อดอาหาร
และอธิ ษฐาน อย่างที่ผมได้กล่าวแล้วว่า คาสัญญาถึงการฟื้ นฟูที่จะมาถึงมีเงื่ อนไขอยู่ขอ้ หนึ่ ง ก่อนพระ
เจ้าจะยกพระหัตถ์แห่งการพิพากษาของพระองค์ออกจากอเมริ กา ผูเ้ ชื่ อหลายล้านคนต้องถ่อมตัวลงและ
แสวงหาพระพักตร์ พระองค์โดยการอดอาหารและอธิ ษฐานเสี ยก่ อน ตามที่ เขี ยนไว้ใน 2 พงศาวดาร
7:14
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ถ้าประชากรของเรา ผูซ้ ่ ึ งเขาเรี ยกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลง และอธิ ษฐาน และแสวงหา
หน้าของเรา และหันเสี ยจากทางชัว่ ของเขา เราก็จะฟั งจากสวรรค์ และจะให้อภัยบาปของเขา และจะ
รักษาแผ่นดินของเขาให้หาย
เนื่องจากการอดอาหารเป็ นวิธีการตามพระคัมภีร์ในการถ่อมตัวของเราลง มันจึงเป็ นวินยั ฝ่ ายจิต
วิญญาณประการเดียวที่ช่วยเราให้สามารถทาตามเงื่อนไขทั้งหมดในพระคัมภีร์ตอนนี้
เงื่ อนไขของพระเจ้าไม่ใช่ทางเลือก ตลอดพระวจนะของพระองค์พระเจ้ากล่าวอย่างชัดเจนว่า
“ถ้าเจ้าเชื่อฟังเรา เราจะอวยพระเจ้า ถ้าเจ้าไม่เชื่ อฟั งเรา เราจะตีสอนเจ้า และถ้าเจ้ายังไม่เชื่ อฟั งต่อไป เรา
จะทาลายเจ้า” สิ่ งนี้ เกิ ดขึ้นซ้ า ๆ กันในชี วิตของชนชาติอิสราเอล เมื่ออับราฮามวิงวอนเพื่อเมืองโสโดม
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสัญญาว่าจะรักษาเมืองชัว่ ร้ายนั้นไว้ถา้ พระองค์สามารถหาคนชอบธรรมได้อย่างน้อย
สิ บคนที่นนั่ (ปฐมกาล 18:32) แต่พระเจ้าไม่สามารถพบคนชอบธรรมสิ บคนในเมืองนั้น มีเพียงโลทและ
ครอบครัวที่ถูกรักษาไว้เมื่อพวกเขาหนีจากการทาลายล้างนั้น เราควรให้เรื่ องนี้เตือนใจเรา
ถ้าเราสามารถเพ่งมองข้ามกาแพงแห่ งเวลาไปสู่ อนาคตของเรา เราจะเห็ นภาพเดี ยวกันนี้ หรื อ
เปล่า อย่างที่เราได้สังเกตเห็นว่า อเมริ กากาลังถูกปิ ดล้อมในด้านศีลธรรมและจิตวิญญาณ การพิพากษา
มากมายได้ตกเหนือประเทศนี้เพราะอเมริ กาได้กลายเป็ นสังคมที่ไม่มีพระเจ้าอย่างรวดเร็ ว วิญญาณแห่ ง
ปฏิปักษ์พระคริ สต์ครอบครองสถาบันสาธารณะเกือบทุกแห่ ง เราไม่ได้เป็ น “ประเทศหนึ่งเดียวภายใต้
พระเจ้า ไม่มีการแบ่งแยก มีเสรี ภาพและความยุติธรรมสาหรับทุกคน” อีกต่อไป
ผมเชื่อว่าความชัว่ ร้ายที่ท่วมท้นอเมริ กานี้จดั เป็ นการพิพากษาของพระเจ้า และ-ถ้าปล่อยไว้-การ
พิพากษาเหล่านี้ จะทาลายเรา อังกฤษครั้งหนึ่ งเป็ นป้ อมปราการแห่ งความเชื่ อและการดาเนิ นชี วีตคริ ส
เตี ยนและเป็ นประเทศที่ ส่งมิ ช ชันนารี ม ากที่ สุดในโลก ตอนนี้ มีผูเ้ ชื่ อแท้จริ งเป็ นแค่ส่ วนเล็ก ๆ ของ
ประชากรทั้งหมด
พระเจ้ากาลังเรี ยกประชากรของพระองค์สู่การฟื้ นฟูพระวจนะของพระองค์ในโยเอล 2:12,13
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกวันนี้เช่นเดียวกับในสมัยของผูเ้ ผยพระวจนะนั้น
พระเจ้าตรัสว่า “ถึงกระนั้นก็ดี เจ้าทั้งหลายจงกลับมาหาเราเสี ยเดี๋ ยวนี้ ดว้ ยความเต็มใจ ด้วยกา
รอดอาหาร ด้วยการร้องไห้ และด้วยการโอดครวญ”
จงฉี กใจของเจ้า มิใช่ฉีกเสื้ อผ้าของเจ้า จงหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย
เพราะว่าพระองค์ทรงกอปรด้วยพระคุณและทรงพระกรุ ณา ทรงกริ้ วช้า และบริ บูรณ์ดว้ ยความรักมัน่ คง
และทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษ
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ในอิสยาห์ 30:21 พระเจ้าตรัสว่า “และเมื่อเจ้าหันไปทางขวาหรื อหันไปทางซ้าย หูของเจ้าจะได้
ยินวจนะข้างหลังเจ้าว่า ‘นี่ เป็ นหนทาง จงเดิ นในทางนี้ ’” การทรงเรี ยกให้กลับใจใหม่ อดอาหารและ
อธิ ษฐานนั้นจะได้ยนิ อย่างชัดเจนสาหรับคนที่จะฟัง
ไม่มีใครจาเป็ นต้องรอให้มีผูน้ าหรื อรอจนการฟื้ นฟูโหมขึ้ นทัว่ ประเทศแล้วถึ งจะสามารถมี
ประสบการณ์กบั การฟื้ นฟูส่วนตัว พระเจ้าจะส่ งการฟื้ นฟูมายังประเทศนี้เมื่อประชากรของพระองค์ทีละ
คน ๆ เชื่ อฟั งการทรงเรี ยกของพระองค์และยอมจานนต่อพระวิญญาณของพระเจ้า พระเยซู ตรั สว่า
“บุคคลผูใ้ ดหิ วกระหายความชอบธรรม ผูน้ ้ นั เป็ นสุ ข เพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริ บูรณ์) (มัทธิ ว 5:6)
เรื่ องราวที่เกิ ดขึ้นในค่ายเยาวชนในแคลิ ฟอร์ เนี ย ตอนใต้เป็ นหนึ่ งในตัวอย่างหลายพันราย ที่
แสดงให้เห็ นว่าพระเจ้าตอบสนองการกลับใจใหม่และคาอธิ ษฐานของเรา หลังจากช่ วงเวลาที่ผนู ้ าค่าย
อธิ ษฐานด้วยจิตใจแตกสลายพระวิญญาณเคลื่อนไหวท่ามกลางคนหนุ่มสาวอย่างทรงอานุ ภาพระหว่าง
การประชุมในตอนค่า
คนมากมายร้องไห้เพราะบาปของตน บางคนได้รับความมัน่ ใจในความรอด คนอื่น ๆ ที่ยงั ไม่
เชื่ อก็ไ ด้รับพระคริ ส ต์เข้า มาในชี วิต หลายคนปรั บความเข้า ใจคื นดี กนั และคนอื่ น ๆ ยอมจานนเพื่ อ
ทางานรับใช้เต็มเวลา
การประชุ มดาเนิ นต่อไปจนดึกขณะที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เคลื่อนไหวต่อไปท่ามกลางพวกเขา
ทั้งคนหนุ่มสาวและผูน้ าต่างมีประสบการณ์ถึงความกระชุ่มกระชวยใหม่ในชี วิตฝ่ ายจิตวิญญาณของตน
เนื่องจากการฟื้ นฟูครั้งนี้
ประการที่สาม พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตอ้ งทาให้ประเทศนี้ สานึ กบาปต่าง ๆ ไม่มีการฟื้ นฟูเกิดขึ้น
ได้โดยปราศจากฤทธิ์ อานาจแห่ งการสานึ กบาปของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระเยซู ตรัสว่า “เมื่อ [พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์] เสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงกระทาให้โลกรู้แจ้งในเรื่ องความผิด ความชอบธรรมและ
การพิพากษา” (ยอห์น 16:8) เมื่อคริ สเตียนถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์ พระเจ้า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทาให้
ผูค้ นสานึกบาปของตน ทาให้พวกเขากลับใจ นาการรักษามายังประชากรของพระองค์ และอวยพระพร
แผ่นดินของเราอีกครั้ง

สิ่ งทีค่ ุณต้ องทำ
ผมขอแบ่ ง ปั น คุ ณ ถึ ง ขั้ น ตอนที่ จ ะช่ ว ยคุ ณ เตรี ยมตั ว ส าหรั บ การฟื้ นฟู ส่ วนตั ว และมี
ประสบการณ์อย่างเต็มล้นกับการสถิตอยูด่ ว้ ยและฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในชีวติ คุณ
ประการแรก ขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เปิ ดเผยความบาปในชี วิตของคุณที่ยงั ไม่ได้สารภาพ มี
ความขมขื่นใจ ความไม่เชื่อ หรื อการไม่ให้อภัยไหม คุณเย็นชาฝ่ ายจิตวิญญาณโดยละทิ้งความรักดั้งเดิม
ต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อเปล่า คุ ณสู ญเสี ยความรักในการภาวนาพระวจนะหรื อเปล่า ตารางเวลาและ
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ธุ ระส่ วนตัวของคุ ณทาให้คุณห่ างเหิ นจากพระผูช้ ่ วยให้รอดของคุ ณหรื อเปล่า คุ ณยังคงต้องการทาให้
พระเจ้าพอพระทัยเหนือกว่าสิ่ งอื่นใดหรื อเปล่า คุณสู ญเสี ยความตั้งใจที่จะสละเวลา ความสะดวกสบาย
ความสุ ข และแม้แต่ชื่อเสี ยงของคุ ณ เพื่อจะเห็ นพระเจ้าเคลื่ อนไหวในชี วิตคุ ณและคริ สตจักรของคุ ณ
หรื อเปล่า
การเตรี ยมตัวฝ่ ายจิ ตวิญญาณโดยการกลับใจใหม่น้ นั สาคัญยิ่งสาหรั บการฟื้ นฟู ผูเ้ ขี ยนเพลง
สดุ ดี ก ล่ า วว่า “ความชอบธรรมจะน าหน้า พระองค์ และกระท าให้ร อยพระบาทของพระองค์เ ป็ น
ทางเดิน” (สดุดี 85:13)
“การตอบค าอธิ ษ ฐานไม่ม าถึ งคนที่ มือสกปรก” แพ็ท โรเบิ ร์ตสั นกล่ า ว “ถ้าพระเจ้าตอบคา
อธิ ษฐานของคนที่ดาเนินชีวติ ในความบาปทั้งที่รู้ตวั ก็เท่ากับพระองค์บอกเขาว่าพระองค์ยอมรับวิถีชีวิต
แห่งความบาปของเขา เราจาเป็ นต้องหยุดแก้ตวั และกลับใจจากความบาปของเขา เราจาเป็ นต้องหยุดแก้
ตัวและกลับใจจากความบาปทันทีที่เราเข้ามาต่อพระพักตร์ พระองค์” การสารภาพบาป-ด้วยความตั้งใจที่
จะทิ้ ง มัน และยอมจานนความตั้ง ใจของคุ ณต่อพระเจ้า -จะให้เสรี ภาพแก่ พระวิญญาณบริ สุท ธิ์ ที่ จะ
สาแดงฤทธิ์ อานาจของพระองค์และทางานผ่านคุณ
ประการที่สอง จงประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ถ้าคุณเป็ นคริ สเตียน พระเจ้าพระบิดา พระ
บุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็สถิตอยูใ่ นคุณแล้ว ฤทธิ์ อานาจยิง่ ใหญ่และแหล่งพลังฝ่ ายจิตวิญญาณก็มี
พร้อมสาหรับคุณ และเพื่อจะรับการเติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุ ทธิ์ ให้คุณวางใจพระองค์ที่จะ
ควบคุมและเสริ มกาลังคุณตามพระบัญชาและพระสัญญาของพระองค์
ในเอเฟซัส 5:18 เราได้รับพระบัญชาว่า
และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่ งจะทาให้เสี ยคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ
และใน 1 ยอห์น 5:14, 15 เราได้รับพระสัญญาว่า
และนี่ คือความมัน่ ใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่ งใดที่เป็ นพระประสงค์ของพระองค์
พระองค์ก็ทรงโปรดฟั งเรา และถ้าเรารู ้ ว่า พระองค์ทรงโปรดฟั งเรา เมื่อเราทูลขอสิ่ งใด ๆ เราก็รู้ว่าเรา
ได้รับสิ่ งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์
จงคาดหวังที่พระเจ้าจะเติมคุณ เรารู ้วา่ เป็ นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้ผเู้ ชื่อทุกคนรับการ
เติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดังนั้นเมื่อเราทูลขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เติมเรา เราสามารถรู ้ได้
ตามพระวจนะของพระเจ้าว่า คาอธิ ษฐานของเราจะได้รับคาตอบ
ผมหนุนใจคุณให้หาที่เงียบ ๆ ที่ที่คุณสามารถอยูต่ ามลาพังกับพระเจ้า คุณไม่จาเป็ นต้องรอการ
เคลื่อนไหวพิเศษของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระองค์กาลังรอให้คุณเชิญพระองค์ให้เติมคุณเดี๋ยวนี้
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ประการที่ ส าม แสวงหาการด าเนิ น ชี วิ ต ต่ อ พระพัก ตร์ พ ระเจ้า อย่ า งเป็ นวิ ถี ชี วิ ต สิ่ ง นี้ มี
ความหมายมากกว่าการเพียงแค่รู้วา่ พระองค์อยูก่ บั คุณเสมอ ลูกาบันทึกไว้ในพระธรรมกิจการว่า “ด้วย
ว่า ‘เรามีชีวติ และไหวตัว และเป็ นอยูใ่ นพระองค์’” (กิจการ 17:28) การดาเนินชีวติ ต่อพระพักตร์ พระเจ้า
หมายความว่าตัวคุณอยู่ในพระองค์ท้ งั หมดพระเจ้ากลายเป็ นแรงจูงใจและจุดมุ่งหมายของกิ จกรรมทุก
อย่างในชี วิตคุณ-ทั้งครอบครัว ธุ รกิ จ สังคม และเรื่ องฝ่ ายจิตวิญญาณ คุณไม่ขอให้พระองค์ทางานเพื่อ
คุณ แต่คุณขอให้พระองค์ทางานผ่านคุณ
ประการที่สี่ รักด้วยความรักของพระเจ้า พระเยซูร้องไห้ดว้ ยความสงสารเนื่องจากจิตวิญญาณ
ของคนเหล่านั้นที่พระองค์มาเพื่อช่วยให้รอด เรามักจะห่ วงใยเพื่อนและคนที่เรารักมากกว่า แต่ก็ยงั มีคน
มากมายที่ร้องไห้ดว้ ยความห่ วงใยมนุ ษย์ท้ งั หลายอย่างแท้จริ ง การรักด้วยความรักของพระเจ้าหมายถึ ง
เรายอมให้ใจเราแตกสลายเพื่อคนที่หลงหาย เช่นเดียวกับใจของพระเยซู
เมื่อคุ ณถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในการอดอาหารอธิ ษฐาน จงขอให้พระองค์
เติ ม คุ ณด้วยความรั ก ของพระองค์ ขอให้พ ระองค์ประทานภาระใจลึ ก ๆ ส าหรั บ คนที่ หลงหายใน
ประเทศของเรา
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราสัง่ ให้เรารัก พระองค์ตรัสว่า
“จงรักพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุ ดใจสุ ดจิตของเจ้า และด้วยสิ้ นสุ ดความคิดของเจ้า
นัน่ แหละเป็ นพระบัญญัติขอ้ ใหญ่และข้อต้น ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
ธรรมบัญญัติและคาของผูเ้ ผยพระวจนะทั้งสิ้ นก็ข้ ึนอยูก่ บั พระบัญญัติสองข้อนี้ (มัทธิ ว 22:37-40)
บางครั้งคุณอาจรู ้ สึกยากที่จะรัก แต่คุณสามารถรักได้โดยความเชื่ อ ใน 1 ยอห์น 5:14, 15 พระ
เจ้าสัญญาว่า ถ้าคุณขอสิ่ งใดที่เป็ นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ฟังและตอบคุณ และเมื่อเชื่อมโยง
พระสัญญานี้ กบั พระบัญชาของพระเจ้าที่ให้เรารัก คุณสามารถอ้างเอาสิ ทธิ พิเศษในการรักด้วยความรัก
ของพระองค์โ ดยความเชื่ อ คุ ณ รั ก โดยความเชื่ อเช่ น เดี ย วกับ ที่ คุ ณ รั บ เอาพระคริ ส ต์โ ดยความเชื่ อ
เช่นเดียวกับที่คุณประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่ อและเช่นเดียวกับที่คุณดาเนิ นชี วิตโดย
ความเชื่อ
พระเจ้ามีความรัก อากาเป ที่สูงส่ งเหนื อธรรมชาติเตรี ยมไว้สาหรับคุณอย่างไม่จากัด เพื่อจะมี
ประสบการณ์ และเข้าร่ วมในความรั กนี้ คุณต้องอ้างเอาความรั กนี้ โดยความเชื่ อนั่นคื อ ไว้วางใจพระ
สัญญาของพระองค์ที่ว่าพระองค์จะประทานทุกสิ่ งที่คุณจาเป็ นในการทาตามน้ าพระทัยพระองค์ บน
พื้นฐานแห่งพระบัญชาและพระสัญญา
ประการที่หา้ แสวงหาพระเจ้าด้วยความเพียร งานของพระเจ้าในใจของผูค้ นนั้นสาเร็ จโดยฤทธิ์
อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์ และโดยการอ่าน ศึ กษา และจดจาพระวจนะบริ สุทธิ์ ที่
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พระองค์ดลใจอย่างสัตย์ซื่อและพากเพียร เราไม่สามารถทาอะไรได้โดยกาลังของเราเอง ไม่มีการฟื้ นฟู
มาถึงใคร คริ สตจักรใด หรื อประเทศไหนโดยปราศจากการอธิ ษฐานอย่างแท้จริ งและร้ อนรนและการ
ยอมจานนทั้งหมดต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า
พระวจนะของพระเจ้าหนุนใจเราให้อธิษฐานด้วยความจริ งใจ ยากอบกล่าวว่า “คาอธิ ษฐานของ
ผูช้ อบธรรมนั้นมีพลังทาให้เกิดผล” (ยากอบ 5:16) อัครทูตเปาโลกล่าวว่า “[พระเจ้า] ทรงเป็ นผูป้ ระทาน
บาเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์” (ฮีบรู 11:6) องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าบอกเราอีกครั้งในเยเรมีย ์ 29:13
ว่า “เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้ นสุ ดใจของเจ้า”
ผมหนุ น ใจคุ ณ ให้อุทิ ศ ตัวคุ ณ เพื่ อ การอดอาหาร การอธิ ษ ฐาน และพระวจนะของพระเจ้า
อธิ ษฐานเผื่อตัวคุณเอง ครอบครัวของคุณ เพื่อนของคุณ ขอพระเจ้าส่ งการฟื้ นฟูมายังคริ สตจักรของคุณ
อธิษฐานเผือ่ ศิษยาภิบาลของคุณและทีมงาน อธิ ษฐานเผื่อผูน้ าคริ สเตียนคนอื่น ๆ ทัว่ ประเทศเราและใน
การอธิ ษฐานทั้งหมดของคุณ ให้คุณพากเพียรในการแสวงหาพระเจ้าด้วยสุ ดใจของคุณ
ประการที่หก ขอให้พระเจ้าใช้คุณ ขอพระองค์สาแดงแก่คุณว่าจะมีอิทธิ พลต่อชุ มชนของคุณได้
อย่างไร ขอพระองค์ประทานนิมิตสาหรับโลกนี้ ให้การแบ่งปั นความเชื่ อในพระคริ สต์แก่ทุกคนที่จะฟั ง
เป็ นวิถีชีวติ ของคุณ จงเริ่ มต้นแบ่งปั นด้วยคาพูด การเป็ นพยานเงียบ ๆ โดยชี วิตที่ชอบธรรมนั้นยังไม่พอ
มันจะไม่นาคนมากมายมาหาพระคริ สต์ อย่างไรก็ตาม คาพยานด้วยคาพูดที่เกิดผลนั้นมีรากฐานบนชี วิต
ที่บริ สุทธิ์ เสมอ

กำรอธิษฐำนเผือ่ อเมริ กำ
แพ็ท โรเบิ ร์ตสันกล่าวว่า “เราอาจถูกพวกเสรี นิยมเยาะเย้ย แต่เราคื อคนกลุ่ มนั้นที่จะป้ องกัน
ไม่ให้การพิพากษาตกเหนื อแผ่นดิ นนี้ ” การอธิ ษฐานวิงวอนเพื่อประเทศของเราคือลูกโซ่ ที่สาคัญยิ่งใน
กระบวนการนี้
เนื่องจากคุณได้ถ่อมตัวของคุณและแสวงหาพระเจ้าด้วยความเพียรแล้ว จงเริ่ มต้นอธิ ษฐานเพื่อ
อเมริ กาสารภาพบาปของประเทศเราต่อพระเจ้า วิงวอนเพื่อชาวอเมริ กนั หลายล้านคนที่ ตกเป็ นทาส
ความผิดบาป และสั่งขับไล่ ความคิ ดชั่วร้ ายที่ เกาะกุมประชาชนอเมริ กาในพระนามพระเยซู และจง
อธิษฐานเผือ่ บรรดาผูน้ าประเทศของเรา
ดร.ชาร์ลส์ สแตนลีย ์ ศิษยาภิบาลคริ สตจักรแบ๊บติสต์ที่หนึ่งแบ๊บติสต์ที่แอตแลนตา แนะนาสิ บ
วิธีที่จะอธิษฐานเพื่อผูน้ าระดับสู งของอเมริ กา
*อธิ ษฐานที่พ วกเขาจะตระหนัก ถึ งความผิดบาปส่ วนตัวของตน และความจาเป็ นของตนที่
จะต้องรับการชาระบาปโดยพระเยซูคริ สต์

129

*อธิ ษฐานที่ พวกเขาจะสานึ กถึ งความไม่คู่ควรของตนในการที่จะทาหน้าที่ของตนให้สาเร็ จ
และที่พวกเขาจะพึ่งพาพระเจ้าสาหรับความรู ้ สติปัญญา และความกล้าหาญที่จะทาสิ่ งที่ถูกต้อง
*อธิ ษฐานที่พวกเขาจะปฏิเสธคาปรึ กษาทั้งหมดที่ละเมิดหลักการฝ่ ายจิตวิญญาณ และที่พวกเขา
จะไว้วางใจพระเจ้าที่จะพิสูจน์วา่ เขาเป็ นฝ่ ายถูก
*อธิษฐานที่พวกเขาจะต่อต้านคนเหล่านั้นที่กดดันพวกเขาให้ทาผิดต่อจิตสานึกของตน
*อธิ ษฐานที่พวกเขาจะทาให้กระแสสังคมนิยมและมนุษย์นิยมในประเทศนี้หนั กลับ
*อธิ ษฐานที่พวกเขาจะเต็มใจสละความทะเยอทะยานและตาแหน่ งทางการเมืองของตน เพื่อ
เห็นแก่ประเทศชาติของเรา
*อธิ ษฐานที่พวกเขาจะพึ่ งพาการอธิ ษฐานและพระวจนะของพระเจ้าให้เป็ นแหล่ งแห่ งพลัง
สติปัญญา และความกาลังใจประจาวันของเขา
*อธิ ษฐานที่พวกเขาจะฟื้ นฟูศกั ดิ์ศรี เกียรติ ความน่าเชื่ อถือ และความชอบธรรมมาสู่ ตาแหน่งที่
เขาดารงอยู่
*อธิ ษฐานที่พวกเขาจะเป็ นตัวอย่างความประพฤติที่ดีสาหรับประชาชนในประเทศของเรา
*อธิ ษฐานที่พวกเขาจะตระหนักถึ งความรับผิดชอบที่เขามีต่อพระเจ้าผูท้ รงมหิ ทธิ ฤทธิ์ ในการ
ตัดสิ นใจต่าง ๆ ของเขา
ถ้าประเทศของเราไม่หนั กลับมาหาพระเจ้า-จากคนระดับสู งลงมา ที่ซ่ ึ งกฎหมายของเราถูกร่ างการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรก็จะเป็ นเรื่ องยากเย็นยิง่ นัก
อย่างไรก็ตามคุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากมาย เพื่อนที่รักของผม อาร์ เธอร์ เอส.
เดอมอส ผูล้ ่วงลับได้กล่าวครั้งหนึ่ งว่า “การเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติเริ่ มต้นที่ระดับบุคคล” การอด
อาหารและอธิ ษฐานของคุณคือกุญแจสู่ การฟื้ นฟูที่จะมาถึงในอเมริ กา

คำอธิษฐำนเพือ่ กำรฟื้ นฟู
พระเจ้า พระบิ ด า ข้า พระองค์ท้ งั หลายมาต่ อ หน้า บัล ลัง ก์ ข องพระองค์เ พื่ อ ถ่ อ มตัว ลงและ
อธิ ษฐาน เพื่อแสวงหาพระพักตร์ พระองค์และหันเสี ยจากทางชัว่ ร้ายของข้าพระองค์ท้ งั หลาย
โอ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ข้าพระองค์ท้ งั หลายได้ทาบาปต่อพระองค์ ข้าพระองค์ท้ งั หลายไม่เชื่ อฟั ง
พระบัญชาที่ชัดเจนของพระองค์ ข้าพระองค์ท้ งั หลายไม่ได้รักพระองค์ดว้ ยสุ ดใจ สุ ดจิต สุ ดความคิ ด
และสุ ดกาลังของข้าพระองค์ท้ งั หลาย เราไม่ได้รักเพื่อนบ้านของข้าพระองค์ท้ งั หลายเหมือนรักตนเอง
โอ ข้า แต่ พ ระเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้ข ้า พระองค์ท้ งั หลาย โปรดรั ก ษาแผ่นดิ นของข้า
พระองค์ท้ งั หลาย โปรดส่ งวิญญาณแห่งการกลับใจใหม่ ให้พดั โหมไปทัว่ ประเทศนี้ ให้ไฟแห่ งการฟื้ นฟู
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ที่ชาระให้สะอาดลุกขึ้นในใจข้าพระองค์และในคริ สตจักรของพระองค์ ให้มนั ลามไปสู่ ทุกชุ มชน ทุก
ตาบล ทุกเมืองในอเมริ กาและทัว่ โลก
ข้าพระองค์ท้ งั หลายอธิ ษฐานขอพระองค์ทรงโปรดสถาปนาความชอบธรรมขึ้นเถิด ให้รากชัว่
ร้ า ยที่ ก่ อให้เกิ ดผลเลวต่ า ง ๆ ถู ก เผาไหม้เสี ย จากชี วิต ข้า พระองค์ท้ งั หลายพระบิ ด าเจ้า ข้า พระองค์
ทั้งหลายทูลขอให้ผนู ้ าของพระเจ้าจะได้รับการยกขึ้นและรับการเลือกตั้งเข้าในตาแหน่งของรัฐในทุก
ระดับ และผูน้ าที่ต่อต้านพระเจ้าจะถูกถอดออก โปรดทาลายการยึดครองของซาตานที่มีต่อรัฐบาล และ
โปรดให้กฏหมายที่ ชอบธรรมได้รับการสถาปนาขึ้น ขอให้แผ่นดิ นของพระองค์มาตั้งอยู่และขอให้
เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็ นอย่างไร ก็ขอให้เป็ นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก”
ข้าพระองค์ท้ งั หลายอธิ ษฐานคาอธิ ษฐานนี้ ด้วยความมุ่งมัน่ ในพระนามพระเยซู และเพื่อพระ
เกียรติของพระเจ้า อาเมน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------คาอธิษฐานโดย โธมัส ทราสค์
ผูอ้ านวยการทัว่ ไป ของสมัชชาใหญ่ของแอสเซมบลี ส์ ออฟ ก็อด ระหว่างการประชุ มอดอาหารและ
อธิษฐาน 5-7 ธันวาคม 1994 ที่ ออร์แลนโด รัฐฟอริ ดา
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ภำคผนวก ก
กุญแจอันทรงพลังสู่ กำรฟื้ นฟู
วิธีทจี่ ะมีประสบกำรณ์ และคงรักษำกำรฟื้ นฟูส่วนตัวเอำไว้
1.ขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เปิ ดเผยความบาปใด ๆ ก็ตามในชีวติ คุณที่ยงั ไม่ได้สารภาพ
2.ขอการยกโทษจากคนอื่นที่คุณทาผิดต่อเขา และยกโทษให้ทุกคนที่ทาร้ายคุณ ชดใช้ความผิด
เมื่อพระเจ้านาคุณ
3.ตรวจสอบแรงจูงใจของคุณในทุกคาพูดและการกระทา ขอให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าค้นและชาระ
ใจคุณทุกวัน
4.ขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ปกป้ องทางของคุณจากความพึงพอใจในตัวเองและความไม่ร้อน
ไม่เย็น
5.สรรเสริ ญและขอบพระคุ ณพระเจ้าอย่างต่อเนื่ องในทุกสิ่ งอย่าง ทุก ๆ วัน ไม่ว่าคุ ณจะอยู่ใน
สถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม
6.ปฏิเสธที่จะเชื่อฟังธรรมชาติเนื้อหนัง (ฝ่ ายโลก) ของคุณ (กาลาเทีย 5:16, 17)
7.ยอมจานนชีวติ ของคุณต่อพระเยซูคริ สต์ ในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอดและองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
คุณ พึ่งพาพระองค์ท้ งั หมดโดยการยอมจานนและถ่อมใจอย่างสิ้ นเชิง
8.ศึกษาพระลักษณะต่าง ๆ ของพระเจ้า
9.หิวกระหายความชอบธรรม (มัทธิว 5:6)
10.รักพระเจ้าด้วยสุ ดใจ สุ ดจิต และสุ ดความคิดของคุณ (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5)
11.รับเอาการเต็มล้นและการควบคุม ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างต่อเนื่ อง โดยความเชื่อ บน
พื้นฐานของพระบัญชา (เอเฟซัส 5:18) และพระสัญญา (1 ยอห์น 5:14, 15)
12.อ่าน ศึกษา ภาวนา และท่องจาพระวจนะบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า ซึ่ งได้รับการดลใจและไม่มี
ข้อผิดพลาดทุกวัน (โคโลสี 3:16)
13.อธิ ษฐานไม่หยุดหย่อน (1 เธสะโลนิกา 5:17)
14.อดอาหารและอธิ ษฐานนานยี่สิบสี่ ชวั่ โมงในแต่ละสัปดาห์ พิจารณาด้วยใจอธิ ษฐานถึ งการ
เข้าร่ วมเป็ นหนึ่งในคริ สเตียนสองล้านคนที่จะอดอาหารสี่ สิบวันก่อนสิ้ นปี 2000
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15.แสวงหาที่จะเล่าเรื่ องพระคริ สต์ทุกวันเป็ นวิถีชีวติ
16.ตั้งใจแน่ วแน่ ที่จะดาเนิ นชี วิตที่ บริ สุทธิ์ ชี วิตในทางของพระเจ้า ชี วิตแห่ งการเชื่ อฟั งและ
ความเชื่อ
17.เริ่ มหรื อเข้าร่ วมกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ตามบ้านหรื อที่คริ สตจักรที่เน้นเรื่ องการฟื้ นฟูและชี วิต
ที่บริ สุทธิ์

วิธีทจี่ ะมีประสบกำรณ์ และคงรักษำกำรฟื้ นฟูในคริสตจักรของคุณ
1.หนุ นใจศิษยาภิบาลและผูน้ าคริ สตจักรของคุ ณให้เทศนา และสอนเรื่ องพระลักษณะต่าง ๆ
ของพระเจ้า เพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับความรักดั้งเดิม ความเชื่อ และการเชื่อฟัง
2.จัดการอธิ ษ ฐานลู กโซ่ ยี่สิ บสี่ ชั่วโมง โดยแบ่งเป็ นช่ วงละสิ บห้านาที เก้าสิ บ หกช่ วง ขอให้
ผูเ้ ข้าร่ วม อดอาหารและอธิ ษฐาน เพื่อการฟื้ นฟูท่ามกลางสมาชิ กคริ สตจักร และเพื่อการเก็บเกี่ยวฝ่ ายจิต
วิญญาณครั้งใหญ่ ซึ่ งจะมีผเู ้ ชื่อใหม่มากมาย
3.เลือกสมาชิกคริ สตจักรเจ็ดคนเพื่อพบกับศิษยาภิบาลทุกเช้าตรู่ วนั อาทิตย์ เพื่ออธิ ษฐานและรับ
หัวข้ออธิ ษฐานสาหรับแต่ละวันในสัปดาห์
4.เชิ ญสมาชิ กคริ สตจักรบางคนมาร่ วมกันอธิ ษฐานระหว่างการนมัสการแต่ละครั้ง โดยเฉพาะ
ขณะที่ศิษยาภิบาลกาลังเทศนาหรื อสอน
5.หนุนใจสมาชิ กทั้งหมดของคริ สตจักรให้อดอาหารและอธิ ษฐานเป็ นตัวแทนของศิษยาภิบาล
และคริ สตจักรครั้งละยีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมงแต่ละสัปดาห์
6.สาหรับศิษยาภิบาลหรื อผูน้ าคริ สตจักร ให้เน้นความจริ งในพระคัมภีร์เรื่ องการกลับใจใหม่
การสารภาพบาป การชดใช้ และการคืนดีท่ามกลางสมาชิกคริ สตจักร
7.สอนสมาชิ ก ถึ ง วิ ธี ป ระกอบด้ว ยพระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์ และด าเนิ น ชี วิตที่ เ ต็มล้น ด้วยพระ
วิญญาณและโดยฤทธิ์ อานาจของพระองค์ โดยความเชื่อและให้เป็ นวิถีชีวติ
8.ฝึ กฝนสมาชิ กแนวทางพื้นฐานในการแบ่งปั นความเชื่ ออย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นโดยฤทธิ์
อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
9.จัดหนึ่ งคืนในแต่ละสัปดาห์สาหรับการประกาศอย่างจริ งจังโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเยี่ยม
เยียนของคริ สตจักร
10.ท้าทายสมาชิกให้ช่วยให้พระมหาบัญชาสาเร็ จในละแวกบ้านของเขา และให้มีนิมิตสาหรับ
โลกนี้ เนื่องจากพระทัยของพระเจ้าคือการประกาศข่าวประเสริ ฐไปทัว่ โลกพระองค์จะอวยพระพรเป็ น
พิเศษสาหรับคริ สตจักรที่มุ่งเน้นให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ และให้คุณจัดงบประมาณส่ วนหนึ่ งเพื่อการ
ประกาศนอกประเทศอเมริ กา
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11.หนุ นใจสมาชิ กให้ถวายเกี ยรติแด่พระเจ้าโดยการเชื่ อฟั ง และเป็ นผูอ้ ารักขาที่สัตย์ซื่อ สอน
เขาถึงความชื่นชมยินดีในการถวายสิ บลดและการถวายอื่น ๆ พระเจ้าอวยพระพรคริ สตจักรที่เน้นหนัก
ในการรับใช้เสมอ ให้คุณเน้นการหาทุนเพื่อการประกาศและสร้างสาวกในพันธกิจต่างประเทศ
12.สอนประวัติศาสตร์ และเงื่ อนไขของการฟื้ นฟู ขอให้สมาชิ กอ่านเรื่ องเกี่ยวกับการฟื้ นฟูใน
พระคัมภีร์และในประวัติศาสตร์

วิธีทจี่ ะหนุนใจและสนับสนุนกำรฟื้ นฟูในอเมริกำ
1.จัดกลุ่มอธิ ษฐานตามบ้านและคริ สตจักรต่าง ๆ เพื่ออดอาหารและอธิ ษฐานเพื่อศึกษาตัวอย่าง
เรื่ องการฟื้ นฟูจากพระคัมภีร์และประวัติศาสตร์
2.หนุนใจสานักพิมพ์ เจ้าของ และผูจ้ ดั การของสิ่ งพิมพ์คริ สเตียนทัว่ อเมริ กาให้เน้นเรื่ องการอด
อาหารและการอธิ ษฐานเพื่อการฟื้ นฟู
3.หนุ นใจศิษยาภิบาลและผูน้ าคริ สเตียนทุกคน โดยเฉพาะคนที่มีเครื อข่ายกับสื่ ออิเล็คโทรนิ ค
และสื่ อสิ่ งพิมพ์ให้อุทิศห้าสิ บเปอร์ เซ็นต์ของถ้อยคาและบทความของเขาสาหรับการฟื้ นฟู
4.อธิ ษฐานเป็ นพิเศษเพื่อการกลับใจและการฟื้ นฟู สาหรั บทุ กคนที่มีอิทธิ พลต่อผูอ้ ื่ นในด้าน
การเมื อง ตั้ง แต่ ระดับท้องถิ่ นจนถึ ง ท าเนี ย บขาว ในด้านการศึ ก ษา ส าหรั บ ครู อาจารย์และนัก เรี ย น
นักศึกษาทุกระดับ ในด้านศาสนา ในทุกหน่วยของกองทัพ ในวงการกี ฬา ในสื่ อกระจายเสี ยงและสื่ อ
สิ่ ง พิ ม พ์ ในวงการบันเทิ ง -โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ดนตรี และศิ ล ปะ ในวงการโฆษณา ธุ รกิ จ การเงิ น
อุตสาหกรรม กลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน วงการแพทย์ วงการกฎหมาย และในสายอาชีพอื่น ๆ
5.เน้นรากฐานพระคัมภีร์ตามหลักศาสนายิว-คริ สเตียนของเรา และเน้นเรื่ องมรดกล้ าค่าของเรา
ชาวอเมริ กนั ในคริ สตจักร โรงเรี ยน และองค์กรทางสังคมต่าง ๆ
6.หนุ นใจสื่ อกระจายเสี ยงของคริ สเตียนให้เสนอรายการที่มีคุณภาพในช่ วงเวลาที่มีผชู ้ มผูฟ้ ั ง
มาก เกี่ยวกับการอดอาหาร อธิ ษฐานและการฟื้ นฟู โดยทางสถานี วิทยุ และโทรทัศน์ของชาวโลกและ
ของคริ สเตียน
7.หนุ นใจให้มีความพยายามที่รุกหน้ายิ่งขึ้นที่จะเสนอ “ข่าวที่น่ายินดี ที่สุด” แก่คนที่ยงั ไม่เชื่ อ
ทุกคนในอเมริ กา ขณะเดียวกันก็เสนอถ้อยคาแห่งการฟื้ นฟูแก่ผเู ้ ชื่อทั้งหลาย
8.ขอความร่ วมมือจากผูน้ าคริ สเตียนซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ทัว่ ประเทศในวงการบันเทิง กีฬา ธุ รกิจ และ
การเมือง ให้รับบทบาทผูน้ าในการสื่ อข่าวแห่งการอดอาหารและอธิ ษฐานเพื่อการฟื้ นฟูทวั่ อเมริ กา
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ภำคผนวก ข
วิธีทจี่ ะนำสมำชิกในกำรอดอำหำร
ดร.ฮูลโี อ ซี.รุยบำล
คริ สเตียนส่ วนมากเต็มใจที่จะอดอาหารถ้าได้รับการจูงใจและการสอนที่ถูกต้อง ในหนังสื อเล่ม
นี้ ดร.ไบรท์ ได้พดู ถึงลักษณะต่าง ๆ ฝ่ ายจิตวิญญาณและฝ่ ายร่ างกายของการอดอาหารและการอธิ ษฐาน
ผมขอให้แนวทางบางอย่างแก่คุณถึงวิธีการเรี ยกให้สมาชิ กของคุณรวมตัวจัดเวลาเพื่อการอดอาหารและ
การอธิษฐาน
ประการแรก เตรี ยมสมาชิ กของคุ ณสาหรั บการอดอาหาร อธิ บายถึ งประโยชน์ต่าง ๆ ฝ่ ายจิ ต
วิญญาณของการอดอาหารและเหตุผลที่คริ สตจักรของคุณจาเป็ นต้องมีการอดอาหารร่ วมกัน ยกเรื่ องจาก
พระคัมภีร์ถึงวิธีการที่ประชากรของพระเจ้าได้อดอาหารเพื่อขอแนวทาง การปกป้ อง การช่ วยกู้ และ
ความทรหดอดทนฝ่ ายจิตวิญญาณ บอกให้สมาชิกของคุณทราบถึงความจาเป็ นเจาะจงในคริ สตจักรใน
เมือง และในประเทศของคุณ เพื่อจะอดอาหารและอธิ ษฐานเพื่อสิ่ งเหล่านี้
การรวมตัวกันอดอาหารและอธิ ษฐานของคริ สตจักรควรริ เริ่ มและนาโดยศิษยาภิบาลและผูน้ า
คริ สตจักร ไม่ควรให้คนหนึ่งคนใดแสดงบทบาทนี้ตามลาพังในการเรี ยกคนมาชุมนุมอย่างนี้ ไม่ใช่ความ
จาเป็ นหรื อวิกฤติการณ์ทุกอย่างจะเป็ นเรื่ องที่คริ สตจักรจะสมควรร่ วมกันอดอาหาร แต่จะมีโอกาสต่าง
ๆ ที่จะเกิดขึ้นที่จาเป็ นต้องมีการร่ วมกันอดอาหารและอธิ ษฐาน ตัวอย่างเช่น สภาพปั จจุบนั ของประเทศ
เราคือเหตุการณ์แบบนั้นที่เราจาเป็ นต้องเรี ยกให้คริ สเตียนทุกคนอดอาหารและอธิ ษฐาน
ประการสอง ตั้งเวลาเจาะจงไว้สาหรับการรวมกันอดอาหาร คุณอาจต้องการจัดหนึ่ งถึงสามวัน
ไว้ต่อสัปดาห์ถา้ เป็ นได้ ตามแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะนา จะดีที่สุดถ้าเริ่ มต้นด้วยช่วงเวลาสั้น ๆ
ผมแนะนาให้เริ่ มประชุ มพิเศษนี้ ในวันอาทิตย์ และจัดประชุ มแต่ละคืนเพื่อการวิงวอนเผื่อผูอ้ ื่น
อธิษฐาน และการทูลขอ
คุ ณอาจต้องการจัดประชุ มอธิ ษฐานเช้าตรู่ ดว้ ย คนทางานอาจชอบเวลานี้ มากกว่าเพราะความ
รับผิดชอบอื่น ๆ ของเขา การประชุ มตอนสายและตอนบ่ายอาจเหมาะกับแม่บา้ นซึ่ งต้องดูแลเด็กเล็ก ๆ
ให้คุณเตรี ยมคนเลี้ยงเด็กวัยก่อนเข้าเรี ยนไว้ให้พร้อมด้วย
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ขอให้สมาชิ กของคุ ณเลื อกเวลาที่เหมาะสมกับตารางเวลาของเขามากที่สุด หนุ นใจให้เขาละ
กิจกรรมอื่นก่อนถ้าเป็ นไปได้ เพื่ออุทิศตัวให้การอดอาหารและอธิ ษฐานในช่วงนี้
ประการที่สาม ให้คาแนะนาต่าง ๆ ที่ชัดเจนกับสมาชิ กของคุ ณ เตรี ยมเอกสารที่ มีประโยชน์
เกี่ยวกับการอดอาหารในด้านจิตวิญญาณและด้านร่ างกาย ให้พดู อย่างเจาะจงถึงวิธีเริ่ มต้นอดอาหาร สิ่ งที่
ต้องทาระหว่างอดอาหาร และวิธียตุ ิการอดอาหาร ข้อมูลเหล่านี้มีในหนังสื อเล่มนี้ในบทที่ 8 ถึงบทที่ 10
คนส่ วนมากจะอดอาหารถ้า เขาเข้า ใจว่า ร่ า งกายของเขาท างานอย่า งเป็ นธรรมชาติ เพี ย งใด
บ่อยครั้งที่เราไม่อยากกินอาหาร เป็ นเรื่ องธรรมดาเมื่อเราเป็ นไข้หวัด หรื อท้องเสี ย เมื่อเราเหนื่ อยล้าสุ ด
ขีดหรื อเจ็บปวดด้านอารมณ์ บางครั้งเราก็ไม่กินอาหาร แต่วฒั นธรรมตะวันตกของเราทาให้เราคิดว่าการ
อดอาหารเป็ นสิ่ งไม่ดีและอาจเป็ นโทษด้วย ให้คุณอธิ บายแก่สมาชิ กของคุณว่าไม่มีใครจะตายเพราะอด
อาหารวันหรื อสองวัน หนุนใจพวกเขาให้อดอาหารแม้วา่ จะเริ่ มจากแค่หนึ่ งหรื อสองมื้อก็ตาม ความยาว
หรื อรู ปแบบของการอดอาหารจะพัฒนาไปในทิศทางที่ถูก อธิ บายว่าความอึดอัดเป็ นเรื่ องปกติและหนุ น
ใจให้เขาเพียรอดทน
อธิ บายรู ปแบบต่าง ๆ ของการอดอาหารที่กล่าวถึ งในหนังสื อเล่ มนี้ และเชิ ญชวนเขาให้เลื อก
แบบหนึ่งหรื อผสมผสานรู ปแบบต่าง ๆ
ประการที่สี่ เน้นการอธิ ษฐาน เริ่ มการประชุ มด้วยการนมัสการสั้น ๆ และคาสอนสั้น ๆ ที่หนุ น
ใจและให้คาแนะนาแบ่งสมาชิ กของคุ ณเป็ นกลุ่ มเล็ก ๆ อาจจะหกถึ งแปดคนเป็ นอย่า งมาก สาหรั บ
ช่วงเวลาอธิ ษฐานยาวนาน
คุณอาจต้องการเชิ ญวิทยากรพิเศษเพื่อสอนเรื่ องความถ่อมใจและใจที่แตกสลายต่อพระพักตร์
พระเจ้า หรื อแง่มุมอื่น ๆ ของการอดอาหารและการอธิ ษฐาน แต่อย่าทาให้การแบ่งปั นและอธิ ษฐานใน
กลุ่มย่อยอ่อนกาลังไป ให้เชิ ญสมาชิ กออกมาแบ่งปั นเป็ นระยะ ๆ ว่าพระเจ้าตรัสอะไรกับเขานี่ จะช่ วย
หนุนใจให้คนอื่นแสวงหาองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าต่อไป
ประการที่ห้า จัดตั้งเบอร์ โทรศัพท์สายด่วนชัว่ คราวขึ้นสมาชิ กของคุณที่อดอาหารอาจไม่แน่ใจ
ว่าจะอดอาหารอย่างไร หรื อเขาควรอธิ ษฐานเผือ่ อะไร เตรี ยมพนักงานไว้สาหรับรับสายด่วน โดยจัดคน
ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการอดอาหารและสามารถหนุ นใจผูท้ ี่ อดอาหารและแบ่ง ปั นเรื่ องจาเป็ นที่ ต้อง
อธิ ษฐานเผื่อ ถ้าจัดไม่ ได้ ให้ต้ งั บางคนในส านัก งานคริ สตจักรไว้เพื่อรั บโทรศัพ ท์ที่เกี่ ยวกับการอด
อาหาร
ประการที่ ห ก อย่า คาดหวัง ว่ทุ ก คนจะเข้า ร่ ว มทุ ก วันคุ ณจะมี ก ลุ่ ม ที่ ม าอย่า งสั ตย์ซื่ อ ทุ ก คื น
สมาชิกหลายคนอาจไม่สามารถร่ วมประชุมทุกครั้งได้เพราะความรับผิดชอบอย่างอื่นหนุนใจพวกเขาให้
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อดอาหารและอธิ ษฐานที่บา้ นเมื่อเขาไม่สามารถมาที่โบสถ์ได้ อย่าลืมแสดงความยินดีกบั ความพยายาม
ของเขาแม้จะเป็ นเรื่ องเล็กน้อย
ประการที่เจ็ด สอนสมาชิ กของคุณให้คาดหวังผลไม่เคยมีประชากรของพระเจ้าผิดหวังเมื่อเขา
อดอาหารและอธิ ษฐานด้วยใจบริ สุทธิ์ และแรงจูงใจจากพระเจ้า ในคริ สตจักรของผม เราอดอาหารอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งตอนต้นปี ใหม่ บ่อยครั้งที่เราจัดอดอาหารและอธิ ษฐานในโอกาสอื่น ๆ ระหว่างปี ก็เช่นกัน
เราเป็ นพยานได้เสมอถึงผลสนองที่พิเศษในชีวติ แต่ละคน ในงานรับใช้ และในเมืองของเรา
จงเตรี ยมพร้อมที่จะเริ่ มการฟื้ นฟูกบั คนหมู่มากในคริ สตจักรหรื อชุ มชนของคุณ อาจจะมีหลาย
ร้อยหรื อหลายพันคนมาถึงพระเจ้า สมาชิกที่เคยเป็ นเหมือน “สัมภาระ” อาจติดไฟเพื่อพระเจ้าและขอมี
โอกาสในงานรั บ ใช้ม ากขึ้ น สถานการณ์ ก ารเงิ นของคริ ส ตจัก รคุ ณอาจดี ข้ ึ นมากจนคุ ณมี เงิ นเหลื อ
สาหรับถวายในพันธกิจต่าง ๆ พนักงานและผูน้ าฆราวาสของคุณอาจของรับผิดชอบมากขึ้น และทางาน
รับใช้ของตนด้วยความร้อนรนและอุทิศตนมากขึ้นเพื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า นี่ อาจทาให้คุณมีเวลาว่างเพื่อ
อธิ ษฐานและอ่านพระวจนะมากขึ้ นเช่ นเดี ยวกับอัครทูตในคริ สตจักรยุคแรก ไม่มีสิ่งใดที่ พระเจ้าทา
ไม่ได้ผา่ นคริ สตจักรที่เต็มใจถ่อมตัวลงต่อพระองค์
ชัยชนะฝ่ ายจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา ได้มาจากการคุ กเข่าอธิ ษฐานและการอดอาหาร
สมาชิกที่สามารถเรี ยกมาอดอาหารและอธิ ษฐานได้คือของขวัญพิเศษสาหรับศิษยาภิบาลและคริ สตจักร
ส่ วนมาก
ท่านสามารถได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่ องนี้ได้จาก
Julio C. Ruibal Foundation
P.O. Box 1830
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ภำคผนวก ค
สุ ขภำพทีอ่ อกแบบไว้ : กำรบำบัดด้ วยกำรอดอำหำร
ดี.เจ. สก็อตต์ ดี.เอ็ม. เอ็น.ดี. ดี.ซี.
การบาบัดด้วยการอดอาหารคืออุปกรณ์ที่ทรงพลังที่สุด ซึ่ งพระเจ้าออกแบบไว้เพื่อฟื้ นฟูสุขภาพ
ของเราประโยชน์ ข องมันถู ก สร้ างขึ้ นในทุ ก เส้ นใยในชี วิตเรา โดยพระปั ญญาตามจุ ดมุ่ ง หมายของ
พระองค์
ผมอยากชักชวนคุณให้มองดูการบาบัดที่ใช้ได้กบั สารพัดโรค มันเป็ นเรื่ องทันสมัยในทุกวันนี้
เช่นเดียวกับเมื่อห้าพันปี ที่แล้ว และเกี่ยวพันกับชีวติ เช่นเดียวกับการหายใจไม่มีอะไรซับซ้อนเลย

กำรอดอำหำรไม่ ใช่ เรื่องใหม่
การอดอาหารมีต้ งั แต่สมัยโบราณ นอกจากในพระคัมภีร์แล้ว บันทึกเก่าแก่ที่สุดเกี่ ยวกับการ
บาบัดโดยการอดอาหารอาจย้อนกลับไปถึงความรุ่ งเรื องโบราณของกรี กและตะวันออกใกล้ เพลโตและ
โซเครตีส อดอาหารเพื่อประสิ ทธิ ภาพของร่ างกายและจิตใจ ชาวอียิปต์รักษาซิ ฟิลิ สด้วยการอดอาหาร
แพทย์ที่มีชื่อเสี ยงชาวกรี ก ฮิปโปคราตีสยอมรับการบาบัดโดยการอดอาหารว่าเป็ นสิ่ งสาคัญพื้นฐานใน
การรักษาโรค
ในศตวรรษที่สิบหก แพทย์ชื่อดังชาวสวิส พาราเซลซัสกล่าวว่า “การอดอาหารคือการรักษาที่ดี
ที่สุด” ในศตวรรษที่สิบเจ็ด ดร.ฮอฟแมน เขียนหนังสื อชื่อ Description of the Magnificent Results
Obtained Through Fasting in All Diseases (คาอธิบายถึงผลอันมหัศจรรย์ที่ได้จากการอดอาหารสาหรับ
โรคทุกโรค) หนึ่งศตวรรษหลังจากความนั้น ดร.วอน ซี แลนด์ แห่งรัสเซี ยเขียนว่า “การอดอาหารคือการ
บาบัดขั้นสู งสุ ดที่สามารถทาได้” เช่ นเดียวกัน ดร.อดอล์ฟ เมเยอร์ แห่ งเยอรมันเขียนว่า “การอดอาหาร
เป็ นวิธีที่ได้ผลที่สุดในการรักษาโรคประเภทใดก็ได้” ดร.โมลเลอร์ ก็เขียนด้วยว่า “การอดอาหารเป็ น
วิธีการทางวิวฒั นาการธรรมชาติอย่างเดียวที่คุณสามารถคืนสภาพตัวคุณทีละนิ ดจนเป็ นปกติ โดยการ
ชาระล้างระบบร่ างกาย”
นักวิชาการชั้นเยี่ยมหลายร้ อยคนได้ทาการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ถึงคุ ณลักษณะด้าน
สุ ขภาพที่แท้จริ งของการอดอาหาร มีการตีพิมพ์รายงานทางวิทยาศาสตร์ หลายร้อยฉบับเกี่ยวกับเรื่ องนี้
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ตลอดสองศตวรรษที่ ผ่านมา ในอเมริ กานี่ เองที่ แพทย์ที่มี ชื่อเสี ยงหลายคนได้แนะนาให้อด
อาหารเพื่อบาบัดโรคเราสามารถประมาณอย่างมีเหตุผลว่ามีการรวบรวมได้ว่ามีหนึ่ งล้านหรื อมากกว่า
หนึ่งล้านกรณี ที่อดอาหารภายใต้การดูแลแนะนาของแพทย์ การบาบัดนี้ ถูกใช้รักษาโรคเกือบทุกโรคที่
เรารู้จกั

กฎต่ ำง ๆ ของธรรมชำติ
พระเจ้าทรงสร้างกฎต่าง ๆ ทางธรรมชาติดา้ นกายภาพไว้ในร่ างกายมนุ ษย์ ซึ่ งถ้าเชื่ อฟั งก็จะนา
พระพรยิง่ ใหญ่มาสู่ ชีวติ เรา แต่ถา้ เราละเมิดกฎเหล่านี้ เราก็ถูกแช่งสาป (เป็ นโรค) โดยการไม่เชื่ อฟั งของ
เราเอง
การทาร้ายร่ างกายของเราเองด้วยผลิตภันฑ์ที่เป็ นพิษไม่ใช่ความประสงค์ของพระผูส้ ร้างในการ
ดารงรักษาชี วิตไว้ในฐานะผูเ้ ชื่ อ ร่ างกายของเรายังไม่ใช่ฝ่ายจิตวิญญาณ แม้จะอุทิศให้แก่อาณาจักรฝ่ าย
จิตวิญญาณของพระเจ้าแล้ว แต่รางกายของเราก็ยงั คงอยูภ่ ายใต้กฎต่าง ๆ ทางกายภาพทางธรรมชาติ มัน
สามารถถูกทาลายหรื อดูแลให้แข็งแรงได้โดยการเลือกของเรา
ในด้านร่ างกาย การอดอาหารสาแดงถึงหลักฐานอีกประการของการอภัยโทษของพระเจ้า ซึ่ ง
กาลังทางานให้เราเห็น เมื่อร่ างกายมนุ ษย์ที่เสื่ อมโทรมถูกเปลี่ ยนแปลงกลับสู่ สุขภาพดีโดยการปฏิรูป
รักษาใหม่

งดอำหำรทุกรู ปแบบ
การบาบัดโดยการอดอาหารไม่ได้หมายความแค่การได้รับพลังงานศูนย์แคลอรี แต่หมายถึงไม่
รับอาหารเลย-ไม่ว่าในรู ปแบบใด มีเพียงน้ าบริ สุทธิ์ เท่านั้นที่อนุ ญาตให้ดื่มได้ คริ สเตี ยนทุกวันนี้ เชื่ อ
อย่างเข้าใจผิดว่าพระคริ สต์และผูเ้ ผยพระวจนะในอดีตได้รับพลังงานเหนือธรรมชาติให้ใช้ชีวิตสี่ สิบวัน
โดยปราศจากอาหาร ในการศึกษาของผม ผมพบคริ สเตียนและคนไม่เป็ นคริ สเตียนทาสิ่ งนี้เป็ นกิจวัตร
สารอาหารเป็ นสิ่ งจาเป็ นพื้นฐาน ไม่มีสิ่งมีชีวติ ใดสามารถอยูไ่ ด้โดยปราศจากมัน อย่างไรก็ตาม
อาหารไม่ใช่ สารอาหาร มันเป็ นวัตถุ ดิบของสารอาหาร อาหารต้องถูกย่อย ดู ดซึ ม ลาเลี ยง เปลี่ ยนรู ป
และนาไปใช้ให้เป็ นสารอาหาร (นี่ตอ้ งใช้กระบวนการทางสรี ระมากมายที่เชื่ อมต่อกันอย่างไม่ผิดพลาด
เซลล์ของมนุ ษย์หนึ่ งเซลล์น้ นั ซับซ้อนยิ่งกว่าจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ และในร่ างกายเรามีเซลล์เป็ นหมื่น
ล้านเซลล์ พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถออกแบบกลไกวิเศษเช่นนี้ ซึ่ งเซลล์ทุกเซลล์ทางานไม่หยุดหย่อนเพื่อ
สุ ขภาพดีราบรื่ น)
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การอดอาหารไม่ใช่ การขาดอาหาร การขาดอาหารทาให้ตายได้อย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากไม่ มี
สารอาหาร ในการอดอาหารไม่มีสักขณะเดี ยวที่ อวัยวะจะขาดแคลนสารอาหารที่สาคัญ สารอาหาร
เหล่านี้ถูกนามาชดเชยจากแหล่งสะสมภายในอย่างรวดเร็ ว

ประโยชน์ ของกำรอดอำหำร
การอดอาหารทาให้มีการจัดระเบียบสารอาหารใหม่ซ่อมแซมตับ รักษากระเพาะ บารุ งไส้ แทบ
จะไม่มีเนื้อเยือ่ ใดเลยที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการจัดระเบียบสารอาหารใหม่ระหว่างการอดอาหาร
การจัดระเบียบใหม่เป็ นคาที่เราใช้อธิ บายการรักษาและการซ่ อมแซม คุ ณลักษณะอันนี้ เกิ ดขึ้น
อย่างอัศจรรย์ในระหว่างการอดอาหาร จนโรคหลายชนิ ดที่ ไม่เคยหายในเวลาที่คนยังกิ นอาหารก็ถูก
รักษาอย่างรวดเร็ วระหว่างการอดอาหาร
การอดอาหารสามารถช่วยให้คนกลับเป็ นหนุ่มสาว ที่มหาวิทยาลัยแห่งชิ คาโก้ คาร์ ลสันและคุน
เดได้ให้ชายอายุสี่สิบปี อดอาหารสองสัปดาห์ และพบว่าระบบเครื อข่ายสรี ระของเขาเป็ นเหมือนคนอายุ
สิ บเจ็ดปี คนได้รับประโยชน์น้ ีโดยการกาจัดเซลล์ที่สะสมสารพิษเอาไว้
คุ ณลักษณะอัศจรรย์อีกประการของการอดอาหารคื อ การย่อยสลายตัวเอง (Autolysis) - คื อ
ความสามารถของอวัยวะในการย่อยตนเองและกาจัดสารและของสะสมที่ไม่ตอ้ งการออกจากร่ างกาย
โดยไม่แตะต้องโครงสร้ างที่ สาคัญออโตไลลิ สเป็ นลักษณะปกติของสรี ระ แต่ในการอดอาหารมันมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นจน เนื้ องอก ซิ สต์ ฝี สารสะสมที่ผิดปกติ หรื อไขมันสะสมก็ถูกดูดซึ มไปทั้งหมด
หรื อส่ วนมาก
อาหารเป็ นภาระหนักที่สุดอย่างหนึ่งในระบบการทางานทุก ๆ ระบบในร่ างกายทั้งหมดของเรา
แต่หนัก เป็ นพิ เศษสาหรั บหัวใจและการหมุ นเวีย นโลหิ ต การงดอาหารทุ ก อย่างไม่เพีย งให้ท างเดิ น
อาหารทั้งหมดได้พกั ผ่อน แต่หวั ใจและอวัยวะอื่น ๆ ก็ได้พกั ด้วยเมื่อให้การพักผ่อนแก่ระบบค้ าจุนชี วิต
นี้แล้วเราจะเห็นสภาพต่าง ๆ ที่สาหัสที่สุดจัดระเบียบใหม่ในการอดอาหารยาวนาน
อาการต่าง ๆ ที่ทาให้เรารู ้สึกไม่สบายตัวที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการอดอาหารเป็ นหลักฐานของ
การเพิ่มการขจัดกากของเสี ยสะสม ลมหายใจที่เหม็นมาก ปากที่มีรสชาดแย่ กลิ่ นตัว ปั สสาวะผิดปกติ
ผิวหนังเป็ นตุ่มพอง ท้องร่ วง และการอาเจียนบ่อย ๆ คือสิ่ งบ่งชี้ การเพิ่มการขจัดของเสี ยนี้ จะลดลงเมื่อ
ร่ างกายกาจัดสารพิษที่เป็ นอันตรายและโรคต่าง ๆ ออกไป
ความไม่สมดุลของฮอร์ โมนก็มกั ได้รับการแก้ไขในการอดอาหาร สิ่ งนี้ เห็ นได้ชดั มากในหญิง
สาวที่อาจไม่มีการตกไข่หรื อป่ วยจากการขาดระดู ตามปกติเราพบว่ารอบเดือนจะกลับเป็ นปกติหลังจาก
การอดอาหารเพียงสองหรื อสามสัปดาห์ คู่สมรสที่ไม่มีบุตรจานวนหนึ่ งสามารถมีบุตรได้หลังจากอด
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อาหาร ชายที่เสื่ อมสมรรถภาพทางเพศเป็ นเรื่ องที่ไม่เกิดขึ้นมากในสังคมของเรา ชายเหล่านี้ ก็ยิ่งซาบซึ้ ง
เมื่อเขาสามารถฟื้ นความสัมพันธ์ในชีวติ สมรสตามปกติกลับมาได้
การบาบัดด้วยการอดอาหารยังมีประโยชน์ต่อความคิดแน่ นอนสมองเป็ นอวัยวะแห่ งความคิด
เช่นเดี ยวกับที่หวั ใจเป็ นอวัยวะแห่ งระบบหมุนเวียน สารเคมีในสมองมีผลต่อความคิด ถ้าความคิดของ
คุณผิดปกติ ประการแรกให้คุณหาว่า คุณใส่ สารพิษในสมองอย่างไรบ้าง คนที่กินอาหารที่มีสารปรุ งแต่ง
ยา และสารที่ไวต่อความรู ้สึกของเขาหรื อสารที่เขาแพ้ สิ่ งเหล่านี้ อาจทาให้สารเคมีในสมองเปลี่ ยนไป
พร้อมกับมีการรบกวนในความคิดเป็ นผลตามมา สารเหล่านี้ตอ้ งถูกกาจัดออกจากสภาพแวดล้อมภายใน
ของเราทั้งหมดถ้าเราต้องการให้สารเคมีในสมองของเรากลับเป็ นปกติ นี่เป็ นเหตุผลที่เราพบว่าอารมณ์ที่
ควบคุมไม่ได้ ความรู ้สึกที่ทนไม่ได้ ความหดหู่ ถึงก้นบึ้ง และความสับสนในความคิด ได้กลับเป็ นปกติ
ระหว่างการอดอาหาร ผมเชื่ อว่าความผิดปกติ ทางความคิ ดส่ วนมาก ตามธรรมชาติ แล้วเป็ นเรื่ องทาง
สรี ระมากกว่าเรื่ องทางจิตวิทยา

หลีกเลีย่ งยำ
ระหว่า งอดอาหาร จงหลี กเลี่ ยงยาทุ กชนิ ด ยาสามัญประจาบ้าน และแม้แต่ยาสมุ นไพรตาม
ธรรมชาติ ร่ างกายกาลังทางานของมันอย่างดี ที่สุดในการป้ องกันและซ่ อมแซมโดยไม่ถูกรบกวนจาก
การระงับกิจกรรมซ่ อมแซมของมันโดยทัว่ ไปแล้ว ยารวมทั้งการรักษาที่เป็ นสารพิษต่าง ๆ เป็ นอัตราย
ระหว่างการอดอาหาร ยกเว้นเพียงบางชนิด การทานยาเหล่านี้เป็ นเรื่ องเปราะบางมาก
อาการเบาหวานที่ตอ้ งใช้อินซูลินอาจต้องอยูใ่ นการดูแลของแพทย์ทางโรคเบาหวาน นี่ ก็เช่นกัน
ที่ปริ มาณที่ใช้ตอ้ งปรับอย่างระมัดระวังอย่างยิ่ง ขณะที่ความดันของเหลวในลูกตาลดลงระหว่างการอด
อาหารนั้น การหยุดยาก่อนเวลาอันควรและไม่มีการเตรี ยมตัวล่วงหน้าก็อาจทาให้ตาบอดได้ ยาบางตัว
เช่ นสเตอรอยด์ตอ้ งค่อย ๆ ลดลง โรคหื ดแม้ในกรณี ที่เป็ นตลอดชี วิตอาจหยุดยาได้ภายในไม่กี่วนั หรื อ
หนึ่ งสัปดาห์หรื อประมาณนั้น ในฐานะแพทย์ขอ้ ต่อกระดูก ผมย้ าว่าการหยุดใช้ยาต้องทาโดยการดูแล
ของอายุรแพทย์ก่อนหรื อโดยการดูแลแนะนาของเขาระหว่างการอดอาหาร

กำรอดอำหำรไม่ อนั ตรำย
แพทย์ตรวจองค์ประกอบเลือดเป็ นระยะ ๆ ระหว่างการอดอาหาร เพื่อพยายามจะศึกษาทั้งด้าน
ปริ มาณและด้านสรี รวิทยา ในแทบทุกอวัยวะ ทุกระบบ และทุกกระบวนการรักษาโรค ระหว่างที่คน
หนึ่งอาการดีข้ ึน
ประโยชน์สาคัญของการตรวจสอบนี้คือมันรับรองอย่างชัดเจนว่าการอดอาหารนั้นปลอดภัย
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การบาบัดโดยการอดอาหารควรทาโดยการดูแลแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญเท่านั้น คุ ณสมบัติของ
การแนะนาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ได้รับการฝึ กฝนอย่างดีเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่ง แพทย์ตอ้ งเริ่ ม
ตรวจสภาพโดยยอมจานนทั้งหมดต่อสติปัญญาตามธรรมชาติซ่ ึ งพระเจ้าออกแบบไว้เขาต้องหลี กเลี่ยง
การโจมตีดว้ ยสารพิษทุกรู ปแบบซึ่ งมุ่งเพียงจะบรรเทาอาการที่ไม่รื่นรมย์ ยารักษาอาการหลายชนิ ดเป็ น
สารมีพิษ และควรใช้เฉพาะในกรณี ที่แพทย์เชื่อว่าเป็ นกรณี ฉุกเฉินถึงชีวติ

กำรเปลีย่ นแปลงวิถีชีวติ
ผมไม่เคยดูแลแนะนาเรื่ องการอดอาหารกับคนที่ไม่ต้ งั ใจแน่วแน่วา่ จะใช้ชีวิตตามปกติหลังจาก
นั้น ถ้าคุ ณตั้งใจจะกลับไปกิ นอาหารแบบเดิ ม-ไขมันเยอะโปรตี นสู ง (เนื้ อสัตว์ เนยแข็ง เนย นม ไข่
ไอศครี ม) สารปรุ งรส ชา กาแฟ อาหารผ่านการฟอกสี ผ่านกระบวนการ หรื อทาให้ผิดธรรมชาติ รวมทั้ง
อาหารมากมายที่เต็มด้วยฮอร์ โมนเพศหญิงและสารก่อมะเร็ ง (carcinogenic agents) – ถ้าทาอย่างนั้นโรค
ต่าง ๆ ของท่านก็จะกลับมาอย่างแน่ นอน เหมื อนเรื่ องในพันธสัญญาใหม่ที่คนกวาดเรื อนของตนจน
สะอาดผีร้ายหนี ไปหมด แต่เมื่อมันกลับมา มันพาพวกมากมายมาด้วยเพื่ออยูใ่ นบ้านที่สะอาดแล้ว ตอน
ปลายของคนนี้ก็ร้ายกว่าตอนต้น
ทาไมจึงปล่อยให้ “ผีร้าย” (อาหารต่าง ๆ) แห่งความตาย ซึ่ งพระเจ้าไม่เคยประสงค์มาอยูบ่ นโต๊ะ
อาหารของเราอย่างที่มนั ได้รับการสร้างภาพทางการค้าเหมือนทุกวันนี้
ความจริ งง่าย ๆ นี้เตรี ยมไว้สาหรับคนที่พระเจ้าอนุญาตให้เรี ยนรู ้ผา่ นความเจ็บปวดด้านร่ างกาย
ผมเชื่ อว่าพระองค์ช่วยให้ผมสามารถเรี ยนรู ้ ความจริ งนี้ เพราะผมเห็ นว่าสติปัญญาของพระองค์มีค่ายิ่ง
กว่าสติปัญญาของมนุษย์ผมยังต้องค้นหาในวิทยาศาสตร์ แขนงที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ซ่ ึ งความเชื่ อมัน่ นี้
ได้ถู ก ทรยศ แน่ นอน ผมปรึ ก ษากับ แพทย์ค นอื่ น ๆ และคุ ย กับ ผูเ้ ชี่ ย วชาญอื่ น ๆ เมื่ อ ปั ญหานั้น อยู่
นอกเหนื อการดู แลของผม น่ าขอบพระคุ ณที่ ปัญหาสุ ขภาพมนุ ษย์ส่วนมากสามารถแก้ไขได้โดยการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ อย่างง่าย ๆ บางครั้งมันรวมถึงการอดอาหาร
ย่อจากบทความของ ดร.สก็อต ในเรื่ องนี้ บทความเต็ม ๆ สามารถขอได้โดยเขียนถึ ง Dr. D.J. Scott,
17023 Lorain Ave, Cleaveland, OH 44111 U.S.A.
ดร.สก็อต เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เป็ นที่รู้จกั และนับถือระดับนานาชาติ ในด้านการอดอาหารภายใต้การดูแล
แนะนา และเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ เสนออย่างกระตือรื อร้นในเรื่ อง อนามัยตามธรรมชาติ ท่านเป็ นประธานผูก้ ่อตั้ง
ของสมาคม International Association of Professional Natural Hygienists และผูอ้ านวยการของ
สถาบัน Scott’s Natural Health Institute in Strongsville ในรัฐโอไฮโอ ซึ่ งท่านตั้งขึ้นในปี 1957
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ภำคผนวก ง
กำรปลดปล่ อยฤทธิ์อำนำจเหนือธรรมชำติของพระเจ้ ำ
ค้ นพบเคล็ดลับของกำรอธิษฐำนทีป่ ระสบควำมสำเร็จ
มีเรื่ องเล่าเกี่ยวกับชายคนหนึ่ งซึ่ งเดิ นทางไปถึ งเมืองหนึ่ งในตอนเช้าที่หนาวเย็น เมื่อเขาไปถึ ง
โรงแรม เขาสังเกตว่าบรรดาพนักงาน แขก และทุกคน เดินเท้าเปล่ากัน ในห้องอาหาร เขาเห็นแขกอีก
คนที่ดูดีนงั่ ที่โต๊ะข้าง ๆ เลยถามว่า “ทาไมคุณไม่ใส่ รองเท้า คุณไม่รู้จกั รองเท้าเหรอ”
“แน่นอนล่ะ ผมรู ้จกั รองเท้า” ลูกค้าคนนั้นตอบ
“แล้วทาไมไม่ใส่ ล่ะ” ชายนักท่องเที่ยวถาม
ชายเจ้าถิ่นตอบ “นัน่ นะสิ ทาไมผมไม่ใส่ รองเท้า”
หลังอาหารเช้า นักท่องเที่ยวคนนี้ เดิ นออกจากโรงแรมและเดิ นไปท่ามกลางหิ มะ ทุกคนที่เขา
เห็ นเดิ นเท้าเปล่าอีกแล้ว ด้วยความสงสัย เขาถามคนที่เดิ นผ่านมาว่า “ทาไมที่นี่ไม่มีใครใส่ รองเท้าเลย
พวกคุณไม่รู้เหรอว่ามันปกป้ องเท้าของคุณจากความหนาวเย็นได้”
คนที่ผ่านมาตอบว่า “เรารู ้ เรื่ องรองเท้า เห็ นตึกนัน่ มั้ยล่ ะ นั่นเป็ นโรงงานรองเท้า เราภูมิใจใน
โรงงานนี้มากจนทุกสัปดาห์เราต้องไปฟังหัวหน้าของที่นนั่ พูดว่ารองเท้ามันวิเศษแค่ไหน”
“แล้วทาไมคุณไม่ใส่ รองเท้าล่ะ” นักท่องเที่ยวเซ้าซี้ ถามต่อไป
คนที่เดินผ่านมาตอบ “นัน่ นะสิ ทาไมเราไม่ใส่ รองเท้าล่ะ”
เมื่อกล่าวถึงการอธิ ษฐาน คริ สเตียนมากมายก็เป็ นเหมือนคนในเมืองนั้น เขารู ้เรื่ องการอธิ ษฐาน
เขาเชื่อในฤทธิ์ อานาจของมัน เขาได้ยนิ คาเทศนาเรื่ องนี้บ่อย ๆ แต่มนั ไม่ใช่ส่วนสาคัญในชีวติ เขา
จากการที่ผมศึกษาพระคัมภีร์และเดิ นทางไปทัว่ โลก ผมก็เชื่ อมัน่ อย่างสุ ดใจว่าที่ใดก็ตามที่คน
อธิ ษฐานจริ งจังตามหลักการของพระคัม ภีร์ พระเจ้าก็ทางานในชี วิตพวกเขาและผ่านพวกเขาไปยังชี วิต
คนอื่นอย่างพิเศษ ลองชี้ ให้ผมเห็นคริ สตจักรหรื อองค์การคริ สเตียนที่เน้นการอธิ ษฐาน แล้วผมจะชี้ ให้
คุณเห็นงานรับใช้ที่ผคู ้ นตื่นเต้นกับพระเยซู คริ สต์และเป็ นพยานเพื่อพระองค์ ส่ วนอีกประการหนึ่ งคือ
ลองชี้ให้ผมเห็นคริ สตจักรหรื อองค์การคริ สเตียนที่อธิ ษฐานน้อยนิ ด แล้วผมจะชี้ ให้คุณเห็นคริ สเตียนที่
ดาเนิ น ชี วิต อย่า งโลกนี้ และไม่ ส นใจดวงวิ ญ ญาณของชายหญิ ง มากนัก ชี วิ ต ของเขาก็ เ ป็ นเหมื อ น
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ประสบการณ์ของคริ สตจักรในเมืองเอเฟซัส (วิวรณ์ บทที่ 2) และคริ สตจักรที่เมืองเลาดีเซี ย (วิวรณ์ บท
ที่ 3)
ขณะที่เราพิจารณาเคล็ดลับของการอธิษฐานที่ประสบผลสาเร็ จ ผมขอตอบคาถามสาคัญหกข้อ

กำรอธิษฐำนคืออะไร
การอธิ ษฐานคือการสื่ อสารกับพระเจ้า ในฐานะบุตรของพระเจ้า คุณถูกเรี ยกให้เข้ามาด้วยความ
มัน่ ใจต่อบัลลังก์พระองค์ อัครทูตเปาโลกล่าวว่า “เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิ ตผูเ้ ป็ นใหญ่ที่ผ่านฟ้ า
สวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้ว คือพระเยซู พระบุตรของพระเจ้า...ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้า เข้า
มาถึ งพระที่ นั่ง แห่ ง พระคุ ณ เพื่ อเราจะได้รับ พระเมตตาและจะได้รับพระคุ ณที่ จะช่ วยเราในขณะที่
ต้องการ” (ฮีบรู 4:14-16)
เนื่ องจากพระเจ้าเป็ น จอมกษัตริ ยแ์ ละจอมเจ้านายพระผูส้ ร้ างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดิ นโลก เรา
ต้องเข้ามาต่อพระพักตร์ พระองค์ดว้ ยความเคารพยาเกรง แต่พระองค์ก็เป็ นพระบิดาในสวรรค์ผเู ้ ป็ นที่รัก
ของเราด้วย ผูซ้ ่ ึ งห่วงใยเราและปิ ติยินดีในการมีสามัคคีธรรมกับเรา ดังนั้นเราสามารถเข้ามาหาพระองค์
ด้วยความเคารพยาเกรง ด้วยใจชื่ นบานโดยรู ้ วา่ พระองค์รักเรามากกว่าใคร ๆ ที่เคยรักเราหรื อมากกว่า
ใคร ๆ ที่จะมารักเรา
บางคนเคยกล่าวว่า “การอธิ ษฐานเป็ นการสร้ างสรรเช่ นเดียวกับช่ องทางของการอุทิศชี วิต จิต
วิญญาณของการอุทิศชีวิตคือจิตวิญญาณของการอธิ ษฐาน การอธิ ษฐานและการอุทิศชี วิ ตนั้นรวมเป็ น
หนึ่ ง เดี ย วเช่ นเดี ย วกับ วิญญาณและร่ า งกายผูกพันกัน เช่ นเดี ยวกับชี วิตและจิ ตใจผสานกันไม่มี ก าร
อธิ ษ ฐานที่ แท้จ ริ ง ถ้า ปราศจากการอุ ทิ ศ ชี วิ ต และไม่ มี ก ารอุ ทิ ศ ชี วิตที่ ป ราศจากการอธิ ษ ฐาน” การ
อธิ ษฐานที่แท้จริ งคือการแสดงออกถึงการอุทิศตัวของเราต่อพระบิดาในสวรรค์ ทูลเชิญให้พระองค์ตรัส
กับเราขณะที่เราพูดกับพระองค์

ใครบ้ ำงทีอ่ ธิษฐำน
ใครก็สามารถอธิ ษฐานได้ แต่คนที่เดิ นในความเชื่ อและการเชื่ อฟั งพระคริ สต์เท่านั้นที่สามารถ
คาดหวังคาตอบสาหรับคาอธิ ษฐานของเขา พระเยซู ตรัสว่า “เราเป็ นทางนั้นเป็ นความจริ งและเป็ นชี วิต
ไม่มีผใู ้ ดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) การติดต่อกับพระเจ้าเริ่ มต้นเมื่อเรารับ
พระเยซูคริ สต์เข้ามาในชีวติ เราในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอดและองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
การอธิ ษฐานด้วยใจสะอาดก็เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการอธิ ษฐานที่ประสบผลสาเร็ จ ผูเ้ ขียนเพลง
สดุดีกล่าวว่า “ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชัว่ ไว้ในใจข้าพเจ้า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าคงไม่ทรงสดับ” (สดุดี 66:18)
เราไม่สามารถคาดหวังว่าพระเจ้าจะตอบคาอธิ ษฐานของเราถ้ายังมีบาปที่ไม่ได้สารภาพอยูใ่ นชีวิตเรา
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สิ่ งหนึ่งที่มกั เป็ นอุปสรรคของการอธิ ษฐานคือจิตใจที่ไม่ยอมให้อภัย พระเยซู ตรัสว่า “เมื่อท่าน
ยืนอธิ ษฐานอยู่ ถ้าท่านมีเหตุกบั ผูห้ นึ่ งผูใ้ ดจงยกโทษให้ผนู ้ ้ นั เสี ย เพื่อพระบิดาของท่านผูท้ รงสถิ ตใน
สวรรค์จะโปรดยกความผิดของท่านด้วย” (มาระโก 11:25) ไม่มีคาอธิ ษฐานใดยกเว้นคาอธิ ษฐานของผูท้ ี่
ได้สารภาพบาปจะได้รับคาตอบจากพระเจ้า นอกเสี ยจากว่าคาอธิ ษฐานจะมาจากใจที่ซ่ ึ งเป็ นอิสระจาก
การไม่ให้อภัยและเป็ นอิสระจากความขมขื่นใจ คุณและผมต้องมาหาพระเจ้าด้วยใจที่ให้อภัยถ้าเราจะรับ
มรดกแห่งฤทธิ์ อานาจในการอธิ ษฐานของคริ สเตียน
ยิง่ กว่านั้น เราต้องมีใจเชื่อเราคาดหวังว่าพระเจ้าจะตอบคาอธิ ษฐานของเรา พระเยซู ตรัสว่า “สิ่ ง
สารพัดซึ่ งท่านอธิ ษฐานขอด้วยความเชื่ อ ท่านจะได้” (มัทธิ ว 21:22) และ “ให้เป็ นไปตามความเชื่อของ
เจ้าเถิด” (มัทธิ ว 9:29) กระนั้นพวกเราน้อยคนเท่านั้นที่ยึดถ้อยคาเหล่านี้ อย่างจริ งใจและน้อยคนที่กล้า
อ้างเอาสิ่ งที่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานแก่เราอย่างกว้างขวาง

ทำไมเรำต้ องอธิษฐำน
พระเจ้าบัญชาให้เราอธิ ษฐาน พระบัญชาให้อธิ ษฐานในพันธสัญญาใหม่มีมากมาย นี่ เป็ นบาง
ข้อ “จงเฝ้ าระวังและอธิษฐาน” (ลูกา 21:36 และ มัทธิ ว 14:38) “อธิ ษฐานด้วยการขอบพระคุณ ” (ฟี ลิปปี
4:6 และ โคโลสี 4:2) “อธิ ษฐานด้วยพระวิญญาณ” (1 โคริ นธ์ 14:15) “อธิ ษฐานอยู่เสมอและอย่ายอม
แพ้”(ลูกา 18:1)
เรายังอธิ ษฐานเพื่อมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า การอธิ ษฐานไม่ได้เป็ นแค่ “เกราะกาบัง” ที่เราจะ
หนี จากตัวปั ญหาทาให้ตนเองพึงพอใจ หรื อไปสู่ จุดหมายที่เห็ นแก่ตวั ของเรามันเป็ น “สายด่วน” แห่ ง
การสื่ อสารและสามัคคี ธรรมกับพระเจ้า ในกระบวนการนี้ เราได้รับการบารุ ง เลี้ ยงและก าลังฝ่ ายจิ ต
วิญญาณเพื่อดาเนิ นชี วิตอย่างมีชยั ชนะ และเราจะคงรักษาความกล้าที่จาเป็ นต่อการเป็ นพยานเพื่อพระ
คริ สต์ซ่ ึ งมีความสาคัญยิง่
การอธิ ษ ฐานบนรากฐานของพระคัมภี ร์เปลี่ ย นแปลงสิ่ งต่ า ง ๆ จริ ง ๆ มันเปลี่ ย นแปลงผูท้ ี่
อธิษฐานมากจนพระเจ้ามีอิสระที่จะเปิ ดเผยน้ าพระทัยแก่เขา การอธิ ษฐานยังปลดปล่อยฤทธิ์ อานาจใหญ่
ยิง่ ของพระเจ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงเส้นทางของธรรมชาติ ผูค้ น และประเทศชาติ การอธิ ษฐานที่สัตย์ซื่อของ
คนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณได้รับการพิสูจน์มาแล้วตลอดพระคัมภีร์และประวัติศาสตร์

เรำอธิษฐำนถึงใคร
เราอธิ ษฐานถึ งพระบิดาในพระนามองค์พระเยซู คริ สต์เจ้า ผ่านการทางานของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เมื่อเราอธิ ษฐานต่อพระบิดา คาอธิ ษฐานของเราได้รับการยอมรับโดยพระเยซู คริ สต์ และได้รับ
การแปลความแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
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แต่เนื่ องจากพระเจ้าเป็ นพระเจ้าองค์เดี ยว ซึ่ งสาแดงพระองค์เป็ นสามภาค และเนื่ องจากไม่มี
ความอิจฉาระหว่างพระภาคทั้งสามในตรี เอกานุ ภาพ มันจึงเป็ นเรื่ องที่ชอบพระทัยที่จะอธิ ษฐานต่อพระ
เยซูหรื อพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เมื่อเราอธิ ษฐาน ทั้งพระเยซู และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็วิงวอนแทนเราด้วย เปาโลบันทึกไว้ใน
โรม 8:34 ว่า “พระเยซู คริ สต์น่ะหรื อ ผูท้ รงสิ้ นพระชนม์แล้ว และยิ่งกว่านั้นอี กได้ทรงถู กชุ บให้เป็ น
ขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิ ต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และทรงอธิ ษฐานขอเพื่อเราทั้งหลาย
ด้วย” ก่อนหน้านั้นในบทเดียวกัน เปาโลเขียนว่า “พระวิญญาณก็ทรงช่วยเรา เมื่อเราอ่อนกาลังด้วย....
และพระองค์ผทู้ รงชันสู ตรใจมนุ ษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณทรง
อธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า” (ข้อ 26,27)

เรำควรอธิษฐำนเมื่อไร
พระวจนะของพระเจ้าบัญชาให้เรา “อธิ ษฐานอย่างสม่าเสมอ” (1 เธสะโลนิกา 5:17)
ชาร์ ล ส์ สเปอร์ เจี ยน กล่ าวว่า “การอธิ ษ ฐานดึ งเชื อกลงมา และที่ เบื้ องบนระฆัง ก็ดงั ในพระ
กรรณของพระเจ้าบางคนแทบไม่ได้ดึงเชื อกนี้ เพราะพวกเขาอธิ ษฐานอย่างเฉื่ อยชาเหลือเกิ น คนอื่น ๆ
ดึ งเชื อกตามแต่โอกาสเท่านั้น แต่ผทู ้ ี่สื่อสารกับสวรรค์คือคนที่กุมเชื อกนั้นไว้อย่างมัน่ ใจและดึ งอย่าง
ต่อเนื่องด้วยสุ ดกาลังของเขา”
เราสามารถอธิ ษฐานบ่อย ๆ ตลอดทั้งวัน เป็ นการแสดงออกถึงการอุทิศตัวแด่พระเจ้าในขณะที่
เราทางานประจาวันของเรา
ผมพบว่าการเริ่ มต้นทุกเช้าด้วยการอธิ ษฐานนั้นมีความหมายมาก เมื่อผมลุกจากเตียง ผมคุกเข่า
ลงและนมัสการพระองค์พูดทานองนี้ วา่ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ข้าพระองค์กราบลงต่อพระพักตร์ พระองค์
และยอมรับพระองค์เป็ นเจ้านายของข้าพระองค์”
ตลอดทั้งวัน ความคิดผมจดจ่ออยู่ที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพูดกับพระองค์ สรรเสริ ญพระองค์ และ
ขอบพระคุ ณถึ งความดี ความรัก และพระคุณสาหรับผมบ่อย ๆ ผมอธิ ษฐานขอสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่ อง
มากมายที่ผมต้องตัดสิ นใจแต่ละวัน ผมอธิ ษฐานเพื่อความรอดของเพื่อนและคนแปลกหน้า เพื่อคนป่ วย
ที่เขาจะหาย และเพื่อความจาเป็ นด้านจิตวิญญาณและวัตถุประสงค์ของแคมพัสครู เสด และงานรับใช้
ของที่อื่น ๆ ผมยังอธิ ษฐานให้การแต่งตัว รวมทั้งคาพูด และกิริยาของผมจะทาให้พระเจ้าได้รับเกียรติ
ผมขอพระองค์ใ ห้คิ ดด้ว ยความคิ ด ของผม ขอให้รั ก ด้ว ยใจของผม และขอให้พูด ด้วยปากของผม
เนื่องจากพระองค์มาเพื่อเที่ยวหาและช่วยคนที่หลงหายไปให้รอด ผมจึงขอให้พระองค์เสาะหาและช่วย
คนที่หลงหายให้รอดผ่านทางผม
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ในตอนค่าผมจะถามว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า มีอะไรในข้าพระองค์ที่พระองค์ไม่พอพระทัยมั้ย มี
สิ่ งใดที่ขา้ พระองค์ตอ้ งสารภาพมั้ย” ถ้าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เปิ ดเผยบาปหรื อความอ่อนแอใด ๆ ผมก็
สารภาพมันและอ้างเอาชัยชนะของพระเจ้าโดยความเชื่ อสาหรับชี วิตของผม ผมจึงชอบใช้เวลาอ่านและ
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า เพื่อความคิดในจิตใต้สานึกของผมจะอยูท่ ี่พระเยซูเจ้าตลอดคืนนั้น
ไม่จาเป็ นที่เราต้องคุ กเข่าหรื ออยูใ่ นห้องที่เงี ยบจึงจะอธิ ษฐานได้ พระเจ้าต้องการให้เราติดต่อ
กับพระองค์อย่างต่อเนื่ องไม่วา่ เราอยูท่ ี่ไหน เราสามารถอธิ ษฐานเมื่ออยู่ในรถ เมื่อล้างจาน หรื อขณะที่
เดิ นตามถนน ยิ่ง เราแบ่ง ปั นความคิ ดและความต้องการของเรากับ พระเจ้า ของเราบ่ อยเท่ าไร ความ
สามัคคีธรรมของเราก็ยงิ่ มีความหมายและเราจะยิง่ ใกล้ชิดพระองค์มากเท่านั้น

กำรอธิษฐำนของเรำควรครอบคลุมอะไรบ้ ำง
แม้การอธิ ษฐานจะไม่สามารถสรุ ปลงมาเป็ นสู ตร แต่องค์ประกอบพื้นฐานบางอย่างควรรวมอยู่
ในการสื่ อสารกับพระเจ้า คือสรรเสริ ญ สารภาพ สนองคุณ และเสนอขอ (4 ส.)

สรรเสริญ
สรรเสริ ญพระเจ้าคื อนมัสการและเทิ ดทูนพระองค์ ให้เกี ยรติ และยกย่องพระองค์ในใจและ
ความคิ ดของเราและด้วยปากของเรา พระวจนะของพระเจ้าสอนว่าพระบิ ดาปรารถนาความสามัคคี
ธรรมกับบุตรของพระองค์การสามัคคีธรรมซึ่ งมีการยกย่องสรรเสริ ญเป็ นส่ วนสาคัญที่ขาดไม่ได้ (ยอห์น
4:23,24 และ ฮี บรู 12:28) การยกย่องสรรเสริ ญแสดงออกถึ ง การไว้วางใจอย่า งสิ้ นเชิ งของเรา และ
สะท้อนถึงความแน่ใจว่าพระองค์ได้ยนิ เรา การยกย่องสรรเสริ ญสาแดงออกถึงความเคารพยาเกรง ความ
อัศจรรย์ใจ ความรัก และความกตัญญู

สำรภำพ
เมื่ อวินัย ในการอธิ ษ ฐานของเราเริ่ ม ด้วยการสรรเสริ ญพระวิญญาณบริ สุ ท ธิ์ ก็ มี โอกาสที่ จะ
เปิ ดเผยความบาปในชีวติ ซึ่ งเราต้องสารภาพ โดยการมองเห็นพระเจ้าในความบริ สุทธิ์ หมดจดและความ
รักของพระองค์ เราก็จะสานึ กถึ งความบาปและความไม่คู่ควรของเรา การสารภาพบาปของเราและรับ
การอภัยจากพระองค์จะฟื้ นฟูความสามัคคีธรรมของเรากับพระองค์ และเปิ ดหนทางสาหรับพระเจ้าที่จะ
ได้ยนิ และตอบคาอธิษฐานของเรา (1 ยอห์น 1:7-9)
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สนองคุณ
ไม่มีสิ่งใดทาให้พระเจ้าพอพระทัยมากกว่าการที่เราแสดงออกถึงความเชื่ออย่างต่อเนื่ อง จะมีวิธี
ไหนที่ จะท าสิ่ ง นี้ ได้ดีก ว่า การบอกพระองค์ว่า “ขอบพระคุ ณ ” พระวจนะของพระเจ้า บัญชาว่า “จง
ขอบพระคุ ณในทุกกรณี เพราะนี่ แหละเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า ซึ่ งปรากฏอยู่ในพระเยซู คริ สต์เพื่อ
ท่านทั้งหลาย” (1 เธสะโลนิกา 5:18) ท่าทีแห่ งการขอบพระคุณช่วยเราให้รับรู ้วา่ พระเจ้าควบคุมทุกสิ่ งไม่ใช่แค่พระพรแต่รวมทั้งปั ญหาและความยากลาบากด้วย เมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยใจที่เต็ม ด้วยการ
ขอบพระคุณ พระองค์ก็จะเข้มแข็งแทนเรา ในทางกลับกัน จิตวิญญาณที่นกั วิพากษ์วจิ ารณ์และไม่เชื่ อทา
ให้พระเจ้าไม่พอพระทัย และขัดขวางการทางานของพระองค์ที่อวยพระพร และทาให้เราบริ บูรณ์ และ
ใช้เราเพื่อพระสิ ริของพระองค์

เสนอขอ
การทูลขอครอบคลุมถึ งการขอเพื่อความจาเป็ นของเราเองและการวิงวอนเพื่อคนอื่น เราควร
อธิ ษฐานเพื่อทุกสิ่ งและเรื่ องที่เจาะจงต่าง ๆ
ยกตัวอย่างเช่ น เมื่ อคุ ณพูดกับ พระเจ้า จงอธิ ษฐานขอให้ตวั บุ ค คลภายในของคุ ณได้รับการ
สร้างใหม่ ที่จะไวต่อการรับรู ้และได้รับฤทธิ์ เดชจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสมอ อธิ ษฐานเรื่ องปั ญหาของ
คุ ณ อธิ ษฐานขอสติปัญญาและการทรงนา อธิ ษฐานขอกาลังที่จะต่อต้านการทดลอง อธิ ษฐานขอการ
ปลอบประโลมในเวลาเศร้าโศก-จงอธิ ษฐานเพื่อทุกสิ่ ง (ฟี ลิปปี 4:6)
แล้วจงอธิ ษฐานเพื่อคนอื่น – คู่สมรส ลูก ๆ พ่อแม่ เพื่อนบ้าน และเพื่อน ๆ ของคุณ อธิ ษฐาน
เผื่อ ศิ ษ ยาภิ บ าลของคุ ณ และมิ ช ชัน นารี และคริ ส เตี ย นอื่ น ๆ อี ก มากมายที่ พ ระเจ้า ประทานความ
รับผิดชอบพิเศษแก่เขา อธิ ษฐานเผือ่ ผูท้ ี่มีอานาจเหนือคุณ (1 ทิโมธี 2:1,2)
อธิษฐานเป็ นพิเศษสาหรับความรอดของจิตวิญญาณขอให้คุณมีโอกาสทุกวันที่จะแนะนาให้คน
อื่นรู้จกั พระคริ สต์และการทางานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และอธิ ษฐานเพื่อการทาให้พระมหาบัญชา
สาเร็ จ (1 ทิโมธี 2:3,4) เริ่ มจากมหาวิทยาลัยหรื อชุ มชนของคุ ณ อธิ ษฐานเผื่อและแสวงหาเพื่อนคริ ส
เตียนสักคนหรื อมากกว่านั้นที่คุณจะสามารถเป็ นคู่อธิ ษฐานได้ (มัทธิ ว 18:19)
องค์ประกอบเหล่านี้ – สรรเสริ ญ สารภาพ สนองคุณ และเสนอขอ - ได้ช่วยคริ สเตียนมากมาย
ให้พฒั นาการอธิ ษฐานที่ครบถ้วนมากขึ้น
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มีประสบกำรณ์ กบั ฤทธิ์อำนำจของพระวิญญำณบริสุทธิ์
เพื่อนรักของผมคนหนึ่ งชื่ อ ดี เจ็ปเซน เป็ นภรรยาของอดีตวุฒิสมาชิ กสหรัฐ โรเจอร์ เจ็ปเซน
ได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันในห้องจัดเลี้ยงของวุฒิสภา ที่แคปปิ ตัล ฮิลล์ ในกรุ งวอชิงตัน ดี.ซี .
สมาชิกสภาคองเกรส รัฐมนตรี ผูน้ าระดับสู งของรัฐบาล และแขกที่ได้รับความนับถืออื่น ๆ นัง่
อยูใ่ นห้องอันสวยงามมีเสาที่ตกแต่งหรู หรา เพดานสู ง และโคมไฟระย้าขนาดมหึ มา ห้องนั้นดูเหมือนจะ
เต็มปรี่ ไปด้วยคนที่มีอิทธิ พลซึ่ งมารวมกันเพื่อให้เกียรติแก่คนรับใช้ที่ถ่อมใจของพระเจ้า
แล้วแม่ชีเทเรซาก็เข้ามาในห้อง
คุณนายเจ็ปเซนกล่าวว่า “ท่านดูจะตัวเล็กมากและไม่เหมาะกับสถานที่ ท่านสวมชุดสี ขาวน้ าเงิน
เหมือนที่ใส่ ประจา เสื้ อกันหนาวเก่า ๆ สี เทา และรองเท้าแตะที่เห็นได้ชดั ว่ามันพาท่านเดินทางมาแล้ว
หลายไมล์ ห้องและแขกผูม้ ีเกียรติดูจะทาให้ท่านตัวเล็กลงไปสนิท”
ทันใดนั้นผูน้ าระดับสู งทั้งหลายของประเทศที่มีอานาจมากที่สุดในโลก รวมทั้งแขกระดับสู ง
อื่น ๆ ก็ลุกขึ้นยืนและปรบมือ หลายคนน้ าตาคลอ
“ดิฉันสะดุดใจในความแตกต่างนี้ ” คุณนายเจ็ปเซน กล่าว “ผมคิดว่า พระเจ้าข้า ผูห้ ญิงที่บอบ
บางคนนี้มีพลังมากกว่าที่ขา้ พระองค์เห็นในห้องโถงของสภา ท่านสะท้อนให้เห็นพระเยซู ในทุก ๆ ที่ที่
ท่านไป และทุกคนก็สะเทือนใจอย่างประหลาด”
แม่ชีเทเรซาไม่ได้ครอบครองอะไรเลย ท่านไม่เคยเรี ยกร้องจะมีวตั ถุ อะไรเป็ นกรรมสิ ทธิ์ หรื อ
ยกกาปั้ นขึ้นเรี ยกร้ องสิ ทธิ เพื่อตัวท่านเอง กระนั้นท่านก็ถูกยกขึ้นสู งให้เป็ นที่ยอมรับสาหรับการงานที่
ท่านทากับคนอดอยากและใกล้ตายในเมื องกัลกัตตา อินเดี ย ท่านยื่นมือลงสู่ กน้ บึ้ งและรักคนที่โลกนี้
เรี ยกว่าไม่น่ารัก ท่านเป็ นตัวอย่างที่ฉายแสงแห่งการเสี ยสละตนเอง ท่านพิสูจน์ฤทธิ์ อานาจความรักของ
พระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงผูค้ นและสัมผัสโลกที่อดอยาก
นี่ คืออานาจที่แท้จริ ง ซึ่ งแตกต่างจากอานาจของโลกนี้ มนั ทาให้คนฉลาดงงงวยและทาให้คนที่
แข็งแรงต่าลง มันคือฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าที่ทางานผ่านชายหญิงธรรมดา ๆ เพื่อพระสิ ริของพระองค์
บางทีคุณอาจจะสงสัยว่า ทาไมชีวติ คริ สเตียนของฉันมันไม่ตื่นเต้นและอิ่มเอิบมากกว่านี้ ฉันจะ
รับฤทธิ์ อานาจที่จะมีชีวติ อย่างมีชยั ชนะและเป็ นพยานที่เกิดผลเพื่อพระเยซูได้ที่ไหนหรื อ
พระเยซู สัญญาว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลาย ‘คุณและผมและคริ สเตียนทุกคน’ จะได้ชีวิต และ
จะได้อย่างครบบริ บูรณ์ ” (ยอห์น 10:10) กระนั้น ถ้าคุณเป็ นคริ สเตียนทัว่ ไปที่ประกาศตัวคุณคงจะคิด
แน่นอนว่า จริ ง ๆ แล้วมันไม่มีอะไรที่ครบบริ บูรณ์ ในชี วิตฉัน ฉันพยายามเป็ นพยาน แต่ไม่มีใครสนใจ
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สิ่ งที่ฉนั พูด ฉันไม่มีประสบการณ์กบั อะไรนอกจากความสงสัย ความกลัว ความสับสน และความพ่าย
แพ้แน่นอนชีวติ คริ สเตียนมันต้องมีอะไรมากกกว่านี้ แต่ฉนั ยังไม่เคยพบมัน
มีช่วงหนึ่ งในงานรับใช้ของผมที่ทา้ ทายให้คริ สเตียนเป็ นพยานและดาเนิ นชี วิตที่บริ สุทธิ์ เพื่อ
พระคริ สต์แต่ผลก็น่าผิดหวังจนผมเริ่ มอุทิศเวลาและแรงกายส่ วนมากของผมกับการประกาศซึ่ งพระเจ้า
อวยพรให้ผลชัดเจนกว่าอย่างไรก็ตาม หลายปี ผ่านไป และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ช่วยผมให้เห็นศักยภาพ
ยิง่ ใหญ่ในคริ สเตียนที่อุ่น ๆ ถ้าเพียงเขาตื่นขึ้นและถูกรวบรวมมาเพื่อพระคริ สต์
เดี๋ยวนี้ผมเชื่อมัน่ ว่าคริ สเตียนอุ่น ๆ ที่ดาเนินฝ่ ายโลกสามารถกลายเป็ นพยานที่สาคัญและมีพลัง
ถ้าพวกเขาจะยอมจานนความตั้งใจของตนเพื่อพระคริ สต์ รับการเติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และรับการฝึ กฝนในการเป็ นพยานและการสร้างสาวก

ควำมแตกต่ ำง
ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ผมระลึกถึงความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ระหว่างคริ สตจักรของพระคริ สต์ทุกวันนี้
และคริ สตจักรของพระองค์ในศตวรรษแรก
นักศาสนศาสตร์ บางคนอาจกล่าวว่า ข้อแตกต่างคื อระดับของการอุทิศตัว แต่คนมากมายทัว่
โลกก็กาลังร้องเรี ยกพระเจ้า อุทิศชี วิตของตนเพื่อพระคริ สต์วนั ต่อวัน กระนั้นเขาก็ยงั ดาเนิ นชี วิตที่เฉย
ชาและพ่ายแพ้ฝ่ายวิญญาณต่อไป
ทาไมล่ะ เราไม่ได้ยินจากมัทธิ ว 5:6 หรื อ “บุคคลผูใ้ ดหิ วกระหายความชอบธรรม ผูน้ ้ นั เป็ นสุ ข
เพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริ บูรณ์”
ยอห์น สาวกผูเ้ ป็ นที่รัก ไม่ได้พูดโดยยกคาพูดของพระเยซู หรื อ (1 ยอห์น 1:5-7) เมื่อท่านพูดว่า
พระเจ้าทรงเป็ นความสว่าง และความมืดในพระองค์ไม่มีเลย และถ้าเราดาเนิ นอยูใ่ นความ “สว่าง” เราก็
มีสามัคคีธรรมกับพระบิดาและพระบุตร
เราไม่จาเป็ นต้องดาเนิ นชี วิตในความยากจนฝ่ ายจิ ตวิญญาณ พระสัญญาหลายพันข้อในพระ
คัมภีร์สามารถนามาใช้กบั คริ สเตียนทุกคน พระสัญญาเหล่านี้ รวมถึง: ความมัน่ ใจในความรักของพระ
เจ้า (ยอห์น 3:16) : ชีวิตนิรันดร์ (โรม 6:23) การยกโทษบาป (1 ยอห์น 1:9) การจัดเตรี ยมสิ่ งจาเป็ นด้าน
วัตถุ (ฟี ลิปปี 4:19) การนาย่างเท้า (สดุ ดี 37:23) เคล็ดลับของการอธิ ษฐานที่ประสบผลสาเร็ จ (ยอห์น
15:7) พระสัญญาถึงชีวิตที่ครบบริ บูรณ์ (ยอห์น 10:10) พระสัญญาที่พระเจ้าจะให้เกียรติชีวิตที่บริ สุทธิ์
(2 พงศาวดาร 16:9) : ความมัน่ ใจว่าทุกสิ่ งที่เกิดขึ้นก็เพื่อผลดีสาหรับเรา (โรม 8:28) : การช่วยกูจ้ ากการ
ทดลอง (1 โคริ นธ์ 10:13) : ชัยชนะเหนือความกลัว (1 ยอห์น 4:18) และข้ออื่น ๆ อีกนับไม่ถว้ น
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พระคัมภี ร์สัญญาว่าคริ สเตียนทุ กคนสามารถมี ความรั ก ความชื่ นชมยินดี สันติสุข ความเชื่ อ
และคุณลักษณะที่เป็ นประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย แล้วปั ญหาอยูต่ รงไหนล่ะ ทาไมคริ สเตียนส่ วนมาก
ไม่ได้พบคุณลักษณะของชีวติ เหล่านี้
ดร.บิ ลลี เกรแฮม เคยกล่าวว่า จากการค้นคว้าของท่าน อย่างน้อยเก้าสิ บเปอร์ เซ็ นต์ของคริ ส
เตียนทั้งหมดในอเมริ กามีชีวิตที่พ่ายแพ้ คนอื่น ๆ ที่อยูใ่ นฐานะที่สามารถรู้ถึงชีพจรฝ่ ายจิตวิญญาณของ
อเมริ กาก็กล่าวคล้ายคลึงกัน
เป็ นไปได้มากตามหลักของค่าเฉลี่ ย ว่าคุ ณก็เป็ นคนหนึ่ งในเก้าสิ บเปอร์ เซ็ นต์น้ นั คุ ณอาจมีใจ
เพื่อพระเจ้า คุณอ่านพระคัมภีร์อย่างสัตย์ซื่อ ท่านอธิ ษฐาน คุณเป็ นพยาน คุณกระตือรื อร้นในคริ สตจักร
ของคุ ณ กระนั้นปี แล้วปี เล่าคุ ณก็ต่อสู ้และพ่ายแพ้เสมอ การทดลองเข้ามา คุ ณต่อต้านมันแบบสองจิ ต
สองใจ แล้วก็ยอมโอนอ่อน ยอมจานน จนในที่สุดคุณก็พา่ ยแพ้ เป็ นเดือน ๆ ที่คุณเดินทางอยูใ่ นความหด
หู่ ใจเดิม ๆ เหมือนนายคริ สเตียน ในหนังสื อปริ ศนาธรรมของจอห์น บันยัน แล้วคุ ณก็พบการพักผ่อน
ฝ่ ายวิญญาณและคุณก็กลับสู่ ยอดเขาสู งสักพักหนึ่ ง ขึ้น ๆ ลง ๆ ชนะหลายครั้ง แพ้ก็หลายครั้ง ไม่ชา้ คุณ
ก็รัองเหมือนเปาโล ในโรม 7:24 ว่า “โอย ข้าพเจ้าเป็ นคนน่ าสมเพชอะไรเช่นนี้ ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้
พ้นจากร่ างกายนี้ซ่ ึ งเป็ นของความตายได้”
ในฐานะประธานขององค์การแคมพัสครู เ สดฟอร์ ไครสต์ ผมได้รับสิ ทธิ พิเศษให้พูดต่อหน้า
นักศึกษาหลายพันคนนับตั้งแต่ปี 1951 ในการสรุ ปสุ นทรพจน์ที่ผมกล่าวที่มหาวิทยาลัยปริ นซ์ตนั ชาย
หนุ่มที่เลื่อมใสคนหนึ่ งมาหาผมเพื่อบอกถึงความกังวลในเรื่ องที่เขาไม่เกิด “ผล” ในการเป็ นพยาน “ผม
อ่านพระคัมภี ร์หนึ่ งชั่วโมง ผมอธิ ษฐานหนึ่ งชั่วโมง และผมเป็ นพยานหนึ่ งชั่วโมงในแต่ละวัน” เขา
กล่าว “ผมเข้าร่ วมประชุ มของคริ สเตียนทุกครั้งในมหาวิทยาลัย แต่ผมก็ยงั ไม่สามารถนาสักคนเดียวมา
รู้ จกั พระคริ สต์ได้เลย ผมมีอะไรผิดปกติหรื อ ” เมื่ อผมให้คาปรึ กษาเขา ผมค่อย ๆ สื บ ค้นหาคาตอบ
สาหรับปั ญหาของเขา ผมทราบว่าเขาตั้งใจจริ ง เขาต้องการทาให้พระเจ้าพอพระทัย เขาต้องการอย่าง
จริ งใจให้เพื่อนของเขามารู ้จกั พระผูช้ ่วยให้รอดที่แสนวิเศษของเขาและจากการประพฤติและกิจกรรมค
ริ สเตียนของเขา เขาก็เป็ นคริ สเตียนตัวอย่างทีเดียว
พระเยซูสัญญาในยอห์น 14:26 และ 16:13 ว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะสอนเราทุกสิ่ งและจะนา
เราไปสู่ ความจริ งทั้งมวล เมื่อผมให้คาปรึ กษากับชายหนุ่มคนนี้ เราก็ได้รับการนาเข้าสู่ ขอ้ พระคัมภีร์ที่
สาคัญบางตอนที่อธิ บายถึงความเป็ นบุคคลและงานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผมแบ่งปั นว่าเขาจะได้รับ
การเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้อย่างไรโดยยึดพื้นฐานจากพระบัญชาให้เราประกอบด้วย
พระวิญญาณ (เอเฟซัส 5:18) และพระสัญญาที่วา่ ถ้าเราขอสิ่ งใดที่เป็ นพระประสงค์ พระองค์จะฟั งและ
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ตอบ (1 ยอห์น 5:14,15) เมื่อเขาอ้างเอาการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ด้วยความเชื่ อพระเจ้าก็ไข
ประตูสู่ชยั ชนะและความชื่นชมยินดีที่เกินคาบรรยาย
ชายหนุ่มคนนี้ ออกจากห้องให้คาปรึ กษาด้วยความชื่ นบานและด้วยใจที่คาดหวัง ณ จุดนั้น เขา
เริ่ มมีประสบการณ์ถึงชี วิตที่เกิดผลในพระคริ สต์อย่างที่เขาไม่เคยรู ้มาก่อน เขารู ้ วา่ บางสิ่ งได้เกิ ดขึ้นใน
ชีวติ เขา เขาเป็ นคนใหม่ ไม่กลัว ไม่เฉยชา และพ่ายแพ้ในฝ่ ายจิตวิญญาณอีกต่อไป เดี๋ยวนี้ เขาเป็ นคนกล้า
และมีฤทธิ์ เดชและความเชื่อที่จะเชื่อในพระเจ้าเขาแทบจะรอไม่ได้ที่จะเห็นว่าพระเจ้าทาอะไรผ่านเขา
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เขาอธิษฐาน “พระองค์จะนาข้าพระองค์ไปหาใครเป็ นคนแรกวันนี้”
ระหว่างวันนั้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ นาคริ สเตียนหนุ่มคนนี้ ไปพบเพื่อนนักศึกษาซึ่ งเขาเคยเป็ น
พยาน แต่ไม่เห็นความสาเร็ จใด ๆ แต่วนั นี้ไม่เหมือนเดิม พระเจ้าได้เตรี ยมใจของนักศึกษาอีกคนไว้ และ
ไม่ช้าเขาทั้งสองก็กม้ ศีรษะอธิ ษฐานเมื่อเพื่อนของเขารั บเชื่ อพระเยซู คริ สต์ วันต่อมาประสบการณ์ ที่
วิเศษนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งกับนักศึกษาอีกคนซึ่ งถูกนามาโดยพระหัตถ์ที่เรามองไม่เห็น
นี่ ไม่ใช่ เรื่ องแปลก เพราะพระวจนะของพระเจ้าบอกเขาว่า “ไม่มีผใู ้ ดมาถึ งเราได้นอกจากพระ
บิดาผูท้ รงใช้เรามาจะทรงชัก นาให้เขามา” (ยอห์ น 6:44) โดยฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุ ท ธิ์
นักศึ กษาของปริ นซ์ ตนั คนนี้ ยงั คงนาเพื่อนนักศึ กษามาพบพระคริ สต์วนั แล้ววันเล่า ชี วิตของเขาเองก็
ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์และได้รับกาลังเป็ นคนที่พระเจ้าใช้ได้ จนเขาได้กลายเป็ นผูร้ ับใช้
เต็มเวลา
เราแต่ละคนต้องได้รับการเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อจะเป็ นพยานที่เกิ ดผลเพื่อ
พระคริ สต์
แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์ เดชเมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนื อท่าน
และท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุ งเยรู ซาเล็ม ทัว่ แคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรี ย และจนถึ งที่สุด
ปลายแผ่นดินโลก (กิจการ 1:8)
ทุ ก ครั้ งที่ พ ระคัม ภี ร์ภาคพันธสั ญญาเดิ ม และพันธสั ญญาใหม่ อ้า งถึ ง การประกอบด้วยพระ
วิญญาณก็จะเกี่ยวข้องกับฤทธิ์ เดชในการรับใช้และการเป็ นพยาน
เริ่ มตั้งแต่วนั เพนเทคสเตและต่อเนื่ องมาตลอดหลายศตวรรษ งานของพระเจ้าก็สาเร็ จโดยผ่าน
ทางคนของพระเจ้าที่ประกอบด้วยพระวิญญาณ-คนอย่างเปโตร เปาโล และสาวกทั้งหลาย
ในยุคใหม่กว่านั้น คนอย่างจอห์น เวสลีย ์ โจนาธาน เอ็ดเวิร์ดส์ ชาร์ ลส์ ฟิ นเนย์ ดไวท์ แอล. มูดี
ชาร์ ลส์ สเปอร์ เจีย น จี. แคมป์ เบลล์ มอร์ แกน อาร์ .เอ. ทอร์ เรย์ บิลลี เกรแฮม และผูน้ าคริ สเตียนอี ก
มากมาย ซึ่ งประกอบด้วยพระวิญ ญาณได้ถู ก ใช้อย่า งมากมายเพื่ อ จุ ด มุ่ ง หมายของพระคริ ส ต์แ ละ
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อาณาจักรของพระองค์ อย่างไรก็ตาม การประกอบด้วยพระวิญญาณไม่ได้จากัดไว้สาหรั บผูน้ าคริ ส
เตียนเท่านั้น แต่มนั มีไว้สาหรับเราทุกคนที่ทาตามเงื่อนไขของพระเจ้า
ลองฟั งสิ่ งที่คนของพระเจ้าบางคนกล่าวถึงความสาคัญที่คริ สเตียนทุกคนต้องเต็มล้นด้วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์:
มนุ ษ ย์ต้องแสวงหาด้วยสุ ดใจที่ จะประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ถ้าปราศจากการ
ประกอบด้วยพระวิญญาณ มันก็เป็ นไปไม่ได้แม้แต่นอ้ ยที่คริ สเตียนแต่ละคนหรื อคริ สตจักรจะสามารถ
ดาเนินชีวติ หรื อรับใช้อย่างที่พระเจ้าปรารถนา
แอนดรู ว์ เมอร์เรย์
คริ สเตียนมีความผิดที่ไม่รับการเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เท่ากับที่คนบาปผิดไม่ยอม
กลับใจ พวกเขาผิดมากกว่าด้วยเพราะเขามีแสงสว่างมากกว่า พวกเขาผิดมากกว่าจริ ง ๆ
ชาร์ลส์ จี. ฟิ นเนย์
ชี วิ ต ที่ เ ต็ ม ล้น ด้ว ยพระวิ ญ ญาณ ชี วิ ต ของผูท้ ี่ ไ ด้รั บ การค้ า จุ น ซึ่ งยอมให้ ค วามบริ บู ร ณ์ ข อง
พระองค์ลน้ ไหลอยูภ่ ายในคือชีวติ แบบเดียวที่ทาให้พระเจ้าพอพระทัยได้
นอร์แมน บี.แฮริ สัน
จุดมุ่งหมายหลักในการประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือฤทธิ์ เดชในการรับใช้ คริ สเตียนที่
ดีที่สุดและพระเจ้าใช้ได้ดีที่สุดที่ผมรู ้ จกั คือคนที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสบการณ์ ลึกซึ้ งกับการเติมให้เต็ม
ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เจ.เอ็ดวิน ออร์
ผมเชื่ อว่าเป็ นไปไม่ได้ที่คริ สเตียนจะเกิ ดผล ไม่ว่าในชี วิตหรื องานรั บใช้ นอกเสี ยจากว่าเขา
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นแหล่งแห่งฤทธิ์ เดชแหล่งเดียวที่พระเจ้าจัดเตรี ยมไว้
เฮ็นเรี ยตตา ซี.เมียร์ส
ลองอ่านชี วประวัติของคนของพระเจ้าสิ ครับ แล้วคุณจะพบว่า เขาแต่ละคนแสวงหาคนได้รับ
พระราชทานฤทธิ์ เดชจากเบื้องบน คาเทศนาหนึ่งครั้งที่รับการเจิมก็มีค่าเท่ากับพันครั้งที่เทศนาจากกาลัง
ของเนื้อหนัง
ดร.ออสวอลด์ เจ.สมิธ
ผมอยากบอกให้ชัดเจนเป็ นพิเศษว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดารงอยู่ในผูเ้ ชื่ อทุ กคนอยู่แล้ว และ
ฤทธิ์ อานาจพิเศษที่มาจากการประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ไม่ได้จากัดไว้สาหรับผูน้ าคริ สเตียน
เท่านั้น คริ สเตียนทุกคนไม่เพียงแค่มีสิทธิ พิเศษที่จะประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่ยงั ได้รับคา
บัญชาให้ประกอบด้วยพระวิญญาณด้วย (เอเฟซัส 5:18) ดังนั้น ถ้าคริ สเตียนไม่รับการเติมให้เต็มด้วย
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พระวิญญาณเขาก็ไม่เชื่ อฟั งพระบัญชาของพระเจ้า และกาลังทาบาปต่อพระองค์ยิ่งกว่านั้น เนื่ องจาก
พระเจ้าบัญชาเราในพระวจนะของพระองค์ให้เราประกอบด้วยพระวิญญาณ เราจึงสามารถแน่ใจได้ว่า
พระองค์มีฤทธิ์ อานาจที่จะเติมเราในวินาทีที่เราเชิ ญให้พระองค์ทาเช่นนั้น

ชีวติ ทีเ่ ต็มล้นด้ วยพระวิญญำณคืออะไร
ชี วิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณคือชี วิตที่เต็มล้นด้วยพระคริ สต์ คริ สเตียนที่ประกอบด้วยพระ
วิญญาณคือผูท้ ี่ถือว่าตนเองตายต่อบาปแล้ว ตามพระธรรมโรม 6:11 แต่ดารงชี วิตอยูต่ ่อพระเจ้าในพระ
เยซูคริ สต์ผซู้ ่ ึงได้รับ “ฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์และในแผ่นดินโลก” (มัทธิ ว 28:18) และในพระองค์
“สภาพของพระเจ้าดารงอยูอ่ ย่างบริ บูรณ์” (โคโลสี 2:9) พระองค์สามารถสาแดงฤทธานุ ภาพนั้นเดี๋ยวนี้
ผ่านผูเ้ ชื่ อที่ประกอบด้วยพระวิญญาณ พระองค์ผมู ้ าเพื่อเที่ ยวหาและช่ วยผูท้ ี่หลงหายให้รอด เดี๋ ยวนี้ ก็
ทรงเสาะหาคนที่หลงหายโดยผ่านทางคริ สเตียน พระองค์นาย่างเท้าของคริ สเตียนไปสู่ คนเหล่านั้นที่
หลงหายและต้องการความช่ วยเหลื อพระองค์เริ่ มใช้ริมฝี ปากของคริ ส เตี ยนเพื่ อเล่ า ถึ ง ความรั ก ของ
พระองค์ พระทัย ยิ่ ง ใหญ่ แ ห่ ง ความเมตตาของพระองค์ ก็ ส าแดงให้ เ ห็ น ในชี วิ ต ของคริ ส เตี ย นที่
ประกอบด้วยพระวิญญาณ
ในความหมายที่แท้จริ งคือ คริ สเตียนคนนั้นสละชี วิตของตน การเฉยชา ความพ่ายแพ้ และการ
ไม่เกิดผลฝ่ ายจิตวิญญาณของตน เพื่อรับฤทธิ์ เดชและชัยชนะของพระเยซู คริ สต์ นี่ คือสิ่ งที่มิชชันนารี ผู ้
ยิง่ ใหญ่ ฮัดสัน เทย์เลอร์ กล่าวถึงว่าเป็ น “การแลกเปลี่ยนชีวติ ”
เมื่อเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เราก็เต็มล้นด้วยพระเยซู คริ สต์ เราไม่คิดถึ งพระคริ สต์
ในฐานะผูท้ ี่ช่วยเราทาหน้าที่คริ สเตียนบางอย่างอีกต่อไป แต่พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูท้ างานผ่านเรา พระ
คริ สต์ไม่ตอ้ งการให้เราทางานเพื่อพระองค์ พระองค์ตอ้ งการให้เรายอมให้พระองค์ทางานของพระองค์
ในเราและผ่านเรา นี่ คือประสบการณ์ ยิ่งใหญ่ ที่อคั รทูตเปาโลพบเมื่ อท่านกล่ าวในกาลาเที ย 2:20 ว่า
“ข้าพเจ้าถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวติ อยูต่ ่อไป แต่พระคริ สต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่
ในข้าพเจ้า” เดี๋ยวนี้ ร่างกายของเรากลายเป็ นร่ างกายของพระคริ สต์ เพื่อจะทรงใช้ตามพระประสงค์ของ
พระองค์ ความคิดของเรากลายเป็ นความคิดของพระองค์เพื่อจะคิดสิ่ งที่พระองค์ทรงคิด ความตั้งใจของ
เราตอนนี้ถูกควบคุมโดยพระประสงค์ของพระองค์ ความเป็ นตัวเราทั้งหมด เวลาและความสามารถของ
เราก็เป็ นของพระองค์ท้ งั สิ้ น
เปาโลกล่าวต่อไปว่า “ชีวิตซึ่ งข้าพเจ้าดาเนิ นอยูใ่ นร่ างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดาเนิ นอยู่โดยศรัทธา
ในพระบุตรของพระเจ้าผูไ้ ด้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า ” ความเชื่อในผูใ้ ด
เล่า ก็ความเชื่ อในพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ผรู ้ ักเราและสละพระองค์เองเพื่อเราพระองค์ผไู ้ ด้รับ
“ฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์และในแผ่นดินโลก”
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ลองคิดดูสิ! คุณเข้าใจหรื อไม่วา่ นี่หมายความว่าอย่างไร
ถ้าคุณยอมให้ใจปรารถนาของคุณต่อพระเจ้าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และรับรู ้วา่ พระเยซู คริ สต์อยู่
ในชี วิตของคุ ณจริ ง ๆ ทุก ๆ ขณะ คุ ณก็กาลังผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ พระเยซู คริ สต์เจ้าจะเริ่ มนาคนที่หลง
หายมากมายมาหาพระองค์ผา่ นชีวติ ที่ยอมจานนและประกอบด้วยพระวิญญาณของคุณ

ฉันสำมำรถคำดหวังอะไรได้ บ้ำง จำกชีวติ ทีเ่ ต็มล้นด้ วยพระวิญญำณบริสุทธิ์
ตอนนี้ มาถึ ง บททดสอบจริ งที่ จะตัดสิ นว่าคุ ณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุ ท ธิ์ อย่า งแท้จริ ง
หรื อไม่ คุณพบว่าคุณรักพระคริ สต์มากขึ้นหรื อไม่ คุณห่ วงใยคนที่ไม่รู้จกั ความรักและการยกโทษบาป
ของพระองค์มากขึ้นหรื อเปล่า คุณมีประสบการณ์กบั ความเชื่ อ ความกล้า เสรี ภาพ และฤทธิ์ เดชในการ
เป็ นพยานที่ยิ่งใหญ่ข้ ึนหรื อเปล่า ถ้าเป็ นเช่ นนั้น คุณก็ได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ว พระเยซู
คริ สต์กาลังเริ่ มต้นสาแดงชีวติ และความรักของพระองค์ผา่ นคุณและในคุณ
จาไว้ว่า พระเยซู ได้สัญญาว่าเราจะได้รับฤทธิ์ เดชเมื่ อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จมาเหนื อเรา
หลังจากได้รับฤทธิ์ เดชเราก็จะต้องการอย่างเป็ นธรรมชาติที่จะเป็ นพยานของพระองค์ไม่วา่ เราจะอยู่ที่
ไหน (กิจการ 1:8)
เป็ นความจริ งแน่ นอนที่คุณจะรักพระคริ สต์ เพื่อนมนุ ษย์ และพระวจนะของพระเจ้าด้วยความ
รักที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิ มเมื่อคุ ณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตามที่เปาโลกล่าวในโรม 5:5 ว่า “เพราะ
เหตุ ว่า ความรั ก ของพระเจ้าได้หลัง่ เข้า สู่ จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริ สุ ท ธิ์ ซึ่ ง พระองค์ไ ด้
ประทานให้แก่เราแล้ว” และผลของพระวิญญาณ-ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ
ความปราณี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุ ภาพอ่อนน้อมและการรู ้จกั บังคับตน (กาลาเทีย 5:22,23) ก็จะ
เห็นได้ชดั เจนยิง่ ขึ้นในชีวติ คุณ
อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างระหว่างผลของพระวิญญาณกับของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
การเติมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นั้นประทานให้เพื่อฤทธิ์ เดชและความกล้าในการเป็ นพยาน ผูน้ าคริ ส
เตียนส่ วนมากเห็นด้วยกับ ดร.อาร์ .เอ.ทอร์ เรย์ ซึ่ งกล่าวว่า
ผมได้อ่านตลอดพระคัมภีร์ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อตรวจสอบเรื่ องนี้ และผมกล่าวคายืนยันนี้ โดย
ปราศจากความกลัวแม้แต่นิดเดี ยวว่าจะมี ขอ้ โต้แย้งที่ หักล้างมันได้ คื อ ไม่มีแม้แต่ตอนเดี ยวในพันธ
สั ญ ญาเดิ ม หรื อ พัน ธสั ญ ญาใหม่ ที่ ก ล่ า วถึ ง การประกอบด้ว ยพระวิ ญ ญาณ โดยที่ ไ ม่ เ ชื่ อ มโยงกับ
พยานหลักฐานในการรับใช้
เมื่อคริ สเตียนเข้าสนิทกับพระคริ สต์ ดาเนิ นชี วิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผลของพระ
วิญญาณก็จะพัฒนาขึ้นและคริ สเตียนคนนั้นก็จะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ้น
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การเติ บ โตเป็ นผูใ้ หญ่ข องผลแห่ ง วิญญาณเป็ นกระบวนการตลอดชี วิตที่ ดาเนิ นต่ อเนื่ องไป
ขณะที่บุคลิกลักษณะที่เหมือนพระคริ สต์ก็ถูกปั้ นขึ้นในชี วิตของคริ สเตียน คริ สเตียนบางคนสาแดงให้
เห็นผลของพระวิญญาณมากกว่าคนอื่นเพราะเขายอมจานนต่อการทางานของพระองค์มากกว่า
ยิง่ เรารับรู ้ วา่ ตัวเราตายต่อบาปแล้ว และมอบความจงรักภักดี แด่พระเยซู คริ สต์เจ้าและแด่ชีวิต
ของพระองค์ภายในเรา เราก็จะยิ่งยอมให้พระองค์ดาเนิ นชี วิตของพระองค์ผ่านทางชี วิตเรา โดยฤทธิ์
อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และผลของพระวิญญาณก็จะยิง่ เห็นชัดด้วย
ถึงแม้การพัฒนาและการเติบใหญ่ของผลของพระวิญญาณจะเป็ นกระบวนการที่ยาวนาน ของ
ประทานต่าง ๆ ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นั้นประทานให้เมื่อคนกลายเป็ นคริ สเตียน แม้ผเู ้ ชื่ อทุกคนที่
เต็มล้นด้วยพระวิญญาณจะได้รับฤทธิ์ เดชเพื่อเป็ นพยาน แต่ไม่ใช่คริ สเตียนทุกคนมีของประทานอย่าง
เดียวกัน ตามพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 12 บางคนถูกเรี ยกเพื่อเป็ นอัครทูต บางคนเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ
คนอื่นเป็ นผูเ้ ผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ ศิษยาภิบาล และอาจารย์ (เอเฟซัส 4:11) ดังนั้นเราต้องยอมให้องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้านาเราไปสู่ งานรับใช้ที่พระองค์เตรี ยมไว้สาหรับเรา
อย่าเลียนแบบงานรับใช้ของคนอื่น จงอดทนรอคอยอย่าเพิ่งตัดสิ นใจว่าคุณจะทาอะไรกับชี วิต
ของตนหรื อคุ ณจะรับใช้พระเจ้าที่ไหน พระองค์จะสาแดงชี วิตของพระองค์ในคุณและผ่านคุณเมื่อคุ ณ
ศึ กษาพระวจนะต่อไป และยังคงเชื่ อฟั ง และไวต่อการนาของพระวิญญาณบริ สุท ธิ์ คุ ณจะค้นพบน้ า
พระทัยของพระเจ้าสาหรั บคุ ณผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า การนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และ
คาปรึ กษาที่มีสติปัญญาจากครสเตียนที่เป็ นผูใ้ หญ่
เมื่อคุณขอให้พระเจ้าเติมท่านด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่ อ คุณก็กาลังจะเริ่ มการผจญ
ภัยครั้งใหญ่ที่สุดในชี วิตคุณ จาไว้วา่ คุณขอให้คุณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ใช่เต็มด้วยตัวเอง
เมื่อพระองค์ทรงควบคุมชี วิตของคุณ คุณก็จะเป็ นเหมือนพระคริ สต์มากขึ้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ใช่
ผูส้ ร้ างความวุ่นวายหรื อมี ความรู ้ สึกอย่างรุ นแรง พระองค์มาเพื่อยกย่องและถวายเกี ยรติ แด่ พระเยซู
ดังนั้นเมื่อคุณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มันก็จะเป็ นความปรารถนาที่แน่วแน่ของคุณที่จะทาตาม
พระประสงค์ของพระเจ้าและสิ่ งที่พอพระทัยและถวายเกียรติแด่พระเยซูคริ สต์
ทาไมพระเยซู จึงเสด็จมาในโลกนี้ “เพื่อที่จะเที่ยวหาและช่วยผูท้ ี่หลงหายไปนั้นให้รอด” (ลูกา
19:10)
อะไรจะทาให้พระองค์พอพระทัยมากที่สุด เราทาให้พระองค์พอพระทัยมากที่สุดเมื่อเราช่วยทา
ให้พระมหาบัญชาสาเร็ จโดยออกไปทัว่ โลกและประกาศข่าวประเสริ ฐแก่ทุกคนโดยเชิ ญให้พระองค์
ดาเนินชีวติ ของพระองค์ผา่ นตัวเรา เริ่ มตั้งแต่ที่ “เยรู ซาเล็ม” ของเรา
สิ่ งนี้จะสาเร็ จได้อย่างไร ก็โดยฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
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ลองคิดดูสิครับ คุณและผมได้รับสิ ทธิ พิเศษที่จะถูกใช้โดยพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา ผูเ้ ป็ นขึ้นมา
จากความตาย และสถิตอยูภ่ ายในเรา เพื่อจะช่วยโลกที่หลงหายด้วยข่าวประเสริ ฐที่แสนงดงาม
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คุณได้ ค้นพบชีวติ ทีเ่ ปี่ ยมล้ นด้ วยพระวิญญำณบริสุทธิ์หรือยัง
คริ สเตียนที่รู้ถึงความจริ งแห่งการเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และดาเนิ นชี วิตภายใต้การ
ควบคุมที่เปี่ ยมด้วยพระเมตตาคุ ณของพระเจ้าอย่างสม่ าเสมอทุกเวลา ย่อมมีประสบการณ์ ที่น่าตื่นเต้น
ทุกวัน

พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่ ำวว่ ำ มนุษย์ มสี ำมประเภท
1.มนุษย์ ธรรมดำ:ผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับพระคริ สต์
“แต่ ม นุ ษย์ธ รรดาจะรั บ สิ่ ง เหล่ า นั้นซึ่ ง เป็ นพระวิญญาณแห่ ง พระเจ้า
ไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าสิ่ งโง่เขลาและเขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าจะเข้าใจ
สิ่ งเหล่านั้นได้ก็ตอ้ งสังเกตด้วยวิญญาณ” (1 โคริ นธ์ 2:14)

2.มนุ ษย์ ฝ่ำยจิ ตวิญญำณ: ผูท้ ี่อยู่ภายใต้การควบคุ มของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และได้รับฤทธิ์
อานาจจากพระองค์
“แต่มนุษย์ฝ่ายจิตวิญญาณวิจยั สิ่ งสารพัดได้ แต่ไม่มีผใู ้ ดจะวิจยั ใจคนนั้นได้” (1 โคริ นธ์ 2:15)

3.มนุ ษย์ ฝ่ำยเนื้อหนั ง: ผูท้ ี่ได้ตอ้ นรั บพระคริ ส ต์แล้วแต่ดาเนิ นชี วิตอย่างพ่ายแพ้ ทั้งนี้ เพราะ
เชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเองในการดาเนิ นชีวติ คริ สเตียน
“พี่นอ้ งทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับผูท้ ี่อยู่
ฝ่ ายวิ ญ ญาณแล้ว ได้ แต่ ต้อ งพู ด กับ ท่ า นเหมื อ นคนที่ อ ยู่ ฝ่ ายเนื้ อ หนัง
เหมือนกับท่านเป็ นทารกในพระคริ สต์ ข้าพเจ้าเลี้ ยงท่านด้วยน้ านมมิใช่
ด้วยอาหารแข็ง เพราะว่าเมื่ อก่ อนนั้น ท่านยังไม่ สามารถรั บและถึ งแม้
เดี๋ยวนี้ ท่านก็ยงั ไม่สามารถ ด้วยว่าท่านยังอยูฝ่ ่ ายเนื้ อหนัง เพราะว่าเมื่อยัง
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อิจฉากันและขัดเคืองใจกัน ท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้ อหนังหรื อ และไม่ได้ประพฤติตามมนุ ษย์สามัญดอก
หรื อ” (1 โคริ นธ์ 3:1-3)

ต่ อไปนีค้ อื หลักสี่ ประกำรเพือ่ จะดำเนินชีวติ ทีเ่ ปี่ ยมล้ นด้วยพระ
วิญญำณบริสุทธิ์
1.พระเจ้ ำได้ ทรงประทำนชีวติ คริสเตียนทีค่ รบบริบูรณ์ และเกิดผลไว้ ให้ เรำแล้ ว
พระเยซู ตรัสว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับชี วิตและจะได้อย่างครบบริ บูรณ์ ” (ยอห์น
10:10)
“เราเป็ นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็ นแขนง ผูใ้ ดที่เข้าสนิ ทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิ ทอยู่ในเขา ผู ้
นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้ว ท่านจะทาสิ่ งใดไม่ได้เลย” (ยอห์น 15:5)
“ฝ่ ายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้ มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความ
ปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุ ภาพอ่อนน้อม การรู ้จกั บังคับตน เรื่ องอย่างนี้ ไม่มีธรรมบัญญัติห้าม
ไว้เลย” (กาลาเทีย 5:22, 23)
“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนื อท่าน
และท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุ งเยรู ซาเล็ม ทัว่ แคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรี ย และจนถึ งที่สุด
ปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8)
ต่อไปนี้คือคุณลักษณะบางประการของมนุษย์ฝ่ายวิญญาณซึ่ งเป็ นผลเนื่ องมาจากการวางใจพระ
เจ้า

คริ สเตียนจะสาแดงคุ ณลักษณะดังกล่าวนี้ มากน้อยเท่าใดย่อมขึ้นอยู่กบั การเชื่ อ พึ่งพระเจ้าใน
การดาเนิ นชี วิตทุก ๆ ด้านและความเจริ ญเติบโตแห่ งชี วิตในพระคริ สต์ของเขา ผูท้ ี่เพิ่งจะเริ่ มเข้าใจการ
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ปฏิบตั ิพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ควรท้อใจหากว่าชีวติ ของตนยังไม่เกิดผลเท่ากับคริ สเตียน
ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับความจริ งนี้มาเป็ นเวลานานกว่า
เพราะเหตุใดคริ สเตียนส่ วนใหญ่จึงไม่ประสบกับชีวติ ที่ครบบริ บูรณ์น้ ี

2.คริสเตียนฝ่ ำยเนือ้ หนัง ย่ อมไม่ สำมำรถประสบกับชีวติ ทีค่ รบบริบูรณ์ และเกิดผลได้
มนุษย์ฝ่ายเนื้อหนัง ดาเนินชีวติ คริ สเตียนโดยการเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง
*เขาไม่ได้รับการบอกเล่า เขาไม่ทราบเกี่ยวกับความรัก การอภัยโทษ และฤทธิ์ อานาจของพระ
เจ้า หรื อไม่ก็ลืมความจริ งเหล่านั้นหมดสิ้ นแล้วนัน่ เอง (โรม 5:8-10, ฮีบรู 10:1-25, 1 ยอห์น 1, 2:1-3, 2
เปโตร 1:9, กิจการ 1:8)
*เขามีประสบการณ์ฝ่ายจิตวิญญาณขึ้น ๆ ลง ๆ
*เขามีความสับสนขาดความเข้าใจในตนเอง เขาปรารถนาที่จะทาในสิ่ งที่ถูกที่ควร แต่แล้วก็ทา
ไม่ได้
*เขามิ ได้ทูลขอฤทธิ์ อานาจจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในการดาเนิ นชี วิตคริ สเตี ยน (1 โคริ นธ์
3:1-3, โรม 7:15-24, 8:7, กาลาเทีย 5:16-18)
คุณลักษณะบางประการต่อไปนี้ เป็ นการแสดงถึงลักษณะของมนุ ษย์ฝ่ายเนื้ อหนัง คือคริ สเตียน
ผูซ้ ่ ึ งไม่ไว้วางใจพระเจ้าอย่างเต็มที่

(ผูท้ ี่ประกาศตนว่าเป็ นคริ สเตียน แต่ยงั คงหมกมุ่นอยูก่ บั การทาความผิดบาป ควรจะสานึ กตัวไว้
ว่าเขาอาจมิได้เป็ นคริ สเตียนที่แท้จริ งเลยก็ได้ ดู 1 ยอห์น 2:3, 3:6-9, เอเฟซัส 5:5)
ความจริ งประการที่สาม จะชี้ให้เห็นถึงวิธีแก้ปัญหานี้
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3.พระเยซูทรงสั ญญำถึงชีวติ ทีค่ รบบริบูรณ์ และเกิดผลอันเป็ นผลเนื่องจำกกำรเปี่ ยมล้นด้ วย
พระวิญญำณบริสุทธิ์ (คืออยู่ภำยใต้ กำรควบคุมและรับฤทธิ์อำนำจจำกพระองค์ )
ชี วิตที่ เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คื อ ชี วิตที่ อยู่ภายใต้การควบคุ มของพระคริ สต์ และ
พระองค์ทรงดาเนิ นพระชนม์ชีพของพระองค์ผ่านทางเรา โดยเดชพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (ยอห์น บทที่
15)
*ข้อพระธรรมยอห์น 3:1-8 แสดงให้เห็นว่า การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะเป็ นคริ สเตียนได้น้ นั ก็
โดยผลแห่งการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เมื่อคริ สเตียนได้บงั เกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ
พระวิญาณบริ สุทธิ์ ประทับอยู่ในจิตใจของเขาทันที และจะประทับอยู่ตลอดไป (ยอห์น 1:12, โคโลสี
2:9, 10, ยอห์น 14:16, 17)
ถึงแม้วา่ คริ สเตียนทุกคนมีพระวิญญาณประทับอยูภ่ ายในชี วิตก็ตาม ก็หาใช่วา่ คริ สเตียนทุกคน
เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (อยูภ่ ายใต้การควบคุม และรับฤทธิ์ อานาจจากพระองค์)
*พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นแหล่งแห่งชีวติ ที่ไหลล้น (ยอห์น 7:37-39)
*พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จมาเพื่อถวายเกียรติแก่พระคริ สต์ (ยอห์น 16:1-15)
เมื่อผูใ้ ดเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เขาก็เป็ นสาวกแท้ของพระคริ สต์
*ก่อนที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้วา่ จะประทานฤทธิ์ เดชของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้แก่เราเพื่อให้เราสามารถเป็ นพยานเพื่อพระองค์ได้ (กิจการ 1:1-9)
เมื่อเป็ นเช่นนี้ ชีวติ ของเราจะเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้อย่างไร

4.เรำได้ รับกำรเปี่ ยมล้นด้ วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ (คืออยู่ภำยใต้ กำรควบคุมและรับฤทธิ์
อำนำจจำกพระองค์ ) โดยควำมเชื่อ จำกนั้นเรำจึงสำมำรถรับชีวติ ทีค่ รบบริบูรณ์ และเกิดผล
ตำมทีพ่ ระคริสต์ ได้ ทรงสัญญำไว้ สำหรับคริสเตียนแต่ ละคนได้
คุณสามารถรับการเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ต้ งั แต่บดั นี้ หากว่าคุณ:
*มีความปรารถนาอย่างจริ งจังที่จะอยูภ่ ายใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และรับฤทธิ์
อานาจจากพระองค์ (มัทธิว 5:6 และ ยอห์น 7:37-39)
*สารภาพความผิดบาปทั้งหมดของท่านต่อพระเจ้าโดยความเชื่ อ จงขอบพระคุณพระเจ้าในการ
ที่พระองค์ทรงอภัยโทษความผิดบาปทั้งในอดีต ปั จจุบนั และอนาคตให้ท่านแล้ว ทั้งนี้ เพราะพระคริ สต์
ได้ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อท่านแล้ว (โคโลสี 2:13-15, ยอห์น 1, 2:1-3, ฮีบรู 10:1-7)
*ถวายชีวติ ทุกด้านให้พระคริ สต์ทรงเป็ นผูค้ วบคุมตามพระบัญชาของพระเจ้า (โรม 12:1,2)
*โดยความเชื่อจงทูลขอรับเอาการเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตาม:
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1.พระบัญชาของพระองค์ที่วา่ – จงเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ “อย่าเมาเหล้าองุ่น ซึ่ งทา
ให้เสี ยคนไป แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ” (เอเฟซัส 5:18)
2.พระสัญญาของพระองค์ ที่วา่ – พระองค์จะทรงตอบคาอธิ ษฐานของเราเสมอ เมื่อเราทูลขอ
ตามน้ าพระทัยของพระองค์
“และนี่คือความมัน่ ใจที่เรามีต่อพระองค์คือ ถ้าเราทูลขอสิ่ งใดที่เป็ นพระประสงค์ของพระองค์
พระองค์ก็ทรงโปรดฟั งเรา และถ้าเรารู ้ ว่าพระองค์ทรงโปรดฟั งเราเมื่ อเราทูลขอสิ่ งใด ๆ เราก็รู้ว่าเรา
ได้รับสิ่ งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์” (1 ยอห์น 5:14,15)

ควำมเชื่อย่ อมสำแดงออกได้ โดยกำรอธิษฐำน
วิธีอธิ ษฐานโดยความเชื่อ เพื่อรับการเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เราได้รับการเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่อเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การอธิ ษฐาน
ที่แท้จริ งเป็ นทางหนึ่ งที่สาแดงออกถึงความเชื่ อของคุ ณ ต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่างคาอธิ ษฐานซึ่ งเราใคร่ จะ
แนะนาแก่คุณ:
“ข้าแต่พระบิดาผูเ้ ป็ นที่ รักยิ่ง ข้าพเจ้าปรารถนาพระองค์ด้วยสุ ดใจ ข้าพเจ้าขอยอมรับว่า ชี วิต
ของข้าพเจ้าอยูภ่ ายใต้การควบคุมของตนเองตลอดมา และด้วยเหตุน้ ี ขา้ พเจ้าจึงได้กระทาความผิดบาป
ต่อพระองค์ ขอขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงอภัยโทษความผิดบาปทั้งหลายของข้าพเจ้าแล้ว โดยการ
สิ้ นพระชนม์ของพระเยซู คริ สต์บนไม้กางเขนเพื่อข้าพเจ้า บัดนี้ ข้าพเจ้าขอทูลเชิ ญพระคริ สต์ให้ทรง
ครอบครองบัล ลัง ก์ชี วิตของข้า พเจ้า อี กครั้ ง หนึ่ ง ขอทรงโปรดให้ชี วิตของข้า พเจ้า เปี่ ยมไปด้วยพระ
วิญญาณบริ สุท ธิ์ เหมื อนที่ พระองค์บญ
ั ชาไว้ (และตามที่ พระองค์ไ ด้ทรงสัญญาไว้ในพระวจนะของ
พระองค์วา่ พระองค์จะทรง ตอบ คาทูลขอหากว่าข้าพเจ้าทูลขอโดยความเชื่ อ ข้าพเจ้าอธิ ษฐานทูลขอใน
พระนามของพระเยซูคริ สต์เจ้า) และเพื่อเป็ นการแสดงถึงความเชื่อของข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณพระองค์
ที่ทรงนาพาชีวติ ของข้าพเจ้า และให้ชีวติ ของข้าพเจ้าเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้วในเวลานี้ ใน
นามพระเยซูคริ สต์เจ้า อาเมน”
คาอธิ ษฐานนี้ตรงกับใจปรารถนาของคุณหรื อไม่ ถ้าหากตรงโปรดก้มศีรษะอธิ ษฐานและวางใจ
ในพระเจ้าที่จะช่วยให้คุณดาเนินชีวติ ที่เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เดี๋ยวนี้
วิธีที่จะรู ้ วา่ ชี วิตของคุณเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ว (ได้รับการควบคุมและรับฤทธิ์
อานาจจากพระองค์)
คุณได้ทูลขอพระเจ้าให้ชีวติ ของคุณเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อยัง
บัดนี้ คุ ณทราบหรื อยังว่าชี วิตของคุ ณเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ว คุ ณทราบได้
อย่างไร (ทราบโดยสัจธรรมของพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ ฮีบรู 11:6, โรม 14:22,23)
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อย่ ำพึง่ พิงควำมรู้ สึก
หน้าที่ของเราคือ ต้องยึดมัน่ ในพระสัญญาของพระเจ้าเป็ นหลัก มิใช่ ถือเอาความรู ้ สึกของเรา
เป็ นเกณฑ์คริ สเตียนดารงชี วิตโดยความเชื่ อ (ไว้วางใจ) ในสัจธรรมของพระเจ้า และพระวจนะของ
พระองค์
แผนภาพรถไฟนี้ แสดงให้เห็นถึ ง ความสัมพันธ์ระหว่างความจริ ง (พระเจ้าและพระวจนะของ
พระองค์) ความเชื่ อ (ความไว้วางใจที่เรามีต่อพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์) และความรู ้ สึก (ผล
ของความเชื่อและการเชื่อฟัง) (ยอห์น 14:21)

ไม่ ว่า จะมี ตู้พ่วงหรื อไม่ก็ ตามย่อมแล่ นไปได้เสมอ ฉะนั้นย่อมเป็ นการเปล่ า ประโยชน์ที่ จะ
พยายามฉุ ดลากรถไฟด้วยตูพ้ ่วง ในทานองเดี ยวกัน ในฐานะที่เราเป็ นคริ สเตียนจึ งไม่ควรที่ จะพึ่งพิง
อารมณ์หรื อความรู ้สึก แต่ใส่ ความเชื่อ(ไว้วางใจ) ในสัจธรรมของพระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์

กำรดำเนินชีวติ โดยพระวิญญำณบริสุทธิ์
ความเชื่ อ (ไว้วางใจในพระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์) เป็ นสิ่ งเดี ยวเท่านั้นที่จะช่วยให้ค
ริ ส เตี ย นด าเนิ น ชี วิ ตภายใต้ก ารควบคุ ม ของพระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์ ในขณะที่ คุ ณด าเนิ น ชี วิ ตด้วยการ
ไว้วางใจในพระคริ สต์ทุกเวลานาที
ถ้า หากคุ ณตระหนักว่า พฤติ การณ์ บางอย่า งในชี วิต (ท่ าที หรื อการแสดงออก) ไม่ เป็ นที่ พ อ
พระทัยพระเจ้า ทั้ง ๆ ที่คุณดาเนิ นชี วิตกับพระองค์และปรารถนาอย่างจริ งจังที่จะปรนนิ บตั ิพระองค์ ให้
ขอบพระคุ ณพระองค์ที่ทรงอภัยโทษความผิดบาป-ในอดี ต-ปั จจุบนั -และอนาคต ให้แก่ คุณแล้วทั้งนี้
เพราะพระคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อคุณแล้ว จงทูลขอความรักและการอภัยโทษจาก
พระองค์โดยความเชื่อ และดาเนินชีวติ ในความสามัคคีธรรมกับพระองค์ต่อไป
ถ้าคุณหวนกลับไปยึดครองบัลลังก์ชีวติ ของคุณอีก เพราะกระทาผิดบาปซึ่ งเป็ นการแสดงออกที่
ขัดกับพระบัญชาของพระองค์ จงหายใจฝ่ ายจิตวิญญาณ

163

การหายใจฝ่ ายจิตวิญญาณ (หายใจเอาความไม่บริ สุทธิ์ ออกและหายใจเอาความบริ สุทธิ์ เข้า)
เป็ นการฝึ กฝนความเชื่อ เพื่อช่วยให้คุณประสบกับความรักและการอภัยโทษของพระเจ้า
1.หำยใจออก ได้แก่การสารภาพความผิดบาปของคุณ-เห็นพ้องกับพระเจ้าเกี่ยวกับความผิดบาป
ของคุณและขอบพระคุณพระองค์ในการที่ทรงอภัยโทษให้แก่คุณตามพระธรรม 1 ยอห์น 1:9 และฮีบรู
10:1-25 การสารภาพรวมถึงการกลับใจใหม่คือ การเปลี่ยนท่าทีและการแสดงออกเสี ยใหม่
2.หำยใจเข้ ำ คือการถวายชี วิตให้พระคริ สต์ทรงเป็ นผูค้ วบคุม และยอมดาเนิ นชี วิตที่เปี่ ยมล้น
ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่อไว้วางใจว่า พระองค์จะทรงนาพาและประทานฤทธิ์ อานาจให้แก่
คุณตามพระบัญชาในพระธรรมเอเฟซัส 5:18 และพระสัญญาในพระธรรม 1 ยอห์น 5:14-15
1

1

ส่ วนนี้ดดั แปลงจากหนังสื อเล่มเล็กที่แพร่ หลายขององค์การแคมพัสครู เสดฟอร์ ไครสต์ ซึ่ งจัดทาเพื่อช่วยให้คริ สเตียนแบ่งปั นกับผูเ้ ชื่อคนอื่น ๆ

ถึงความชื่นชมยินดีในการดาเนินชีวิตที่พระวิญญาณควบคุม คุณสามารถหาซื้ อหนังสื อเล่มเล็กนี้ได้ที่ร้านหนังสื อคริ สเตียน หรื อจากองค์การ
แคมพัสครู เสดประเทศไทย ภายใต้ชื่อหนังสื อ “คุณได้คน้ พบชีวิตที่เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรื อยัง”
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ภำคผนวก จ
คุณอยำกรู้จักพระเจ้ ำเป็ นส่ วนตัวหรือเปล่ ำ
ถ้าคุณไม่เคยเชื่อในพระเจ้าของบรรพบุรุษผูก้ ่อตั้งประเทศของเรา (อเมริ กา) พระเจ้าผูซ้ ่ ึ งเปิ ดเผย
พระองค์ในพระคัมภีร์บริ สุทธิ์ ของพระองค์ ผมขอเชื้อเชิญท่านให้ทาเช่นนั้นเดี๋ยวนี้
คุ ณสามารถรู ้ จกั พระเจ้า เป็ นส่ วนตัวได้ มันเป็ นจริ งได้แน่ นอน พระเจ้า ปรารถนาที่ จะสร้ า ง
ความสัมพันธ์ซ่ ึ งเต็มด้วยความรักและเป็ นส่ วนตัวกับคุ ณมาก จนพระองค์เตรี ยมทุ กสิ่ งไว้พร้ อมแล้ว
พระองค์กาลังรอคอยคุ ณด้วยความอดทนและความรั ก ที่ คุณจะตอบรั บคาเชื้ อเชิ ญของพระองค์ คุ ณ
สามารถรับการยกโทษบาปของคุ ณ และรับความมัน่ ใจในชี วิตนิ รันดร์ โดยความเชื่ อในพระบุตรองค์
เดียวของพระองค์ คือพระเยซูคริ สต์เจ้า
อุปสรรคใหญ่ที่กีดขวางเราไม่ให้รู้จกั พระเจ้าเป็ นส่ วนตัวคือการละเลยไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็ นใคร
และพระองค์ท าอะไรเพื่ อเราบ้า ง ต่ อไปนี้ คื อหลัก สี่ ป ระการที่ จะช่ วยให้คุ ณพบวิธี รู้จกั พระเจ้าเป็ น
ส่ วนตัวและมีประสบการณ์กบั ชีวติ ที่ครบบริ บูรณ์ซ่ ึ งพระองค์สัญญาไว้

1.พระเจ้ ำทรงรักคุณและทรงสร้ ำงคุณไว้ เพือ่ รู้ จักกับพระองค์ เป็ นกำรส่ วนตัว
ควำมรักของพระเจ้ ำ
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดี ยวของพระองค์เพื่อทุกคนที่
วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวติ นิรันดร์ ” (ยอห์น 3:16)

แผนกำรของพระเจ้ ำ
“และนี่แหละคือชีวติ นิรันดร์ คือที่เขารู้จกั พระองค์ ผูท้ รงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จกั
พระเยซูคริ สต์ที่พระองค์ทรงใช้มา” (ยอห์น 17:3)
อะไรเล่าที่ขดั ขวางเราไม่ให้รู้จกั พระเจ้าเป็ นส่ วนตัว

165

2.มนุษย์ ทุกคนเป็ นคนบำป และถูกตัดขำดจำกพระเจ้ ำ ดังนั้นจึงไม่ สำมำรถรู้และพบกับ
ควำมรัก และแผนกำรของพระเจ้ ำสำหรับชีวติ ของเขำได้
มนุษย์ ทุกคนเป็ นคนบำป
“เพราะว่าทุกคนทาบาป และเสื่ อมจากพระสิ ริของพระเจ้า” (โรม 3:23)
พระเจ้า ทรงสร้ า งมนุ ษ ย์ใ ห้มีค วามสามัค คี ธ รรมกับ พระองค์ แต่ เพราะความดื้ อด้า นตามใจ
ปรารถนาของตนเอง มนุษย์จึงเลือกดาเนิ นชี วิตอย่างอิสระ ด้วยเหตุน้ ี ความสามัคคีธรรมระหว่างเขากับ
พระเจ้าจึงขาดลง การทาตามใจปรารถนาของมนุษย์น้ ีแสดงออกโดย การปฏิเสธที่จะเชื่ อฟั งพระเจ้า และ
เฉยเมยต่อพระองค์ การกระทาเช่นนี้แหละที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์เรี ยกว่าบาป

มนุษย์ ถูกตัดขำดจำกพระเจ้ ำ
“ค่าจ้างของความบาปคือความตาย” – คือความตายฝ่ ายวิญญาณจิตเพราะถูกตัดขาดจากพระเจ้า
(โรม 6:23)
พระเจ้าทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และมนุ ษย์เป็ นคนบาป จึงเสมื อนมี หุบเหว
อันลึกและกว้างใหญ่ขวางกั้น ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ มนุษย์แสวงหาวิถีทางที่
จะข้ามหุ บเหวนี้ อยู่เรื่ อยมา เพื่อไปสู่ พระเจ้าและรับชี วิตที่ครบบริ บูรณ์ โดยการ
อาศัยสติ ปัญญา ความสามารถของตนเอง เช่ นบาเพ็ญตนเป็ นคนดี มีศีลธรรม
และยึดถือหลักปรัชญาต่าง ๆ ฯลฯ
หลักการที่สามอธิบายถึงทางเดียวที่จะข้ามหุบเหวนี้ได้

3.โดยทำงพระเยซูคริสต์ เท่ ำนั้นทีพ่ ระเจ้ ำทรงจัดเตรียมไว้ เพือ่ ชำระล้ำงควำมผิดบำปของ
มนุษย์ โดยพระองค์ คุณจะสำมำรถรู้ และพบกับควำมรักของพระเจ้ ำ และแผนกำรของ
พระองค์ สำหรับชีวติ ของคุณได้
พระองค์ ยอมตำยแทนเรำ
“แต่พระเจ้าทรงสาแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือ ขณะที่เรายังเป็ นคนบาป พระ
คริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5:8)
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พระองค์ คนื พระชนม์
“พระคริ สต์ได้ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ และ
ทรงถู ก ฝั ง ไว้ แล้ววัน ที่ ส ามพระองค์ท รงถู ก ชุ บ ให้ เ ป็ นขึ้ นมาใหม่ ต ามที่ เ ขี ย นไว้ใ นพระคัม ภี ร์ น้ ัน
พระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาส แล้วแก่อคั รทูตสิ บสองคน ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้อง
กว่าห้าร้อยคนในเคราเดียว...” (1 โคริ นธ์ 15:3-6)

พระองค์ ทรงเป็ นทำงเดียวเท่ ำนั้น
พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ งและเป็ นชี วิต ไม่มีผใู ้ ดมาถึ งพระบิดาได้
(พระเจ้า) นอกจากมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)
พระเจ้าทรงเชื่ อมหุ บเหว ที่ขวางกั้นระหว่างพระองค์กบั มนุ ษย์โดย
การส่ ง พระเยซู ค ริ ส ต์พ ระบุ ต รของพระองค์ใ ห้ล งมาสิ้ น พระชนม์บ นไม้
กางเขนแทนเรา
การรู ้จกั ความจริ งทั้งหลายนี้ยงั ไม่เป็ นการเพียงพอ

4.เรำจำเป็ นต้ องรับเอำพระเยซูคริสต์ เป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดและเป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำของเรำ
เป็ นส่ วนตัว แล้วเรำจึงจะสำมำรถรู้ และพบกับควำมรักของพระเจ้ ำ
เรำต้ องรับเอำพระเยซูคริสต์
“คนทั้งหลายที่ได้ตอ้ นรับพระองค์ พระองค์ทรงโปรดให้มีอานาจที่จะเป็ นบุตรของพระเจ้าได้”
(ยอห์น 1:12)

เรำรับเอำพระเยซูคริสต์ โดยควำมเชื่อ
“ด้วยว่า ซึ่ ง เราทั้ง หลายรอดนั้น ก็ รอดโดยพระคุ ณเพราะความเชื่ อ มิ ใ ช่ โดยตัวเราทั้ง หลาย
กระทาเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่ องด้วยการกระทาก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่ ง
คนใดอวดได้” (เอเฟซัส 2:8,9)

เมือ่ เรำต้ อนรับพระเยซูคริสต์ เรำจะได้ รับประสบกำรณ์ ในกำรบังเกิดใหม่
(อ่าน ยอห์น 3:1-8)
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เรำรับเอำพระเยซูคริสต์ โดยกำรเชื้อเชิญพระองค์ เป็ นส่ วนตัว
(*พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า) “นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยูท่ ี่ประตู ถ้าผูใ้ ดได้ยินเสี ยงของเรา และเปิ ดประตู
เราจะเข้าไปหาผูน้ ้ นั ” (วิวรณ์ 3:20)
การรับเอาพระเยซู คริ สต์คือ หันหลังให้ความบาปและหันหน้าเข้าหาพระเจ้า ไว้วางใจว่าพระ
เยซู ค ริ สต์จะเสด็จเข้า มาในชี วิตของเราและอภัย โทษบาปให้เแก่ เรา และท าให้เราเป็ นที่ พอพระทัย
พระองค์ การเห็ นด้วยกับข้ออ้างของพระเยซู คริ สต์ หรื อมีความรู ้ สึกทางอารมณเท่านั้น ยังไม่เป็ นการ
เพียงพอ

วงกลมทั้งสองนีแ้ สดงให้ เห็นถึงชีวติ สองแบบ

คุณคิดว่า: วงกลมไหนเป็ นเหมือนสภาพชีวติ ของคุณในขณะนี้หรื อ
คุณต้องการให้ชีวติ ของท่านเป็ นเหมือนวงกลมไหน
ต่อไปนี้คือคาอธิ บายว่า คุณจะรับเอาพระเยซูคริ สต์ได้อย่างไร

คุณสำมำรถรับเอำพระเยซูคริสต์ ได้ เดี๋ยวนี้ โดยกำรอธิษฐำนด้ วยควำมเชื่อ
(การอธิ ษฐาน คือการสนทนากับพระเจ้า)
พระเจ้าทรงทราบจิตใจของคุ ณ พระองค์มิได้สนพระทัยกับถ้อยคาที่คุณอธิ ษฐานนัก หากแต่
ทรงสนพระทัยในความจริ งใจของคุ ณมากกว่า ต่อไปนี้ คือตัวอย่างคาอธิ ษฐานด้วยความเชื่ อ ซึ่ งใคร่ จะ
แนะนาแก่คุณ
“ข้าแต่พระเยซูเจ้า ข้าพระองค์ตอ้ งการรู ้จกั พระองค์เป็ นส่ วนตัว ขอบพระคุณพระองค์ที่ตายบน
ไม้กางเขนเพื่อบาปทั้งหลายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอเปิ ดประตูชีวิตและรับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วย
ให้รอด และเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สาหรับการอภัยโทษบาป และ
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ชี วิตนิ รันดร์ ที่ทรงประทานให้ ขอทรงควบคุ มบัลลังก์ชีวิตของข้าพระองค์ และทาให้ขา้ พระองค์เป็ น
เหมือนพระประสงค์ของพระองค์เถิด อาเมน”
คาอธิ ษฐานนี้ ตรงกับใจปรารถนาของคุ ณหรื อไม่ ถ้าหากตรงโปรดอธิ ษฐานเดี๋ ยวนี้ แล้วพระ
เยซูคริ สต์ก็จะเสด็จเข้ามาประทับในชีวติ ของคุณ ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้

จะรู้ ว่ำพระเยซูคริสต์ ประทับอยู่ในชีวติ จิตใจของคุณได้ อย่ ำงไร
เมื่อคุณอธิ ษฐานแล้ว คุณคิดว่าพระเยซู คริ สต์ได้เสด็จเข้ามาประทับในชี วิตของคุณหรื อยัง ตาม
พระสัญญาที่พระเยซูคริ สต์ให้ไว้ในพระธรรมวิวรณ์ 3:20 นั้น เดี๋ยวนี้พระองค์ประทับอยูท่ ี่ไหน พระเยซู
คริ สต์ตรัสว่า พระองค์จะเสด็จเข้ามาประทับในชี วิตของคุ ณ คุ ณคิดว่าพระองค์หลอกลวงคุ ณหรื อไม่
คุ ณรู ้ ไ ด้อย่า งไรว่า พระเจ้า ได้ท รงตอบค าอธิ ษ ฐานของคุ ณแล้ว (รู ้ ไ ด้โดยพระเจ้า ผูท้ รงไว้ซ่ ึ ง ความ
ซื่อสัตย์ และโดยพระวจนะของพระองค์ พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอ)

พระคริสตธรรมคัมภีร์สัญญำว่ ำ ผู้ใดทีย่ อมรับเอำพระเยซูคริสต์ ผู้น้ันจะได้ ชีวติ นิรันดร์
“และพยานหลักฐานนั้นคือว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชี วิตนิ รันดร์ ให้เราทั้งหลาย และ
ชี วิตนี้ มีอยูใ่ นพระบุตรของพระองค์ ผูท้ ี่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผูท้ ี่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต ข้อความเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้วา่ ท่านมี
ชีวติ นิรันดร์...” (1 ยอห์น 5:11-13)
จงขอบพระคุณพระเจ้าอยูเ่ สมอ ที่พระคริ สต์ประทับอยูใ่ นชีวติ ของท่าน และพระองค์จะไม่ทรง
ละทิ้งท่าน (ฮีบรู 13:5) คุ ณสามารถที่จะรู ้ ได้ว่า พระเยซู คริ สต์ผทู ้ รงพระชนม์สถิ ตอยู่ในคุ ณ และคุ ณมี
ชี วิต นิ รั นดร์ ตั้ง แต่ วิน าที ที่ คุ ณ ทู ล เชิ ญ พระองค์ใ ห้เ สด็ จ เข้า มาในชี วิ ตของคุ ณ ตามพระสั ญ ญาของ
พระองค์ พระองค์จะไม่ทรงหลอกลวงคุณเป็ นอันขาด

คำเตือนทีส่ ำคัญ
อย่ ำพึง่ พิงควำมรู้ สึก
หน้าที่ของเราคือ ต้องยึดมัน่ ในพระสัญญาของพระเจ้าเป็ นหลัก มิใช่ ถือเอาความรู ้ สึกของเรา
เป็ นเกณฑ์คริ สเตียนดารงชี วิตโดยความเชื่ อ (ไว้วางใจ) ในสัจธรรมของพระเจ้า และพระวจนะของ
พระองค์
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แผนภาพรถไฟนี้ แสดงให้เห็นถึ ง ความสัมพันธ์ระหว่างความจริ ง (พระเจ้าและพระวจนะของ
พระองค์) ความเชื่ อ (ความไว้วางใจที่เรามีต่อพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์) และความรู ้ สึก (ผล
ของความเชื่อและการเชื่อฟัง) (ยอห์น 14:21)
ไม่ว่าจะมี ตูผ้ ูโ้ ดยสารหรื อไม่ก็ตาม รถไฟก็ย่อมแล่นไปได้เสมอ เพราะตูผ้ โู ้ ดยสารนั้นมิ ได้มี
ส่ ว นช่ ว ยในการฉุ ด ลากรถไฟให้ เคลื่ อนที่ แ ต่ อย่า งใด ชี วิ ตคริ ส เตี ย นก็ ท านองเดี ย วกันนี้ คื อ เราไม่
จาเป็ นต้องพึ่งพิงความรู ้สึก หรื อถือเอาอารมณ์เป็ นเกณฑ์แต่อย่างใด หากแต่ตอ้ งเชื่ อ (ไว้วางใจ) ในพระ
เจ้าและพระสัญญาของพระองค์

เดี๋ยวนีค้ ุณได้ เข้ ำมำมีควำมสั มพันธ์ ส่วนตัวกับพระคริสต์ แล้ว
ในทันทีที่คุณรับเอาพระเยซู คริ สต์โดยความเชื่ อนั้น มีหลายสิ่ งหลายอย่างได้บงั เกิ ดขึ้นในชี วิต
ของคุณ รวมทั้งสิ่ งที่จะกล่าวต่อไปนี้ดว้ ย
1.พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จเข้ามาประทับในชีวติ ของคุณแล้ว (วิวรณ์ 3:20 และโคโลสี 1:27)
2.คุณได้รับการอภัยโทษบาปแล้ว (โคโลสี 1:14)
3.คุณได้กลายเป็ นบุตรของพระเจ้าแล้ว (ยอห์น 1:12)
4.คุณได้รับชีวติ นิรันดร์แล้ว (ยอห์น 5:24)
5.คุณเริ่ มเผชิญชีวติ ที่ตื่นเต้น ตามที่พระเจ้ามีแผนการไว้ให้แก่คุณแล้ว (ยอห์น 10:10, 2 โคริ นธ์
5:17, 1 เธสะโลนิกา 5:18)
คุ ณ ลองคิ ด ดู ซิ ว่ า มี อ ะไรที่ ป ระเสริ ฐ ยิ่ ง กว่ า การรั บ พระเยซู ค ริ สต์ คุ ณ อยากจะอธิ ษ ฐาน
ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับสิ่ งที่พระองค์ทรงกระทาเพื่อคุ ณเดี๋ ยวนี้ ไหม การขอบพระคุณพระเจ้าเป็ น
การสาแดงออกซึ่ งความเชื่อที่เรามีต่อพระองค์
เพื่อคุณจะชื่นชมในความสัมพันธ์ใหม่กบั พระเจ้า

แนวทำงปฏิบัติเพือ่ ให้ ชีวิตคริสเตียนเจริญขึน้
ความเจริ ญฝ่ ายวิญญาณจิต ก็เนื่ องมาจากการเชื่ อและไว้วางใจในพระเยซู คริ สต์ “คนชอบธรรม
จะมีชีวิตดารงอยู่โดยความเชื่ อ” (กาลาเทีย 3:11) การดาเนิ นชี วิตโดยความเชื่ อ จะช่ วยให้คุณไว้วางใจ
พระเจ้า ในทุกด้านมากขึ้นเป็ นลาดับและทาให้คุณสามารถปฏิบตั ิตามข้อแนะนา 6 อ ต่อไปนี้ได้
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อ – อธิษฐานเข้าเฝ้ าพระเจ้าเป็ นประจาทุกวัน (ยอห์น 15:7)
อ – อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน (กิจการ 17:11) เริ่ มด้วยพระธรรมยอห์น
อ – อ่อนน้อมเชื่อฟังพระเจ้าทุกลมหายใจ (ยอห์น 14:21)
อ – ออกไปเป็ นพยานเพื่อพระเยซูคริ สต์ดว้ ยชีวติ และด้วยวาจา (มัทธิว 4, 19, ยอห์น 15:8)
อ – อ้างเอาพระเจ้าเป็ นที่พ่ ึงในทุกด้านของชีวติ (1 เปโตร 5:7)
อ – เอาพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นผูน้ า และควบคุมชี วิตของท่าน (กาลาเทีย 5:16-17 และกิจการ
1:8)

ควำมสำคัญของกำรเป็ นสมำชิกคริสตจักร
พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ในพระธรรมฮีบรู 10:25 ว่า “ซึ่ งเราเคยประชุ มกันนั้นอย่าให้หยุด..”
ถ่านติดไฟรวมกันย่อมให้ความร้อน แต่ถา้ แยกเอาถ่านแต่ละก้อนออกจากเตาไฟในไม่ชา้ ถ่านแต่ละก้อน
ก็จะดับลง ทานองเดียวกัน ความสัมพันธ์ของคุณและคริ สเตียนทั้งหลายที่มีต่อพระเจ้าก็เป็ นฉันนั้น ถ้า
คุณยังมิได้เป็ นสมาชิ กคริ สตจักรหนึ่ งคริ สตจักรใดก็อย่าได้คอยท่าจนกว่าจะได้รับคาเชิ ญเลย ควรไป
หาศิษยาภิบาลของคริ สตจักรที่อยู่ใกล้บา้ นของคุ ณ ซึ่ งเป็ นคริ สตจักรที่ถวายพระเกี ยรติแก่พระคริ สต์
และประกาศพระกิ ตติคุณของพระองค์ แจ้งความจานงขอเป็ นสมาชิ ก แล้วเริ่ มไปนมัสการพระเจ้าใน
คริ สตจักรนั้นในสัปดาห์ที่จะถึงและสัปดาห์ต่อ ๆ ไป
นี่ เป็ นฉบับหนึ่ งของหนังสื อหลักสัจธรรมสี่ สู่ชีวิตนิ รันดร์ ที่แพร่ หลาย และเขียนขึ้นเพื่อช่ วยค
ริ สเตียนแบ่งปั นความเชื่อของตนในพระเยซูคริ สต์อย่างเป็ นวิถีชีวติ คุณสามารถหาซื้ อหนังสื อเล่มนี้ ได้ที่
ร้านหนังสื อคริ สเตียนหรื อจากองค์การแคมพัสครู เสดประเทศไทย
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กำรฟื้ นฟูทจี่ ะมำถึง
พระเจ้าทรงกาลังเรี ยกเราให้กลับใจจากความเฉื่ อยชา ไม่เอาจริ งเอาจังให้เราอดอาหาร อธิ ษฐาน
และหันกลับมาหาพระองค์
ประชาชาติท้ งั หลายกาลังตกอยู่ในห้วงเหวแห่ งความเหลวแหลกทางศีลธรรม และคริ สตจักร
ส่ วนใหญ่ก็อยูใ่ นสภาพอ่อนกาลังฝ่ ายจิตวิญญาณ แล้วเราจะทาอะไรได้ไหมเพื่อหยุดความเสื่ อมลงที่น่า
เศร้ านี้ คาตอบนั้นมี อยู่เพียงหนึ่ งเดี ยว คื อ “แสวงหาพระพักตร์ พ ระเจ้า ” โดยผ่านการอดอาหารและ
อธิษฐาน
บิล ไบรท์ ได้อธิ บายว่า พลังของการอดอาหารและการอธิ ษฐานโดยประชากรของพระเจ้านับ
ล้าน ๆ คนสามารถนาทางไปสู่ การฟื้ นฟูและการตื่นตัวฝ่ ายจิตวิญญาณที่ทรงพลังและยกการพิพากษา
ลงโทษของพระเจ้าออกไปจากประเทศชาติได้อย่างไร โดยในเล่มนี้คุณจะได้เรี ยนรู ้วธิ ี ที่จะ
*เตรี ยมการและดาเนินการอดอาหารอย่างเหมาะสม
*พบกับการฟื้ นฟูส่วนบุคคลและธารงไว้ซ่ ึ งการฟื้ นฟูน้ นั ในคริ สตจักรของคุณ
*ริ เริ่ มขั้นตอนที่จะนาไปสู่ การฟื้ นฟูในคริ สตจักรของคุณ
*กระตุน้ ให้เกิดการฟื้ นฟูระดับประเทศและผดุงให้การฟื้ นฟูน้ นั ดาเนินต่อไปแบบยัง่ ยืน
*นาผูท้ ี่ร่วมชุมนุมในการอดอาหาร
ดร.บิล ไบรท์ มีผลงานเขียนจานวนมาก รวมทั้งหนังสื อขายดีเรื่ อง Witnessing Without Fear ซึ่ ง
ได้รับรางวัล Gold Medallion Award และ Four Spiritual Laws (หลักสัจธรรมสี่ ประการ) เขาเป็ นผู้
ก่อตั้งและประธานขององค์การ Campus Crusade for Christ International และได้รับรางวัลระดับชาติ
และระดับนานาชาติจานวนมากมาย รวมทั้งปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์หา้ ครั้งด้วย
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