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“หนังสือทีส่ ำคญัทีสุ่ดเล่มหน่ึงในยุคสมยัของเรำ” 
“The Coming Revival (การฟ้ืนฟูท่ีจะมาถึง) อาจเป็นหนงัสือท่ีส าคญัท่ีสุดเล่มหน่ึงในยุคสมยั

ของเรา ผมอธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ใชห้นงัสือเล่มน้ีอยา่งเกิดผลเพื่อน ามาฟ้ืนฟูอยา่งแทจ้ริงมาสู่คริสตจกัร
ของพระองคแ์ละน าความต่ืนตวัฝ่ายจิตวญิญาณมาสู่ประเทศชาติของเรา” 
       ดร. พอล เอ เซดาร์ 
     President, Evangelical Free Church of America 
     (ประธาน อิแวนเจลิคอล ฟรี เชิร์ช แห่ง อเมริกา) 

“ในชีวิตผม มีหนงัสือไม่ก่ีเล่มท่ีมีความหมายส าคญั มากกว่า The Coming Revival ของ บิล 
ไบร์ท ผมเช่ือวา่ ดร. ไบร์ท ไดย้นิเสียงจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จริง ๆ!” 
       ดร. ดิค อีสตแ์มน 
      President, Every Home for Christ 
      (ประธาน เอฟเวรี โอม ฟอร์ ไครสต)์ 

“น่ีคือหนงัสือท่ีเปิดเผย ซ่ือสัตย ์และจริงจงัท่ีสุดเล่มหน่ึงเท่าท่ีคุณเคยอ่านไม่มีลีลาภาษาท่ีเลิศ
หรู ไม่มีเทคนิคเพื่อการขาย น่ีคือประสบการณ์จริงจากผูน้ าของพระเจา้ท่ีไดพ้บบางส่ิงท่ีมีค่าอยา่งยิ่ง ท่ี
เขา้เชิญชวนใหคุ้ณมีส่วนร่วมดว้ยกนักบัเขา – The Coming Revival” 
       ราลฟ์ ดี. วนิเทอร์ 
      U.S. Center for World Missions 
      (ย.ูเอส.เซ็นเตอร์ ฟอร์ เวร์ิลด ์มิชชัน่ส์) 

“หนงัสือทรงคุณค่าอมตะเล่มน้ีเป็นท่ีรอคอยมานาน หวัใจผมร้อง “ฮาเลลูยา” เม่ือไดอ่้าน การ
ฟ้ืนฟูเป็นเร่ืองเก่าค้างสต็อคส าหรับคนมากมาย แต่ ดร.ไบร์ทช้ีให้เห็นว่าโดยการอดอาหารของคน
จ านวนมาก การกลบัใจใหม่การอธิษฐาน และการเช่ือฟัง การฟ้ืนฟูจะเป็นความจริงได้ ผมอธิษฐาน
ขอให้คนจ านวนมากอ่านหนังสือเล่มน้ีและเอาใจใส่กับค าสอนน้ี ผมแน่ใจมากท่ีการต่ืนตวัฝ่ายจิต
วญิญาณคร้ังใหญ่จะเกิดข้ึนในแผน่ดินของเรา” 
       ดร. เอเดรียน โรเจอร์ส 
    Three-time President, Southern Baptist Convention 
    (ประธานสามสมยั เซาเธิร์น แบบ๊ติสต ์คอนเวนชนั) 

“ดร.ไบร์ท พูดอย่างชดัเจนถึงองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นส าหรับการฟ้ืนฟูในอเมริกา หนงัสือเล่มน้ี
ทา้ทายใหเ้รามีส่วนร่วมในส่ิงท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียมไวส้ าหรับบรรดาผูเ้ช่ือในยคุสุดทา้ย” 
       โธมสั อี. ทราสค ์
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General Superintendent, General Council of the Assemblies of God  
(ผูอ้  านวยการทัว่ไป เจนเนอรัล เคาน์ซิล ออฟ ดิ แอสเซมบลี ออฟ ก็อด) 

 “พระเจา้ไดใ้ส่การอธิษฐานและการอดอาหารในหัวใจบิล ไบร์ท ผูรั้บใช้ของพระองค์ และ
ท่านไดแ้บ่งปันการทรงเรียกเพื่อการฟ้ืนฟูในหนงัสือท่ีน่าท่ึงเล่มน้ี ผมขอแนะน าหนงัสือเล่มน้ีส าหรับ
คนทั้งหลายท่ีรอคอยใหป้ระเทศของเราหนักลบัมาหาพระเจา้” 
     เดอะ ไรท ์เรเวอเรนด ์จดห์น ดบัเบิลย ูฮาว 
     Episcopal Bishop of Central Florida 
     (เอพิสโคพลั บิชอป แห่ง เซ็นทรัล ฟอลริดา) 

“บิล ไบร์ท บอกเรามใหฝึ้กวนิยัอยา่งท่ีพระคมัภีร์เนน้ถึง โดยการอดอาหารและอธิษฐาน ถา้เรา
ตอบสนองส่ิงท่ี ท่านเรียก เราจะพูดถึงพระคริสตข์องเราอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนต่อทุกคนท่ีก าลงั
แสวงหาการไถ่บาปและการฟ้ืนฟูในอเมริกา” 
     ดร. เจ. เฮาเวร์ิด เอดิงตนั 
    Senior Pastor, First Presbyterian Church of Orlando 
  (ศิษยาภิบาลอาวโุส คริสตจกัร เฟิร์สต ์เพรสไบทีเรียน แห่ง ออร์แลนโด) 

“เม่ือคุณอ่านหนงัสือเล่มใหม่ของ ดร.ไบร์ท คุณจะไดค้วามคิดใหม่ ๆ ท่ีมีประโยชน์ส าหรับการ
เขา้ร่วมเสียสละในการอธิษฐานและการอดอาหาร” 
     ดร. อี. แบรนดท ์กุลตาฟสัน 
    President, National Religious Broadcasters 
    (ประธาน เนชนัแนล รีลีเจียส บรอดคาสเตอร์ส) 

“ผมเช่ือว่าการอธิษฐานและอดอาหารเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีพระเจา้ให้เราเรียนรู้ไม่มีส่ิงอ่ืนท่ีจะน า
ประเทศชาติของเราให้หนักลบัจากทางสู่ความหายนะ ดร.ไบร์ท กล่าวส่ิงน้ีอยา่งชดัเจนในหนงัสือของ
ท่าน ผมขอรับรองหนงัสือเล่มน้ีอยา่งเตม็ท่ี” 
       เคย ์อาร์เธอร์ 
     Executive Vice President, Precept Ministries 
      (รองประธาน พรีเซปต ์มินิสตรีส์) 

“บิล ไบร์ท ไดเ้ผยแพร่ระดมพลให้คริสเตียนอเมริกากลบัใจใหม่ อดอาหารและอธิษฐานขอ
พระเจา้ฟ้ืนฟูแผน่ดินของเรา คริสเตียนทุกคนท่ีห่วงใยอนาคตของประเทศเราควรอ่านหนงัสือเล่มน้ี” 
       ปีเตอร์ มาร์แชลล์ 
       Peter Marshall Ministries 
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       (ปีเตอร์ มาร์แชลล ์มินิสตรีส์) 
“ในหนงัสือ The Coming Revival บิล ไบร์ท ไดช่้วยใหค้วามคาดหวงัของเราคมชดัยิ่งข้ึน ความ

คาดหวงัของเราขยายนิมิตของเราส าหรับการฟ้ืนฟูจากพระเจา้ และให้ขั้นตอนท่ีตรงไปตรงมาและ
ปฏิบติัได ้ท่ีเราทุกคนตอ้งปฏิบติัเพื่อเตรียมพร้อม ความคิดของท่านสดใหม่ และการทา้ทายก็จบัใจ” 
       เดวลิ ไบรอนัท ์

Founder and President, Concerts of Prayer International  
(ประธานและผูก่้อตั้ง คอนเสิร์ตส์ ออฟเพรเยอร์ อินเตอร์เนชนัแนล) 
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กำรฟ้ืนฟูทีจ่ะมำถงึ 

THE COMING REVIVAL 
Bill Bright 

เสียงเรียกให้อดอำหำร อธิษฐำน และ 

“แสวงหำพระพกัตร์พระเจ้ำ” 

 

บลิ ไบร์ท      เขยีน 

พรเทพ คดัสุระ    แปล 
 

องค์กำรแคมพสัครูเสดในประเทศไทย 

Thailand Campus Crusade for Christ 

230/38 ซอยมหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย ถ. วภิำวดรัีงสิต 

ห้วยขวำง ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทร.(02) 275-6762,275-6440 แฟกซ์ (02) 692-3421 

E – mail : tccc@bigfoot.com 

Webside : http//www.tccc.homepage.com 

mailto:tccc@bigfoot.com
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กำรฟ้ืนฟูทีจ่ะมำถงึ 
 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 ตุลาคม 1999 
จ านวน 3,000 เล่ม 

 
 
 

ขอ้มูลหอ้งสมุด 
248.273 ไบรท,์ บิล 

การฟ้ืนฟูท่ีจะมาถึง/บิล ไบรท ์
พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพฯ : 1999 
1.การอดอาหาร 2.ช่ือเร่ือง 

 
 
 
 
 
 

*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. 

พิมพท่ี์ ด่านสุทธาการพิมพ ์
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“คน้พบเคล็ดลบัของการอธิษฐานท่ีประสบความส าเร็จ” คดัลอกจาก Step 4 of the Ten Basic 
Steps: The Christian and Prayer (บนัไดสิบขั้นสู่ชีวิตคริสเตียนท่ีบริบูรณ์ขั้นท่ี 4 คริสเตียนกบัการ
อธิษฐาน) C 1994 Bill Bright 
 
 

“มีประสบการณ์กบัฤทธ์ิอ านาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” คดัลอกจาก Step 3 of the Ten Basic 
Steps: The Christian and the Holy Spirit (บนัไดสิบขั้นสู่ชีวิตคริสเตียนท่ีบริบูรณ์ ขั้นท่ี 3 คริสเตียนกบั
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ) C1994 Bill Bright 
 
 

Would You Like to know God Personally? (คุณอยากรู้จกัพระเจา้เป็นส่วนตวัหรือเปล่า) C 
1965, 1968, 1994 Campus Crusade for Christ Inc. 
 
 

Have You Made the Wonderful Discovery of the Spirit – Filled Life (คุณไดป้ระสบกบัชีวิตท่ี
เป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิหรือยงั) C1966 Campus Crusade for Christ Inc. 
 
 
 

NewLife2000 (ชีวิตใหม่ 2000) เป็นเคร่ืองหมายลงทะเบียนของ Campus Crusade for Christ 
Inc, 
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หนงัสือเล่มน้ีเก่ียวกบัการอดอาหารและอธิษฐาน เขียนข้ึนจากมุมมองฝ่ายจิตวิญญาณ หนงัสือ
น้ีเขียนจากประสบการณ์ส่วนตวัของผูเ้ขียนเป็นหลกั 

ผูเ้ขียนมิไดเ้ป็นแพทยแ์ละไม่มีจุดประสงค์ท่ีจะให้ความรู้ทางสรีรศาสตร์หรือการแพทยอ์ย่าง
ลึกซ้ึงในเร่ืองการอดอาหาร 

ผูเ้ขียนแนะน าผูท่ี้จะเร่ิมอดอาหารให้ปรึกษาแพทยก่์อนส าหรับบางคนการอดอาหารเป็นส่ิงท่ี
ไม่ปลอดภยัเน่ืองจากสภาวะร่างกาย 
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แด่ผูเ้ช่ือทั้งหลายท่ีจะร่วมอดอาหารและอธิษฐานกบัผมเพื่อการฟ้ืนฟูในอเมริกาเหนือ และเพื่อ
พระมหาบญัชาจะส าเร็จทัว่โลก – เฉพาะอย่างยิ่งคนสองลา้นคนท่ีพระเจา้เรียกให้ผมอธิษฐานขอ เพื่อ
พวกเขาจะอดอาหารส่ีสิบวนั 
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ค ำช้ีแจง 
ตลอดหลายปีท่ีผา่นมาผมไดเ้ขียนหนงัสือหลายเล่มและบทความอีกนบัร้อย เม่ือผมเร่ิมตน้พนัธ

กิจ ผมคน้ควา้เขียน เรียบเรียง และขดัเกลาหนงัสือ ตน้ฉบบั และบทความทั้งหมดดว้ยตวัเอง อยา่งไรก็
ตาม ทุกวนัน้ีผมไม่มีโอกาสพิเศษแบบนั้นมากนกัเน่ืองจากความรับผิดชอบในการน ากลุ่มพลงัใหญ่ท่ี
เคล่ือนไหวทัว่โลก และก าหนดการและตารางเดินทางของผมก็ไม่เปิดโอกาสให้ผมท าอย่างนั้นได้
สะดวก 

หนงัสือเล่มน้ีเกิดจากการท างานของทีมงาน ผมขอขอบคุณเป็นพิเศษส าหรับพนกังาน NewLife 
Publications (นิวไลฟ์ พบับลิเคชนั) ดอน แทนเนอร์ ผูอ้  านวยการ ทอมวนิฟิลด ์นกัวิจยัและนกัเขียน เกล 
แอนน์ แวนฟูลเพน มิเชล ไทรเบอร์ และโจเอทท์ วิมส์ จูดี เนลสัน จาก Worldwide Challenge (เวิลด์
ไวด์ ชาเลนจ์) ไมค์ ริชาร์ดสัน อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ และลินน์ โคปแลนด์ จาก Genesis 
Publications (เจเนซิส พบับลิเคชนั) ผูไ้ดใ้ช้เวลาหลายชัว่โมงช่วยผมเตรียมตน้ฉบบั ขอขอบคุณเป็น
พิเศษดว้ยส าหรับผูช่้วยของผม ซิด ไรท ์หวัหนา้พนกังาน ดร. เบน เจนนิงส์ ผูป้ระสานงานการอธิษฐาน
นานาชาติ จิม แบรมเลตต์ และ วิเลียม นิกซ์ ผู ้ช่วยสองคนของผม เอิร์ล พิคการ์ด ผูอ้  านายการของ 
Prayerworks (เพรเยอร์เวร์ิคส์) แพท เพียร์ซ ผูอ้  านวยการของ New Life Resources (นิว ไลฟ์ รีซอร์เซส) 
เนย์ ไบลีย์  ผูป้ระสานงานพนัธกิจนานาชาติ เดนนิส แคสเปอร์ ท่ีปรึกษาทั่วไป สตีฟเซลเลอร์ส 
ผูอ้  านวยการพนัธกิจนกัศึกษาแห่งชาติ และนกัประกาศและผูช้  านาญดา้นการอดอาหารท่ีนานาชาติรู้จกั
ดี ดร.ฮูลิโอ เซซาร์ รุยบาล แห่ง Julio Ruibal Foundation (มูลนิธิ ฮูลิโอ รุยบาล) ส าหรับการอ่าน
ตน้ฉบบัและให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอขอบคุณผูท่ี้แบ่งเวลาจากภารกิจมากมายเพื่ออ่าน
ตน้ฉบบัและให้ค  าหนุนใจและค ารับรอง สุดท้ายน้ีผมขอบคุณภรรยาท่ีรักของผม วอเนตต์ผูร่้วมอด
อาหารกบัผมในสองสัปดาห์สุดทา้ยและคอยใหก้ าลงัใจตลอดการอดอาหาร 
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ค ำน ำ 
ผมสัมผสัถึงความเร่งด่วนท่ีจะแบ่งปันผา่นหนงัสือเล่มน้ีถึงส่ิงท่ีพระเจา้ใส่ลงในใจผมเก่ียวกบั

การฟ้ืนฟูท่ีจะมาถึง ผมตอ้งการให้ค  าแนะน าท่ีจริงจงัว่าเราจะเตรียมตวัส าหรับการฟ้ืนฟูอย่างไร ทั้ง
ส่วนตวั ในฐานะคริสตจกัร และในฐานะประเทศชาติ 

การฟ้ืนฟูเป็นสิทธ์ิขาดของพระเจ้า – โดยการตอบค าอธิษฐานท่ีจริงใจและต่อเน่ือง – ซ่ึง
พระองคจ์ะ: 

*น าใจประชากรของพระองค์สู่ความตั้งใจลึกซ้ึง การกลบัใจใหม่ การยกโทษ และการช่วยกู้
จากความผดิบาปส่วนตวั 

*เติมประชากรของพระองคใ์หเ้ตม็ลม้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ส าแดงผลและพระคุณแห่งพระ
วญิญาณในพวกเขา 

*เติมคริสตจกัรและชุมชนใหเ้ตม็ดว้ยพระสิริและฤทธานุภาพของพระองค์ 
*ท าใหค้นท่ีไม่เป็นคริสเตียนแสวงหาพระองคอ์ยา่งจริงจงั 
*จุดประกายไฟข้ึนท่ามกลางประชากรของพระองค ์ไม่วา่อายุนอ้ยหรือมาก ให้เขาร้อนรนท่ีจะ

น าคนหลงหายมาหาพระคริสต ์ทั้งท่ีบา้นของตนและทัว่โลก 
ชาร์ลส์ ฟินนีย ์ซ่ึงไดรั้บความนบัถือในฐานะบิดาแห่งการฟ้ืนฟูยุคใหม่ เขาเรียกการฟ้ืนฟูว่า 

“การส านึกบาปและการกลบัใจใหม่ ตามดว้ยความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะด าเนินชีวติเช่ือฟังพระเจา้ 
เป็นการสละความตั้งใจของตนแด่พระเจา้ดว้ยความถ่อมใจอยา่งลึกซ้ึง” 

ใครตอ้งรับผิดชอบการฟ้ืนฟู พระเจา้หรือมนุษย ์คุณสร้างการฟ้ืนฟูข้ึน หรืออธิษฐานให้การ
ฟ้ืนฟูลงมา อะไรคือเง่ือนไขของการฟ้ืนฟู น่ีเป็นค าถามท่ีนกัศาสนศาสตร์คริสเตียนรวมทั้งฆราวาสถาม
กนับ่อย ๆ 

พระเจ้า พระผูส้ร้างท่ียิ่งใหญ่ บริสุทธ์ิ ชอบธรรม และเป่ียมด้วยความรัก ทรงครอบครอง
สิทธ์ิขาดเหนือทุกส่ิงพระองค์ทรงปกครองเหนือกิจการต่าง ๆ ของมนุษยแ์ละชนชาติทั้งหลาย ทุกส่ิงท่ี
ถูกสร้างอยูใ่นการควบคุมของพระองค ์พระองคท์รงเลือกและประทานโอกาสพิเศษให้บรรดาบุตรของ
พระองคไ์ดท้  างานร่วมกบัพระองค์ เพื่อน า “ข่าวประเสริฐ” แห่งความรักของพระเจา้และการอภยัโทษ
บาปในพระเยซูคริสตไ์ปสู่โลก ท านองเดียวกนัพระองคม์อบความไวว้างใจให้มนุษยรั์บบทบาทส าคญั
ในการจดัเตรียมหนทางสู่การฟ้ืนฟู ส่ิงใดก็ตามท่ีพระเจา้บอกให้คุณท าพระองค์จะประทานก าลงัและ
ความสามารถให้คุณท าได ้อตัรทูตเปาโลกล่าววา่ “เพราะว่าพระเจา้เป็นผูท้รงกระท ากิจอยูภ่ายในท่าน 
ให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทยัของพระองค์” (ฟีลิปปี 2:13) พระเจา้ประทาน
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ความปรารถนาท่ีจะอดอาหารและอธิษฐานแก่ผมและคนอีกมากมาย รวมทั้งความปรารถนาท่ีจะท าการ
เพื่อความต่ืนตวัฝ่ายวญิญาณในประเทศของเรา และเพื่อใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จทัว่โลก 

ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เราต่อสู้กบัชาวญ่ีปุ่น จากเกาะน้ีสู่เกาะนั้น มีความสูญเสีย
มากมาย ศตัรูต่อสู้อย่างดุดนัดว้ยวิญญาณนกัสู้กามิกาเซ่ พร้อมท่ีจะตายเพื่อจกัรพรรดิท่ีเขาเช่ือว่าเป็น
พระเจา้ 

กองทพัอเมริการู้ว่าเม่ือพวกเขาบุกข้ึนประเทศญ่ีปุ่นคนนับล้านจะตอ้งตายและยงัไม่รู้ว่าผล
สุดทา้ยของสงครามจะเป็นอยา่งไร ทนัใดนั้นเอง ประธานาธิบดีทรูแมน สั่งทิ้งระเบิดปรมาณูท่ีฮิโรชิม่า
และนางาซากิ ชาวญ่ีปุ่นยอมแพแ้ละสงครามจบลงทนัที 

ในการครอบครองของพระเจา้ ผมเช่ือวา่พลงัแห่งการอดอาหารซ่ึงสัมพนัธ์กบัการอธิษฐาน คือ
ระเบิดปรมาณูฝ่ายจิตวญิญาณส าหรับช่วงเวลาน้ีของประวติัศาสตร์ เพื่อท าลายป้อมของความชัว่ร้าย น า
การฟ้ืนฟูและความต่ืนตวัฝ่ายวญิญาณคร้ังยิง่ใหญ่มาสู่อเมริกา และเร่งเวลาใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ 
บนพื้นฐานของพระวจนะและความมัน่ใจท่ีพระเจา้ใส่ลงในใจผม ผมเช่ือแน่วา่พระเจา้ของเราจะส่งการ
ฟ้ืนฟูคร้ังใหญ่มาสู่ประเทศชาติของเราและสู่โลกเพื่อพระบญัชาจะส าเร็จ 

พระวจนะของพระเจา้บญัชาให้เรา “แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของ
พระองค์ก่อน” (มทัธิว 6:33) พระเยซูตรัสวา่ “ถา้ผูใ้ดจะใคร่ตามเรามา ให้ผูน้ั้นเอาชนะตนเองและรับ
กางเขนของตนแบกและตามเรามา” (มาระโก 8:34) ในมาระโก 10:29,30 พระองคท์รงสัญญาประทาน
บ าเหน็จยิง่ใหญ่ส าหรับทุกคนท่ีสละส่ิงสารพดัเพื่อติดตามวางใจและเช่ือฟังพระองค ์

ผมวงิวอนคุณดว้ยความมุ่งมาดปรารถนาทั้งหมดในผม – ดว้ยน ้าตาแห่งความเมตตาสงสารและ
การอุทิศตวั ทุ่มเท – ขอให้คุณวางแผนและเตรียมตวัส าหรับการฟ้ืนฟู ผมเช่ือวา่พระเจา้จะใชส่ิ้งท่ีเขียน
ในหนงัสือเล่มน้ีอยา่งใหญ่หลวงเพื่อช่วยคุณเตรียมตวัใหพ้ร้อม 
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การอดอาหารเป็นการฝึกวินยัอย่างเดียวท่ีตรงตามเง่ือนไขทั้งหมดใน 2 พงศาวดาร 7:14 เม่ือ
ใครกต็ามอดอาหารเขาถ่อมตวัลง เขามีเวลามากข้ึนส าหรับการอธิษฐาน มีเวลามากข้ึนท่ีจะแสวงหาพระ
พกัตร์พระเจา้ และแน่นอนเขาจะหนัเสียจากความบาปทั้งส้ินท่ีเขารู้ตวั 

คนสามารถอ่านพระคมัภีร์ อธิษฐาน หรือเป็นพยานเพื่อพระคริสต์โดยไม่ไดก้ลบัใจจากความ
บาปทั้งหลายของเขาแต่คนไม่สามารถเขา้สู่การอดอาหารอย่างแท้จริงด้วยใจสะอาดด้วยแรงจูงใจ
บริสุทธ์ิแลว้จะไม่ตรงกบัเง่ือนไขของพระธรรมตอนน้ี 
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อำรัมภบท 
ผูน้ าคริสเตียนมากกวา่หกร้อยคน ซ่ึงเป็นตวัแทนจากคณะและองคก์ารทางศาสนามากกวา่หน่ึง

ร้อยแห่ง ได้รวมตวักนัท่ีออร์แลนโด ฟลอริดา เม่ือวนัท่ี 5 – 7 ธันวาคม 1994 เพื่อตอบสนองการทรง
เรียกพิเศษท่ีจะอดอาหารและอธิษฐานเพื่ออเมริกาและเพื่อพระมหาบญัชาจะส าเร็จ 

ไม่เคยมีคร้ังใดในประวติัศาสตร์ประเทศของเราท่ีผูน้ าจากคริสตจกัรและองคก์ารต่าง ๆ ในแวด
วงคริสเตียนจะมาชุมนุมกนัเพื่อการอดอาหารและอธิษฐานมากมายขนาดน้ีพวกเขามาเพื่อร้องทูลขอ
ความต่ืนตวัฝ่ายวญิญาณคร้ังใหญ่ส าหรับประเทศของเรา เพื่อวิงวอนให้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเยี่ยมเยียน
เราจากสวรรค์ด้วยฤทธานุภาพท่ีท าการอศัจรรยเ์พื่อเราจะกลบัไปเป็น “ประเทศของพระเจา้” อย่าง
แทจ้ริงอีกคร้ังหน่ึง 

ทั้งหมดน้ีเร่ิมตน้เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม เม่ือพระเจา้ทรงน าให้ผมเร่ิมอดอาหารส่ีสิบวนัเพื่อการ
ต่ืนตวัฝ่ายจิตวญิญาณคร้ังใหญ่ในอเมริกา และเพื่อพระมหาบญัชาจะส าเร็จทัว่โลก 

ในวนัท่ี 29 ท่ีผมอดอาหาร เม่ือผมก าลงัอ่าน 2 พงศาวดาร บทท่ี 20-30 พระเจา้ตรัสพระวจนะ
ของพระองคใ์นใจผมโดยวธีิท่ีแปลกท่ีสุด ซ่ึงผมจะบรรยายภายหลงัในหนงัส่ือเล่มน้ี ผมสัมผสัการดลใจ
จากพระเจา้ใหเ้ชิญคริสเตียนท่ีมีอิทธิพลในประเทศสักสองสามร้อยคนมารวมกนัท่ีออร์แลนโดโนฐานะ
ของแคมพสัครูเสด เพื่อการอดอาหารและอธิษฐาน เป็นเวลาเฉพาะเพื่อการแสวงหาทิศทางท่ีพระเจา้จะ
ทรงใชเ้ราซ่ึงเป็นผูรั้บใชข้องพระองคใ์หเ้ป็นช่องทางน าการฟ้ืนฟูมาสู่ประเทศของเราและสู่โลก 

ผมหวงัวา่อยา่งนอ้ยสามร้อยคนกิเดโอนจะตอบรับแต่กลบัมีผูเ้ขา้ร่วมถึงหกร้อยคน 
พระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนเราอย่างอัศจรรย์ ไม่ มีการเคล่ือนไหวของพระองค์คร้ังใดใน

ประวติัศาสตร์คริสตจกัรจะเทียบไดก้บัวนัเพนเทคสเต แต่โดยความช่วยเหลือจากส่ิงท่ีพระองคท์รงท า
เพื่อผมและบรรดาผูเ้ช้าร่วม การประชุมคร้ังน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนโลกคร้ัง
นั้นมากท่ีสุดเท่าท่ีเราเคยประสบกนัมา 

หลายคนกล่าวว่าพวกเขาไม่เคยมีส่วนในฤทธ์ิอ านาจฝ่ายจิตวิญญาณมากเท่าน้ีในชีวิต ผมขอ
ยกตวัอยา่งจากความคิดเห็นของบางท่าน: 

“น่ีเป็นช่วงเวลาท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีสุดในชีวิตผม และผมหมายถึงการท่ีผมรู้วา่พระเจา้ก าลงัฟังส่ิงท่ี
ผมพดู” 

ดร.เอเดรียน โรเจอร์ส 
Three – time President, Southern Baptist Convention  
(ประธานสามสมยั เซาเธิร์น แบบ๊ติสต ์คอนเวนชัน่) 
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“เม่ือพระเจา้ในภาระใจ ดร.ไบร์ท ท่ีจะเรียกใหเ้ราชุมนุมกนัเพื่อการฟ้ืนฟูท่ีเกิดจากพระวิญญาณ 
เวลาน้ีเราไดต้อบสนองโดยเขา้ร่วม โดยการวิงวอนและอธิษฐาน ในห้องน้ีก็มีพลงัมากพอท่ีจะเคล่ือน
พระหตัถข์องพระเจา้” 

โธมสั ทราสค ์
General Superintendent, General Council of the Assemblies of God  
(ผูอ้  านวยการทัว่ไป เจเนอรัล เคาน์ซิล ออฟ ดิ แอสแซมบลีส์ ออฟ ก็อด) 

“การรวมตวัของผูน้ าหกร้อยคนเป็นประสบการณ์ท่ีมีความหมายมากท่ีสุดคร้ังหน่ึงในชีวิตการ
รับใช้ของผม ผมเช่ือว่าเหตุการณ์น้ีมีแนวโน้มท่ีจะเป็นประวติัศาสตร์ เวลาเท่านั้นท่ีจะพิสูจน์ว่าการ
ชุมนุมคร้ังน้ีจะช่วยคริสเตียนในอเมริกาเหนืออย่างไร เพื่อพวกเขาจะคุกเข่าลงด้วยความถ่อมใจ 
อธิษฐาน และกลบัใจจากความบาป เพื่อการฟ้ืนฟูในคริสตจกัรและความต่ืนตวัฝ่ายจิตวิญญาณของ
ประเทศชาติเรา” 

ดร.พอล เอ.เซดาร์ 
President, Evangelical Free Church of America 
(ประธาน อิแวนเจลิคอล ฟรี เชิร์ช แห่ง อเมริกา) 

 “การชุมนุมกนัเพื่ออดอาหารและอธิษฐานเป็นประสบการณ์ท่ีผมไม่เคยพบมาก่อน และมนั
ทรงคุณค่าดา้นจิตวญิญาณท่วมทน้จิตใจผม” 

ดร. เจ. เฮาเวร์ิด เอดิงตนั 
Senior Pastor, First Presbyterian Church of Orlando 

(ศิษยาภิบาลอาวโุส คริสตจกัรเพรสไบทีเรียนท่ีหน่ึง แห่ง ออร์แลนโด) 
“ไม่เพียงแต่ร่างกายของผมจะไดรั้บการช าระเท่านั้นผมยงัมีประสบการณ์กบัการช าระลา้งจิต

วิญญาณ เพื่อผมจะสามารถมีโอกาศพบพระคริสต์เป็นคร้ังส าคญัท่ีสุดในชีวิตคริสเตียนของผม ผม
สัมผสักบัความรู้สึกไม่เคยพบมาก่อนคือการนัง่อยูเ่ฉพาะพระพกัตร์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และฟังพระองค์
ตรัสกบัผม ผมสัมผสัถึงความใกลชิ้ดอยา่งท่ีไม่เคยพบมาก่อน บาร์บาร่า และผมวางแผนจะเขา้ร่วมใน
สองลา้นคนนั้นท่ีพระเจา้วางภาระใจใหท้่านอดอาหารส่ีสิบวนั” 

ดาล ชีลลี 
President, Fellowship of Christian Athletes 
(ประธาน เฟลโลวชิ์ป ออฟ คริสเตียน แอธลีทส์) 

“การเรียกร้องให้เราอธิษฐานและอดอาหารเพื่อการฟ้ืนฟูในอเมริกาและเพื่อพระมหาบญัชาจะ
ส าเร็จในปี 2000 อาจเป็นจุดเร่ิมตน้ของการปลดปล่อยเราสู่เสรีภาพ” 
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เดอะ ไรท ์เรเวอร์เรนด ์จอห์น ดบัเบิลย ูฮาว 
Episcopal Bishop of Central Florida 
(เอพิสโคปาล บิชอป แห่ง เซ็นทรัล ฟอลริดา) 

“เม่ือบรรดาผูน้ ากลา้มาร่วมชุมนุมกนัและยอมรับถึงความตอ้งการของตน ท่ีจะให้พระวิญญาณ
ทรงเติมฤทธ์ิเดชใหเ้ตม็ลน้ภายใน ส่ิงท่ียิง่ใหญ่ก็เร่ิมเกิดข้ึน” 

ดร.ลอยด ์โอกิลว ี
Senior Pastor, First Presbyterian Church of Hollywood  

(ศิษยาภิบาลอาวโุสคริสตจกัรเพรสไบทีเรียนท่ีหน่ึงแห่ง ฮอลลีวดู) 
“หลายปีท่ีผา่นมา ผมไดเ้ยีย่มเยยีนหลายคริสตจกัรท่ีอธิษฐานและอดอาหาร และผมไดเ้ห็นพระ

เจา้ทรงท าส่ิงท่ีเป็นหมายส าคญัจริง ๆ ผมรู้วา่เม่ือเราอธิษฐานและอดอาหารสวรรคส์นใจเรา และพระเจา้
ทรงเคล่ือนไหวประชากรของพระองค”์ 

ดร.จิม เฮนรี 
President, Southern Baptist Convention 
(ประธาน เซาเธิร์น แบบ๊ติสต ์คอนเวนชนั) 

“ผมมีความหวงัใหม่ข้ึนมาว่าพระกายของพระคริสต์สามารถรวมตวักนั ท่ีน่ีผมไม่เห็นว่าใคร
พยายามจะปิดบงัอะไรผมเช่ือแน่วา่น่ีคือกลุ่มคนท่ีหวัใจแตกสลายต่อพระพกัตร์พระเจา้” 

ดร.นีล แอนเดอร์สัน 
President, Freedom in Christ Ministries 
(ประธาน ฟรีดอม อิน ไครสต ์มินิสทรีส์) 

“น่ีคือเหตุการณ์ท่ีมีความหมายท่ีสุดเท่าท่ีผมเคยเห็นเพราะคุณสมบติัของความเป็นผูน้ าท่ีชุมนุม
กนัจากทุกส่วนของพระกายพระคริสต ์ไม่เพียงมาเพื่อเทศนาเร่ืองการอธิษฐานและอดอาหาร หรือมาฟัง
เร่ืองการอธิษฐานและอดอาหารหรือความส าคญัของมนั แต่มาเพื่ออธิษฐานและอดอาหารจริง ๆ” 

ดร. ดิค อีสตแ์มน 
President, Every Home for Christ 
(ประธาน เอฟเวรี โฮม ฟอร์ ไครสต)์ 

“น่ีเป็นช่วงเวลาท่ีวเิศษและอศัจรรยท่ี์สุดคร้ังหน่ึงในชีวิตของดิฉนั พระเจา้สถิตท่ีน่ีและดิฉนัได้
สัมผสัพระองค ์ดิฉนัจะแบ่งปันส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียนรู้ท่ีน่ีแก่สตรีทัว่โลก” 

เอฟเวลีน คริสเตนสัน 
Evelyn Christenson Ministries 
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(เอฟเวลีน คริสเตนสัน มินิสทรีส์) 
“ผมไดส้ัมผสัอยา่งแทจ้ริงถึงความมุ่งมัน่อยา่งจริงใจท่ีจะไม่แสวงหาตนเอง แต่มุ่งจะแสวงหา

พระเจา้ และเม่ือบรรดาผูน้ ารวมตวักนัท าอย่างนั้น เราก็มีความหวงัม่ีจะเห็นความเปล่ียนแปลง น่ีเป็น
ประสบการณ์ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในชีวติผม ผมจะไม่มีวนัเป็นเหมือนเดิมอีกเลย” 

ชคั โคลสัน 
Chairman, Prison Fellowship Ministries 
(ประธาน พริซนั เฟลโลวชิ์ป มินิสทรีส์) 

“ผมได้รับการหนุนใจว่าจะมีการเคล่ือนไหวใหญ่ในพระกายของพระเคริสต์ เพราะผูน้ าใน
คริสตจกัรก าลงัเอาใจใส่ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง คนเหล่าน้ีเป็นผูน้ าท่ีบญัชาการ ผมเช่ือวา่น่ีเป็นหมายส าคญัแห่ง
ความหวงัในอนาคตอยา่งแทจ้ริง” 

คาร์ลตนั เพียร์สัน 
Higher Dimensions Ministries 
(ไอเออร์ ไดเมนชนั มินิสทรีส์) 

ผมแน่ใจวา่ความคิดเห็นเหล่าน้ีสะทอ้นถึงการตอบสนองจากหวัใจของผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมดในการ
ชุมนุมอดอาหารและอธิษฐาน 

เม่ืออ่านในพระคมัภีร์หลาย ๆ ตอน รวมทั้งผูพ้ยากรณ์ใหญ่และผูพ้ยากรณ์น้อย พระวจนะย  ้า
เตือนเราคร้ังแลว้คร้ังเล่าวา่ถา้เรา – ในฐานะชนชาติและในฐานะบุคคล – เช่ือฟังพระเจา้พระองคจ์ะทรง
อวยพรเรา แต่เม่ือเราไม่เช่ือฟังพระองค์ พระองคจ์ะทรงตีสอนเรา น่าเศร้าใจท่ีในฐานะประเทศชาติเรา
ไม่เช่ือฟังและท าให้พระเจา้ทรงเสียพระทยั ผมคิดถึงการดูหม่ินพระเจา้พระบิดาในสวรรคข์องเราอยา่ง
ใหญ่หลวงเม่ือเราทรยศพระองค์ และทรยศความเช่ือของบรรพบุรุษผูก่้อตั้ งประเทศ โดยเอาการ
อธิษฐานและพระคมัภีร์ออกไปจากโรงเรียนของเรา ผลก็คือการเพิ่มทวข้ึีนของความชัว่ร้ายอาชญากรรม 
ความไร้ศีลธรรม การท าแทง้ สุรา และการติดยาเสพติด ส่ิงเหล่าน้ีไดท้  าลายลา้งประเทศของเราและท า
ร้ายพระทัยพระองค์พระผูเ้ป็นเจ้า ความเส่ือมถอยของอเมริกาไม่ใช่เร่ืองใหม่ส าหรับคุณ เพราะ
เช่นเดียวกบัชนชาติอิสราเอล คนส่วนมากในชนชาติของเราไดลื้มพระเจา้และไม่เช่ือฟังพระบญัชาของ
พระองค ์(เฉลยธรรมบญัญติั 8, 28) 

ประเทศชาติของเราไดก้ลายเป็นเหมือนเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ แต่มนัแยก่วา่ เพราะใน
ฐานะท่ีเราเป็นประเทศท่ีมีอ านาจมากท่ีสุดในโลก เราไดส่้งออกของโสโครกลามกและความเน่าเฟะไป
ทัว่ทั้งโลก เราไม่เพียงแต่ก าลงัท าลายตนเอง แต่เราก าลงัเป็นผูน้ าในการท าลายคุณค่าทางศีลธรรมและ
วญิญาณจิตของทั้งโลกดว้ย 
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เอเดรียน โรเจอร์ส พูดในการกล่าวเปิดการชุมนุมช้ีให้เห็นบทบาทท่ีปฏิเสธไม่ไดข้องอเมริกา
ในการมีอิทธิพลต่อโลก 

ผมเช่ือว่าเม่ือทางตะวนัตกเคล่ือนไหวโลกก็จะเคล่ือนตามและเม่ืออเมริกาเคล่ือนไหว ทาง
ตะวนัตกก็จะเคล่ือนตามและเม่ือคริสตจกัรเคล่ือนไหว อเมริกาจะเคล่ือนตาม และเม่ือผูเ้ช่ืออดอาหาร
และอธิษฐาน คริสตจกัรจะเคล่ือนตาม 

เน่ืองจากความเส่ือมถอยดา้นศีลธรรมและจิตวิญญาณของประเทศเรา เรามาชุมนุมดว้ยภาระ
หนกัในใจท่ีมีต่ออเมริกาและเช่ือวา่ทางออกเดียวคือการอดอาหารและอธิษฐานแมผ้มจะยินดีท่ีไดเ้ป็น
เจา้ภาพของการชุมนุมสามวนั แต่พระเจา้ไดบ้อกผมวา่น่ีไม่ใช่งานของแคมพสัครูเสดฟอร์ไครสต ์เรา
ไม่ไดอ้ยูท่ี่นัน่เพราะบิล ไบร์ทเรียกประชุมแต่เพราะพระเจา้ทรงเรียกประชุม เรามาชุมนุมจากทัว่อเมริกา
และประเทศอ่ืน ๆ อีกหลายประเทศ เพราะเราตอ้งการและจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะพบกบัพระเจา้ 

“ถึงเวลาท่ีจะหยุดวิพากษ์วิจารณ์อเมริกาและผูน้ าของเรา” กร.พอล เซดาร์ ประธารของ 
Evangelical Free Church of America (ดิ อิแวนเจลีคอล ฟรี เชิร์ช แห่งอเมริกา) บอกพวกเรา “ถึงเวลาท่ี
เราจะนัง่ลงต่อพระพกัตร์พระเจา้และต่อหนา้กนัและกนั กลบัใจและร้องไห้คร ่ าครวญเพราะความบาป
ของเรา” 

คืนแรกหลงัจากการร้องเพลง อธิษฐาน และค าเทศนาท่ีเร้าใจจาก เอเดรียน โรเจอร์ ผมไดน้ าท่ี
ประชุมใชเ้วลาส่วนตวัสารภาพบาปและกลบัใจใหม่ เราขอพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีจะฉายแสงทะลุเขา้ใจ
จิตใจและความคิดของเรา เปิดเผยการละเมิดท่ีเรามีต่อพระองคแ์ละต่อกนัและกนั เราไดเ้ขียนความบาป
ของเราลงในกระดาษเป็นส่วนตวัแล้วอา้งพระสัญญาแห่งการอภยัโทษของพระเจา้ท่ีบนัทึกไวใ้น 1 
ยอห์น 1:9 เรามีความปรารถนาท่ีจะเป็นภาชนะท่ีสะอาด เพื่อเราจะสามารถอธิษฐานอยา่งเกิดผลเพื่อกนั
และกนัและเพื่อประเทศของเรา เรารู้วา่ความบาปในชีวติของใครก็ตามในพวกเรา จะขดัขวางไม่ให้พระ
เจา้ตอบค าอธิษฐานของเรา 

อเมริกาเป็นแหล่งใหญ่ท่ีมีเงินทอง เทคโนโลยี และก าลงัคนท่ีจะช่วยให้พระมหาบญัชาส าเร็จ 
มากกวา่ประเทศอ่ืน ๆ รวมกนั เราจึงรู้วา่เราก าลงัอธิษฐานส่ิงท่ีเป็นพระประสงค์ของพระเจา้เม่ือเราอด
อาหารและอธิษฐานเพื่อการฟ้ืนฟูในอเมริกา 

แลว้เราก็ไดอ้ดอาหารและอธิษฐาน เราวิงวอนขอความบริสุทธ์ิในชีวิตส่วนตวัโดยจดจ่อท่ีพระ
วจนะซ่ึงกล่าวว่า “ถ้าขา้พเจา้ได้บ่มความชัว่ไวใ้นใจขา้พเจา้ องค์พระผูเ้ป็นเจา้คงไม่ทรงสดบั” (สดุดี 
66:18) เราอธิษฐานเผื่อซ่ึงกนัและกนัท่ีพระเจา้จะปกป้องเราจากความชัว่ร้ายและให้เราถ่อมตวัลงและ
เดินอยา่งชอบธรรมเฉพาะพระพกัตร์พระองค ์
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ผูเ้ขา้ร่วมหลายคนไดเ้ป็นพยานวา่ เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนในเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับชีวิตและงาน
รับใชข้องพวกเขาเช่น ดร. มาร์ค รัทแลนด์ ศิษยาภิบาลอาวุโสของ Calvary Assembly of God (คาลวารี 
แอสเซมบลี ออฟ ก็อด) ในวนิเทอร์ปาร์ค ฟลอริดา หลายคนตอ้งการ “ไดย้ินจากพระเจา้เก่ียวกบัเร่ืองใน
ชีวติของพวกเขาเอง เร่ืองอนาคตการทรงเรียก และจุดมุ่งหมายของเขา” 

เราจบัมือกันและสารภาพถึงการขาดความรักท่ามกลางพวกเรา ระหว่างคณะของพวกเรา 
ระหวา่งองคก์ารของพวกเรา เราหลัง่น ้ าตาคร้ังแลว้คร้ังเล่าเม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิเคล่ือนไหวเงียบ ๆ 
ในใจเรา ขณะท่ีไม่มีเหตุการณ์ประหลาดภายนอกอย่างวนัเพนเทคสเต แต่พระเจา้พบกบัเราโดยวิธีท่ี
เหนือธรรมชาติและเปล่ียนแปลงชีวิตของเรา เราไม่รู้ว่าจะคาดหวงัอะไร เราเพียงแค่รอคอยพระเจา้
เท่านั้น ขอใหพ้ระองคท์  าส่ิงท่ีพระองคต์อ้งการจะท า 

และผลก็คือเราไดป้ระสบกบัการสรรเสริญ การนมสัการการกลบัใจใหม่ ความเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกนั การคืนดีกนัและการทูลวงิวอนใหก้นัและกนั เราใชเ้วลาร้องเพลง อ่านพระวจนะ อธิษฐาน และ
ฟังค าเทศนาสั้น ๆ เก่ียวกบัแง่มุมบางอยา่งของการฟ้ืนฟูและพระมหาบญัชา มีวิทยากรสามสิบคน เช่น 
เอเดรียน โรเจอร์ส เคย ์อาร์เธอร์ ลอยด์ โอกิลวี แพ็ท โรเบิร์ตสัน เอฟเวลีน คริสตเตนสัน เดวิด ไบร
อนัท ์พอล เซดาร์ บิลล์ โกธาร์ด ปีเตอร์ มาร์แชลล์ จิม เฮ็นรี  ชาร์ลส์ โคลสัน ฮาววาร์ด เอดิงตนั แนนซี 
เลห์ เดมมอสส์ บิชอป จอห์น อาว เนย ์ไบลีย ์เชอร์ลีย ์ด็อบสัน วอเนตต ์และคนอ่ืน ๆ หลงัจากผูน้ าของ
พระเจา้เหล่าน้ีพดู เราอธิษฐานสิบหา้ถึงยี่สิบนาทีตอบสนองค าเทศนาค าเทศนาทั้งหมดเก่ียวขอ้งกบัการ
ร้องทูลพระเจา้เพื่อความต่ืนตวัในอเมริกาและเพื่อพระมหาบญัชาจะส าเร็จ 
ผูเ้ขา้ร่วมไดล้งนามในค าร้องน้ี ซ่ึงส่งถึงผูน้ าระดบัสูงของรัฐบาลท่ี วอชิงตนั ดี.ซี.ย  ้าถึงเจตนารมณ์ท่ีจะ
อธิษฐานเผือ่ผูมี้อ  านาจเหนือเรา: 
 

ค ำแถลงเจตนำรมณ์ 
เรียน: 
ฯพณฯ ท่าน วลิเลียม เจ.คลินตนั ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา 
ฯพณฯ อลัเบิร์ต กอร์ จูเนียร์ รองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา 
ฯพณฯ นิวต ์กิงกริซ โฆษสภาผูแ้ทนราษฏรแห่งสหรัฐอเมริกา 
ฯพณฯ วลิเลียม เอซ. เรห์นควสิท ์ประธานศาลฎีกา 
ฯพณฯ โรเบิร์ต ซี. โดล ผูน้ าเสียงขา้งมากในวฒิุสภาสหรัฐ 
ฯพณฯ ทอม ดาสเชล ผูน้ าฝ่ายคา้นในวฒิุสภาสหรัฐ 
ฯพณฯ ริชาร์ด เค. อาร์มีย ์ผูน้  าเสียงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐ 
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ฯพณฯ ริชาร์ด เอ. เกฟาร์ดท ์ผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฏรสหรัฐ 
พลเอก จอห์น เอม็. ชาลีแคชวลีิ ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วม 
และผูช่้วย พนกังาน และทุกคนท่ีรายงานข้ึนตรงต่อท่านในสายงานความรับผิดชอบและสายการบงัคบั
บญัชาของท่าน 

ขา้พเจา้ทั้งหลายท่ีร่วมลงนาม ในฐานะคริสเตียนท่ีไดอ้ดอาหารและอธิษฐานเป็นเวลาสามวนั 
เพื่อประเทศของเรา (ท่ีออร์แลนโด ฟอลริดา วนัท่ี 5-7 ธนัวาคม) พวกเราทั้งหลายยอมรับถึงต าแหน่งท่ี
ส าคญัทางอ านาจและความรับผิดชอบของท่านในการบริหารประเทศสหรัฐอเมริกา และจะส่งผล
กระทบต่อโลก ขา้พเจา้ทั้งหลายไดร่้วมชุมนุมกนัในพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 
และไดล้งมติท่ีจะยืนยนัอีกคร้ังหน่ึงถึงเจตนารมณ์ตามค าสั่งสอนในพระวจนะของพระเจา้ ท่ีบญัชาให ้
“อธิษฐานเพื่อคนทั้งปวงท่ีมีต าแหน่งสูง” (1 ทิโมธี 2:1-4) 

ขา้พเจา้ทั้งหลายขอร่วมงานท่านเป็นส่วนตวัถึงเจตนารมณ์แน่วแน่ของเราท่ีจะ: 
1. อธิษฐานอย่างสม ่าเสมอเพื่อท่านและผูท่ี้ท่านน าและมีอิทธิพล ในฐานะท่ีท่านก าลงัปฏิบติั

ภาระกิจท่ีส าคญัเพื่ออเมริกา 
2. อธิษฐานขอพระเจ้าประทานสติปัญญาของพระองค์แก่ท่านในการตดัสินใจท่ีส่งผลต่อ

ชีวติประจ าวนัของคนนบัลา้นในสหรัฐและทัว่โลก 
3. อธิษฐานสม ่าเสมอส าหรับความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี่ดีของท่านและของสมาชิกใน

ครอบครัวท่าน 
4. เคารพและเชิดชูต าแหน่งส าคญัท่ีท่านก าลงัรับผดิชอบในการบริหารประเทศของเรา 
5. เชิญชวนผูอ่ื้นท่ีเราติอต่อดว้ยใหร่้วมอธิษฐานสม ่าเสมอเพื่อท่านและครอบครัวของท่าน 
6. อธิษฐานเพื่อการฟ้ืนตวัและฟ้ืนฟูฝ่ายจิตวญิญาณในสหรัฐและทัว่โลก 
หวัขอ้ในการอดอาหาร และการอธิษฐานคือ 2 พงศาวดาร 7 :14 “ถา้ประชากรของเรา ผูซ่ึ้งเขา

เรียกกนัโดยช่ือของเรานั้น จะถ่อมตวัลง และอธิษฐาน และแสวงหาหนา้ของเรา และหนัเสียจากทางชัว่
ของเขา และจะรักษาแผน่ดินของเขาใหห้าย” เม่ือเราอดอาหารและอธิษฐานจากค ่าวนัท่ีห้าไปจนถึงบ่าย
วนัท่ีเจ็ด ผูเ้ข้าร่วมหลายคนกล่าวว่า พวกเขาได้รับพระพรทั้ งด้านร่างกายและจิตวิญญาณเพราะ
ประสบการณ์คร้ังน้ี 

“ผมเช่ือว่าความส าเร็จใด ๆ ก็ตามท่ีผมไดรั้บตลอดเวลาในโลกน้ีเป็นผลมาจากการอดอาหาร
และอธิษฐาน คาร์ลตนั เพียร์สัน ศิษยาภิบาลของ Higher Dimensions Evangelistic Center (ไฮเออร์ ได
เมนชนัส์ อิแวนเจลิสติค เซ็นเตอร์) ใน ทลัซ่า โอกลาโฮมา กล่าว “ผมไม่คิดวา่คริสตจกัรจะสามารถอยู่
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ในสังคมท่ีเตม็ดว้ยอิทธิพลของซาตาน และจะยงัคงพร้อมและสวมยุทธภณัฑ์อยา่งถูกตอ้งโดยปราศจาก
การอดอาหารและอธิษฐานได”้ 

เคย ์อาร์เธอร์ จาก พรีเซปต ์มินิสตรีส์ ย  ้าเช่นเดียวกนัถึงแรงจูงใจเบ้ืองหลงัการฝึกวินยัแบบน้ีวา่ 
“การอดอาหารแสดงถึงความจริงจงัในเจตนารมณ์ของเรา เม่ือเราเร่ิมอดอาหาร เท่ากบัเราบอกวา่ “พระ
เจา้ พระองคจ์  าเป็นตอ้งเคล่ือนไหว” 

กระนั้น การอดอาหารก็ยงัเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับคริสเตียนส่วนมาก พระเจา้ย  ้าอยา่งชดัเจนกบั
ผมในช่วงท่ีผมอดอาหารสิบส่ีวนัวา่ พระองคจ์ะส่งขอ้ความต่ืนตวัฝ่ายวญิญาณคร้ังใหญ่มายงัอเมริกา แต่
พระองคก์็ย  ้าดว้ยว่าการฟ้ืนฟูน้ีจะมาภายหลงัการใช้เวลาเตรียมตวัฝ่ายจิตวิญญาณโดยการกลบัใจใหม่ 
โดยเน้นท่ีการอดอาหารและอธิษฐานเป็นพิเศษผมไม่รู้วิธีอ่ืนท่ีดีกว่าน้ีในการถ่อมตวัลงกลบัใจใหม่ 
นอกจากการอดอาหาร 

พระเจา้น าให้ผมอธิษฐานขอให้มีชาวอเมริกาเหนืออย่างน้อยสองล้านคนท่ีจะอดอาหารและ
อธิษฐานส่ีสิบวนัเพื่อความต่ืนตวัในอเมริกาและเพื่อพระบญัชาจะส าเร็จ ผมเช่ือวา่เม่ือคริสเตียนนบัลา้น
ได้คน้พบอีกคร้ังว่าการอดอหารมีพลงัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ การอธิษฐาน และการเป็นพยาน 
พวกเขาจะกลบัมีชีวติชีวา และจากการเคล่ือนไหวคร้ังใหญ่ของพระวิญญาณของพระเจา้น้ีเอง การฟ้ืนฟู
ท่ีเราอธิษฐานขอมานานแสนนานจะมาถึง ซ่ึงจะส่งผลใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ 

ผมสงสัยวา่เราจะมีโอกาสเขา้ใจทั้งหมดหรือไม่ ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการชุมนุมเพื่ออดอาหาร
และอธิษฐานท่ีออร์แลนโด เราไม่รู้วา่พระเจา้มีพระประสงค์อะไรส าหรับคริสตจกัรของพระองค์และ
ส าหรับอเมริกา แต่เรามีเหตุผลทุกประการท่ีจะเช่ือว่าการฟ้ืนฟูท่ียิ่งใหญ่จากสวรรค์น้ีรวมอยู่ใน
แผนการร์ของพระองคด์ว้ย น่ีคือเสียงสะทอ้นจากคนทั้งหมดในการชุมนุม ชคั โคลสัน ประธานของพริ
ซนั เฟลไลวชิ์ป มินิสทรีส์ สรุป “อเมริกาก าลงัถูกเขยา่” 

เม่ือคุณอ่านหนงัสือเล่มน้ี ผมตอ้งระมดัระวงัท่ีจะไม่ถูกเขา้ใจผิด การอดอาหารไม่ไดท้  าให้ใคร
เป็นคนท่ีมีจิตวญิญาณสูงส่ง เราไม่จ  าเป็นจะตอ้งอดอาหารเพื่อพระเจา้จะใชไ้ด ้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมชุมนุม
อดอาหารและอธิษฐานกบัเราไดป้ระสบความส าเร็จในการรับใช้มาแล้ว – โดยเรียนรู้จากพระวจนะ 
ประวติัศาสตร์ และประสบการณ์ – ใจผมไม่สงสัยเลยวา่ผูท่ี้อดอาหารดว้ยแรงจูงใจท่ีบริสุทธ์ิจะถูกน ามา
เขา้ใกลชิ้ดพระทยัท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้ และประสบกบัคุณภาพชีวิตในพระวิญญาณท่ีไม่สามารถพบได้
โดยปราศจากการอดอาหารผมตอ้งระมดัระวงัวา่จะไม่พดูเหมือนกบัผมก าลงัรัวกลองแห่งการอดอาหาร 
ผมอุทิศตวัให้การประกาศและการสร้างสาวก ผมอุทิศตวัเพื่อพระมหาบญัชาจะส าเร็จ แต่ผมเช่ือแน่ว่า
เม่ือคริสเตียนจ านวนมากอดอาหารและอธิษฐานจะช่วยส่งเสริมและเร่งเร้างานทั้งสามนั้นอย่างใหญ่
หลวง 
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ผมพยายามประเมินทุกส่ิงท่ีผมท าทุกวนัโดยการน าของพระมหาบญัชา หลายปีท่ีผา่นมาพระเจา้
ไดท้รงพระกรุณาประทานความสามารถให้ผมและผูร่้วมงาน ในการช่วยฝึกคริสเตียนนบัลา้นในการ
สร้างสาวกและการประกาศในเกือบทุกประเทศในโลก เราได้ร่วมกนัน าเสนอข่าวประเสริฐให้คน
มากกว่าหน่ึงพนัห้าร้อยลา้นคน และแนะน าให้หลายสิบล้านคนรู้จกัพระคริสต์ ซ่ึงเราขอถวายเกียรติ
และค าสรรเสริญทั้งส้ินแด่พระเจา้ อยา่งไรก็ตาม ผมเช่ืออยา่งจริงใจวา่ การมุ่งเนน้ในการฝึกวินยัโดยกา
รอดอาหารและอธิษฐานน้ีจะช่วยให้เราทั้งหลายสามารถเกิดผลไดม้ากข้ึน เพื่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่งท่ี
เราไม่เคยเป็นมาก่อน และคนอีกนับล้านจะเข้าสู่อาณาจกัรของพระองค์ และจะถูกน ามาเพื่อรับใช้
พระองค ์มากยิง่กวา่ท่ีเราเคยท าโดยไม่ไดอ้ดอาหาร 

ผมขอเชิญชวนคุณใหร่้วมกบัผมเพื่อพระเจา้จะใชก้ารชุมนุมอดอาหารและอธิษฐานคร้ังน้ีต่อไป 
ใหเ้ป็นประกายไฟท่ีจะช่วยใหไ้ฟติดข้ึนในพระกายจองพระคริสตใ์นช่วงเวลาท่ีเร่งด่วนและส าคญัท่ีสุด
ในประวติัศาสตร์ เพื่อประเทศท่ีรักของเราและเพื่อคริสตจกัรทัว่โลกของพระเยซูคริสต์องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของเรา 
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อเมริกาและส่วนอ่ืน ๆ ของโลกจะประสบกบัการต่ืนตวัฝ่ายจิตวิญญาณคร้ังใหญ่ภายในส้ินปี 
2000 การเยี่ยมเยียนของพระวิญญาณบริสุทธ์ิจากสวรรคค์ร้ังน้ีจะจุดไฟแห่งการเก็บเก่ียวคร้ังใหญ่ท่ีสุด
ในประวติัศาสตร์คริสตจกัร แต่ก่อนท่ีพระเจา้จะเสด็จมาพร้อมดว้ยฤทธ์ิเดชแห่งการฟ้ืนฟู พระวิญญาณ
บริสุทธ์ิจะทรงเรียกคนของพระองค์นบัลา้นให้กลบัใจใหม่ อดอาหาร และอธิษฐาน ดว้ยจิตใจแบบ 2 
พงศาวดาร 7:14 

ถา้ประชากรของเรา ผูซ่ึ้งเขาเรียกกนัโดยช่ือของเรานั้นจะถ่อมตวัลง และอธิษฐาน และแสวงหา
หนา้ของเรา และหนัเสียจากทางชัว่ของเขา เราก็จะฟังจากสวรรค ์และจะให้อภยัแก่บาปของเขา และจะ
รักษาแผน่ดินของเขาใหห้าย 

ขอบเขตของการฟ้ืนฟูน้ีข้ึนอยู่กับว่าผูเ้ช่ือในอเมริกาและส่วนอ่ืน ๆ ของโลกจะตอบสนอง
อยา่งไร 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงประทานความมัน่ใจน้ีกบัผมระหวา่งอดอาหารส่ีสิบวนั ผมใชเ้วลาห้า
สิบปีศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และถ้อยค าของพระองค์ไม่เคย
ชดัเจนอยา่งน้ีมาก่อน 
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บทที ่1 

อเมริกำทีถู่กปิดล้อม 

เป็นเวลาหลายเดือนท่ีผมรู้สึกเป็นห่วงมากข้ึนเร่ือย ๆ ถึงเร่ืองความเส่ือมดา้นศีลธรรม และจิต
วญิญาณของประเทศเราผมมีภาระใจลึก ๆ เก่ียวกบัคุณค่าหลายอยา่งในประเทศเราท่ีก าลงัเส่ือมลงอยา่ง
รวดเร็ว และความรู้สึกถึงความเร่งด่วนท่ีจะตอ้งร้องหาพระเจา้ให้ส่งการฟ้ืนฟูมาเพื่อประเทศท่ีรักของ
เราก็ไดค้รอบง าจิตใจผม 

ผมมัน่ใจมากข้ึนเร่ือย ๆ วา่พระเจา้ปรารถนาใหผ้มอดอาหารและอธิษฐานส่ีสิบวนัเพื่อการฟ้ืนฟู
ในอเมริกาและเพื่อพระมหาบญัชาจะส าเร็จ ซ่ึงเป็นการเช่ือฟังค าบญัชาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 

นบัตั้งแต่ผมเป็นคริสเตียนในปี 1994 ผมมีโอกาสอดอาหารหลายคร้ัง แต่ผมไม่เคยรับการทรง
น าแมแ้ต่ให้คิดถึงการอดอาหารส่ีสิบวนั เรามกัจะมองว่ามนัเป็นการทรงเรียกส าหรับโมเสส เอลียาห์ 
พระเยซู และธรรมิกชนไม่ก่ีคนในประวติัศาสตร์คริสตจกัร ผมเคยอดอาหารนานหน่ึงวนัหรือหน่ึง
สัปดาห์ในแต่ละคร้ัง คร้ังหน่ึงผมใชเ้วลาส่ีสัปดาห์ควบคุมอาหารเพื่อลดน ้ าหนกัและถือศีลอดอาหารไป
ดว้ยแต่ผมไม่เคยเขา้ใกลอ้ะไรท่ีใกลเ้คียงกบัการอดอาหารเตม็ท่ีส่ีสิบวนั 

ตอนแรกผมสงสัยการทรงเรียกของพระเจา้ ส าหรับผมส่ีสิบวนัเป็นเวลายาวนานท่ีจะอยู่โดย
ปราศจากอาหารแขง็ยิง่กวา่นั้นความคิดน้ีก็ดูไม่น่าจะเป็นประสบการณ์ท่ีน่ายินดีท่ีสุดในชีวิตของผม แต่
นบัวนัการทรงเรียกของพระองค์ยิ่งดงัข้ึนและชดัข้ึน ในท่ีสุดผมก็มัน่ใจวา่ ผมตอ้งพยายามอดอาหารส่ี
สิบวนั ผมไม่แน่ใจวา่จะท าส าเร็จ มนัเป็นการลองเส่ียงคร้ังใหม่ส าหรับผม 

ผมตรวจดูปฏิทินของผม พูดตามตรงตารางเวลาของผมแน่นมากจนไม่สามารถหาวนัว่าง อย่า
พดูถึงส่ีสิบวนัเลย แมแ้ต่ส่ีวนัก็ยงัไม่มี ดงันั้นผมยกเลิกการนดัหมายและกิจกรรมบางอยา่งท่ีสามารถเลิก
ได ้ผมรู้วา่พระเจา้เรียกผมให้ท าส่ิงน้ี และพระองคย์อ่มไม่เรียกแบบน้ีโดยไม่มีเหตุผลเพราะเหตุน้ีผมจึง
เขา้สู่การอดอาหารดว้ยใจต่ืนเตน้และคาดหวงั 

ท าไมจึงตอ้งอดอาหารนานขนาดนั้น ผมเช่ือว่าเป็นการทรงเรียกท่ีเป็นสิทธ์ิขาดของพระเจา้ 
เพราะความบาปมหาศาลของอเมริกาและความบาปของคริสตจกัร นัน่คือส่ิงท่ีพระเจา้ใส่ลงในใจผม 
รวมทั้งเพื่อท่ีจะช่วยเร่งใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จในชัว่อายคุนยคุน้ี 
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จำกควำมตกต ่ำไปสู่ควำมเส่ือมสลำย 

อเมริกาก าลงัถูกปิดลอ้ม ชาวอเมริกนัหลายสิบลา้นคนก าลงัติดกบัในความคิดท่ีชัว่ร้าย เราเห็น
หลกัฐานเร่ืองน้ีไดไ้ม่วา่จะมองไปทางไหน 

อาชญากรรม การท าแทง้ การหยา่ร้าง ความรุนแรง การฆ่าตวัตาย การติดยาเสพติด การติดสุรา 
การตั้งครรภ์ของวยัรุ่น ราคะตณัหา ส่ือลามก เพศสัมพนัธ์ก่อนการสมรส การผิดประเวณี และรักร่วม
เพศ ก าลงัเป็นท่ีแพร่หลาย 

คล่ืนโทรทศัน์น าเอาเร่ืองเพศแบบน่ารังเกียจมาสู่หอ้งนัง่เล่น ถุงยางอนามยัถูกน ามาจ าหน่ายจ่าย
แจกให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนรัฐบาล กองทพัของพวกรักร่วมเพศเดินขบวนแบบก่ึงเปลือยบนถนนในนคร
หลวงของประเทศเรา เพื่อเรียกร้องการยอมรับและสิทธิพิเศษในฐานะคนกลุ่มนอ้ย 

อเมริกาก าลงัสังหารเด็กทารกนบัสิบลา้นคนท่ียงัอยูใ่นครรภม์ารดา และจบักุมผูท่ี้เรียกร้องอยา่ง
สันติใหห้ยดุการหลัง่เลือดน้ี 

เจา้หนา้ท่ีต่อสู้อยา่งแข็งขนัท่ีจะขบัไล่พระเจา้ออกไปจากโรงเรียนของเรา บญัญติัสิบประการ
ไม่ไดรั้บอนุญาตแมแ้ต่จะใหติ้ดบนผนงัห้องเรียน 

พลงัท่ีมีอ านาจในประเทศของเราตอ้งการท าให้การเอ่ยพระนามของพระเยซู การถือพระคมัภีร์ 
การแสดงภาพทางศาสนา หรือการสวมเคร่ืองหมายคริสเตียนในโรงเรียนหรือท่ีท างานเป็นส่ิงผิด
กฏหมาย พวกเขาโตแ้ยง้โดยอา้งวา่การกระท าเหล่าน้ีเป็นการสร้าง “ส่ิงแวดลอ้มท่ีรบกวน” 

ในฐานะประเทศชาติ เรามีหน้ีสินของชาติรวมถึงสามลา้นเหรียญ และยงัคงเพิ่มข้ึนในอตัราท่ี
น่าตกใจ จนน่ากลวัวา่มนัจะท าใหป้ระเทศของเราลม้ละลายในอีกไม่ก่ีปี 

มีหลายกรณีท่ีรัฐบาลกลาง และรัฐบาลทอ้งถ่ินของเราถูกกล่าวหาว่าน าอาวุธไปเก่ียวพนักบั
อาชญากรรมท่ีเป็นระบบโดยการท าให้สลากกินแบ่งรัฐบาลและบ่อนการพนนัเป็นส่ิงถูกกฏหมาย พวก
เขาก าลงัเขา้ร่วมในขบวนการการพนบัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ความเห็นแก่ตวักลายเป็นสัญลกัษณ์ของประชาชนชาวอเมริกนัมองโลกในแง่ร้ายมากข้ึนและมี
ความเมตตากรุณานอ้ยลง ทศันคติของพวกเขาท่ีมีต่อคนกลุ่มนอ้ยผูอ้พยพ และคนยากจนก็แขง็กระดา้ง 

เราสามารถยอ้นรอยความเปล่ียนแปลงสู่ความเส่ือมสลายอยา่งฉับพลนัน้ีไปในวนัท่ีนกัมนุษย์
นิยมเร่ิมควบคุมประเทศของเรา ระดบัความบาปของอเมริกาอาจน่าตกใจเหมือนกับอาณาจกัรโรม
โบราณซ่ึงความเส่ือมทางศีลธรรมส่งผลสู่การท าลายตวัเอง 
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คริสตจักรทีห่ลบัใหล 

แลว้คริสตจกัรไปอยูท่ี่ไหนเล่า ส่วนใหญ่ของคริสตจกัรก าลงัหลบัใหล คริสตจกัรแปดเป้ือนไป
ดว้ยความปรารถนาและลทัธิวตัถุนิยมของโลกน้ี คริสตจกัรแทบไม่รู้จกัการฝึกวินยัฝ่ายจิตวิญญาณและ
การด าเนินชีวิตท่ีเต็มลน้ด้วยพระวิญญาณ คริสตจกัรอยู่อย่างสุขกายสบายใจ ไม่รู้ร้อนรู้หนาว คิดว่า
ตนเองมีทุกส่ิงและไม่ตอ้งการส่ิงใด 

ภาพน้ีคือกระจกสะทอ้นใหเ้ห็นภาพของคริสตจกัรท่ีเมืองเอเฟซสัและเมืองเลาดีเซียซ่ึงกล่าวไว้
ในววิรณ์ 2:1-7 ; 3:14-21 องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รัสถอ้ยค าเตือนสติน้ีแก่คริสตจกัรทั้งสอง: 

“เจา้ละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจา้ จงระลึกถึงสภาพเดิมท่ีเจา้ไดห้ล่นจากมาแลว้นั้น จงกลบัใจ
เสียใหม่และประพฤติตามอย่างเดิม มิฉะนั้นเราจะมาหาเจา้ และจะยกคนัประทีปของเจา้ออกจากท่ี” 
(ววิรณ์ 2:4,5) 

“เรารู้จกัแนวการกระท าของเจา้ เจา้ไม่เยน็ไม่ร้อน เราใคร่ให้เจา้เยน็หรือร้อน เพราะเหตุท่ีเจา้
เป็นแต่อุ่น ๆ ไม่เยน็และไม่ร้อน เราจะคายเจา้ออกจากปากของเรา” 

“เพราะเจา้พูดวา่ เราเป็นคนมัง่มี ไดท้รัพยส์มบติัมากและเราไม่ตอ้งการส่ิงใดเลย เจา้ไม่รู้วา่เจา้
เป็นคนแร้นแคน้เขญ็ใจ เป็นคนขดัสน เป็นคนตาบอดและเปลือยกายอยู”่ (ววิรณ์ 3:15-17) 

ภาพของอเมริกาและคริสตจกัรท่ีผมยกมาน้ีเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของภาพท่ีน่าใจหายของ
ประเทศเรา และเม่ือผมพลิกดูในสมุดภาพของประเทศเรา ผมก็จ  าตอ้งรู้สึกละอายประเทศของเราท่ี
ยิง่ใหญ่และรับพระพรจากพระเจา้ไดล้ะทิ้งรากฐานแห่งหลกัการจากพระคมัภีร์ท่ีเคยมัน่คงเสียแลว้ และ
ส่วนใหญ่ของคริสตจกัรก็ตายดา้นฝ่ายจิตวญิญาณ ขาดการด าเนินกบัพระเจา้อยา่งมีชีวิตชีวาเป็นส่วนตวั 
และลึกซ้ึงคริสตจักรส่วนมากได้หลงไปสู่ลัทธิแห่งความสะดวกสบายและไม่ได้เป็นพลังท่ีจะให้
คาดหวงัอีกต่อไป คริสตจกัรไดสู้ญเสียความนบัถือจากมวลชน และกลายเป็นท่ีเยย้หยนัและน่าสลดใจท่ี
คริสตจกัรกลายเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีประเทศชาติของเราจะหนัมาขอความช่วยเหลือ 

ค ำเตือน 

แน่นอน ประเทศของเราตอ้งการการเยีย่มเยยีนจากพระเจา้ยิง่ใหญ่ในสวรรคข์องเรา เราตอ้งการ
วนัเพนเทคสเตคร้ังใหม่! ผูน้  าคริสเตียนหลายท่านในทัว่ประเทศไดรั้บค าเตือนวา่ ถา้อเมริกาไม่หนัจาก
ทางชัว่ของตนอเมริกาก็จะท าลายตวัเอง ผมเช่ือวา่อเมริกาตกอยูใ่นการพิพากษา การพิพากษาจากพระ
เจา้ไม่ใช่ก าลงัจะมา แต่มนัอยูท่ี่น่ีแลว้ นัน่คือเหตุผลท่ีคล่ืนแห่งความชัว่ร้ายไดไ้หลท่วมทัว่แผน่ดินของ
เราอยา่งเสรี 
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ในพระวจนะ พระเจา้ทรงเตือนวา่พระองคจ์ะตีสอนประชากรของพระองคแ์ละน าการพิพากษา
มา เพราะการไม่เช่ือฟังอยา่งต่อเน่ือง: 

“และถา้ท่านลืมพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่าน.... และปฏิบติันมสัการเหล่านั้น ขา้พเจา้ขอเตือน
ท่านจริง ๆ ในวนัน้ีว่า ท่านจะตอ้งพินาศเป็นแน่ อย่างกบับรรดาประชาชาติซ่ึงพระเจา้ทรงกระท าให้
พินาศไปต่อหนา้ท่าน” (เฉลยธรรมบญัญติั 8:19) 

“เพราะฉะนั้น ขอใหธ้รรมิกชนทุกคนอธิษฐานต่อพระองค ์ในเวลาท่ีพบพระองคไ์ด ้ในเวลาน ้ า
ท่วมมากน ้าจะไม่มาถึงคนนั้น” (สดุดี 32:6) 

[สองขอ้น้ีผูเ้ขียนคดัจากพระคมัภีร์ฉบบัอมตธรรมเพื่อชีวิต ซ่ึงอาจคลา้ยกบัฉบบัอมตธรรมเพื่อ
ชีวิตของไทย ถา้แปลตามฉบบันั้นก็จะไดค้วามหมายว่า “แต่ถา้ท่านลืมพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่าน 
และ.. ติดตามทางชัว่ ท่านจะพินาศ และบดัน้ีขา้พเจา้กล่าวว่า ผูเ้ช่ือทุกคนควรสารภาพบาปของตนต่อ
พระเจา้เม่ือเขาส านึกถึงมนั ขณะท่ียงัมีโอกาสรับการยกโทษ ถา้ท าเช่นนั้นการพิพากษาจะไม่มาถึงเขา”] 

พระวจนะทีแ่น่นอน 

เม่ือผมเร่ิมตน้อดอาหาร ผมไม่แน่ใจวา่จะทนไดถึ้งส่ีสิบวนั แต่ความมัน่ใจของผมอยูท่ี่พระเจา้
จะทรงช่วยผมแต่ละวนัการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์เป็นก าลงัใจให้ผมท าต่อไป ผมถ่อมตวัลงอย่าง
จริงจงัและแสวงหาพระเจา้เพื่อเห็นแก่อเมริกา พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดใ้ส่ภาระใจผมดว้ยท่ีจะอธิษฐาน
เผื่อแผนงานหลกัของแคมพสัครูเสด ซ่ึงรวมถึงการไปถึงเป้าหมาย ชีวิตใหม่ปี 2000 (NewLife 2000) 
เพื่อช่วยให้พระมหาบญัชาส าเร็จ เพื่อน าพระกิตติคุณไปถึงเด็กและผูใ้หญ่ทุกคนในโลก และเพื่อช่วย
แนะน าคนหน่ึงพนัลา้นใหรู้้จกัพระเยซูคริสตภ์ายในส้ินปี 2000 

ยิ่งผมอดอาหารนานเท่าใดผมก็ยิ่งสัมผสัไดถึ้งการสถิตอยูด่ว้ยของพระเจา้มากข้ึนเท่านั้น พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิท าให้จิตใจและวิญญาณของผมสดช่ืนอยา่งไม่เคยเป็นมาก่อน ความจริงจากพระคมัภีร์
กระโจนจากหน้ากระดาษมาหาผม ความเช่ือของผมทะยานข้ึนเม่ือผมร้องเรียกพระเจา้และช่ืนชมยินดี
ในการสถิตยอ์ยูด่ว้ยของพระองค ์

เชา้ตรู่วนัหน่ึงหลงัจากอดอาหารไดส้ามสัปดาห์ ผมไดรั้บการยืนยนัจากพระเจา้วา่พระองคจ์ะ
ทรงเยี่ยมเยียนอเมริกาด้วยฤทธ์ิอ านาจแห่งการเปล่ียนแปลงและการฟ้ืนฟู ผมน ้ าตาไหลด้วยการ
ขอบพระคุณ มีหลายคนคนท่ีบอกวา่พระเจา้ไม่ตรัสกบัท่านนอกจากทางถอ้ยค าท่ีเขียนไวใ้นพระคมัภีร์ 
แน่นอนพระวจนะเป็นวิธีพื้นฐานท่ีพระเจา้ตรัสผ่านแต่พระองค์สนทนากบัเราโดยพระวิญญาณของ
พระองคท่ี์อยูใ่นเราดว้ย (ยอห์น 14:26; 16:13) การท างานในจิตใจของพระองคส์อดคลอ้งกบัพระวจนะ
บริสุทธ์ิท่ีไดรั้บการดลใจจากพระองคเ์สมอ พระเจา้ไม่เคยตรัสกบัผมดว้ยเสียงท่ีหูจะไดย้ินและผมไม่มี
ของประทานในการพยากรณ์ แต่เชา้วนันั้นถอ้ยค าท่ีพระองคป์ระทานแก่ผมนั้นชดัเจนไม่ผดิเพี้ยน 
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ผมกระวนกระวายท่ีจะแบ่งปันความต่ืนเตน้กบัวอเนตตภ์รรยาผม ผมลุกจากการคุกเข่าและกา้ว
เขา้ไปในหอ้งนอน ผมปลุกวอเนตตแ์ละแบ่งปันกบัเธอวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดต้รัสอะไรกบัจิตใจผม 

“อเมริกาและส่วนอ่ืน ๆ ของโลกจะประสบกบัการต่ืนตวัฝ่ายจิตวิญญาณคร้ังใหญ่ ภายในส้ินปี 
2000” ผมกล่าว “และการฟ้ืนฟูน้ีจะจุดประกายไฟแห่งการเก็บเก่ียวคร้ังใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของ
คริสตจกัร” 

วอเนตตต่ื์นเตน้อยา่งเห็นไดช้ดั เราคุกเข่าลงร้องไห้ดว้ยความช่ืนชมยินดีดว้ยกนัในการสถิตอยู่
ดว้ยของพระเจา้ พระผูส้ร้างท่ียิง่ใหญ่ของเรา พระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา เพราะเราทั้งสองรู้
วา่พระองคไ์ดต้รัสแลว้ ตอนน้ีเราแน่ใจวา่การฟ้ืนฟูจะมาถึงและพระเจา้ยงัไม่ไดเ้ห็นพระพกัตร์ไปจาก
อเมริกาในการพิพากษาท่ีมีต่อเรา เน่ืองจากความบาปใหญ่หลวงของเราแต่ละคนและของประเทศชาติ
เรา 

เห็นได้ชดัว่าคริสเตียนท่ีมีความห่วงใยจ านวนมากก าลงัอธิษฐานขอการฟ้ืนฟู มนัคงเป็นการ
ทึกทกัเอาเองและหยิ่งจองหองถา้จะสรุปวา่พระเจา้จะส่งการฟ้ืนฟูมาเพราะค าอธิษฐานของผมคนเดียว 
ความปรารถนาของผมส าหรับหนงัสือเล่มน้ีคือ ตอ้งการจะแบ่งปันวา่พระเจา้ไดต้รัสอะไรกบัผม 

แต่ละวนัความมัน่ใจจากพระเจา้ยิ่งมัน่คง ซ่ึงยืนยนัวา่พระเจา้ทรงท างานในจิตใจอย่างแทจ้ริง 
วา่เร่ืองทั้งหมดท่ีผมอธิษฐานจะส าเร็จ และเม่ือผมรอคอยพระเจา้ต่อไป ผมก็ไดพ้บกบัความช่ืนชมยินดี
ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่งท่ีไม่เคยพบมาก่อน 

ก่อนท่ีผมจะอดอาหารครบส่ีสิบวนัไม่นาน พระวิญญาณบริสุทธ์ิตรัสกบัผมในอีกรูปแบบหน่ึง 
ดูเหมือนเวลาน้ีพระเจา้ตรัสวา่ค าสัญญาส าหรับการฟ้ืนฟูนั้นมีเง่ือนไข 

ผมใช้เวลาห้าสิบปีศึกษาพระวจนะของพระเจา้และฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และถอ้ยค า
ของพระองคใ์นวนันั้นชดัเจนท่ีสุด 
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บทที ่2 

กำรทรงเรียกส ำหรับอเมริกำ 
ขณะท่ีผมคุกเข่าต่อพระพกัตร์พระเจ้าท่ีเก้าอ้ีตวัโปรดในห้องนั่งเล่นของเรา ผมได้รับการ

เตือนสติโดยเง่ือนไขของพระวญิญาณในพระสัญญาท่ีจะส่งการฟ้ืนฟูมา เง่ือนไขเหล่าน้ีดูจะตรงกบัท่าที
ใน 2 พงศาวดาร 7:14 

“ถ้าประชากรของเราผูซ่ึ้งเขาเรียกกันโดยช่ือของเรานั้นจะถ่อมตัวลง และอธิษฐาน และ
แสวงหาหนา้ของเรา และหนัเสียจากทางชัว่ของเขา เราก็จะฟังจากสวรรค ์และจะให้อภยัแก่บาปของเขา 
และจะรักษาแผน่ดินของเขาใหห้าย” 

ดว้ยขอ้พระคมัภีร์น้ีท่ีฝังแน่นในความคิด ผมสัมผสัวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิก าลงับอกผมวา่ผูเ้ช่ือ
นบัลา้นจะตอ้งแสวงหาพระเจา้ดว้ยสุดใจของเขาโดยการอดอาหารและอธิษฐานก่อนท่ีพระเจา้จะเขา้
แทรกแซงเพื่อช่วยอเมริกาให้รอด พระวิญญาณท างานในใจผมให้อธิษฐานขอผูเ้ช่ือสองล้านคนท่ีจะ
ถ่อมตวัลงโดยการอดอาหารส่ีสิบวนัแสวงหาพระเจา้ 

พระเจา้ท างานในใจผมอีกคร้ังว่า พระองค์ตอ้งการการแสวงหามากขนาดน้ีเพราะสภาพจิต
วญิญาณท่ีส้ินหวงัของประเทศเรา 

แต่ตอนน้ีผมก็สงสัยวา่ คุณจะท าใหค้นนบัลา้นอดอาหารและอธิษฐานไดอ้ยา่งไร คุณจะชกัชวน
ใหพ้วกเขาท าส่ิงน้ีไดอ้ยา่งไร อาจจะเป็นไปไดถ้า้เพียงหน่ึงหรือสองวนั ขณะท่ีส่วนใหญ่ของคริสตจกัร
ไดสู้ญเสียวนิยัในการอดอาหารไปแลว้ 

แสวงหำกำรทรงน ำ 

สองสามสัปดาห์ก่อนผมจะเร่ิมอดอาหาร ผมเสาะหาขอ้มูลจากแพทยแ์ละผูน้ าคริสเตียนเพื่อ
เตรียมตวัเอง การค้นหาของผมไร้ผล ผมพบเพียงสองคนท่ีเคยอดอาหารส่ีสิบวนัคนหน่ึงในเกาหลี 
ผูอ้  านวยการแคมพสัครูเสดเกาหลีและเป็นเพื่อนรักของผม ดร.จูน กอน คิม กบั ดร.ฮูลิโอ ซีซาร์ รุยบาล
ในโคลัมเบีย ซ่ึงเป็นผูป้ระกาศพระกิตติคุณท่ีมีช่ือเสียงนานาชาติและจบการศึกษาปริญญาโทด้าน
สุขภาพ 

เม่ือผมไม่สามารถหาขอ้เขียนใด ๆ เก่ียวกบัวิธีอดอาหารนานขนาดนั้น ผมจึงแสวงหาพระ
ปัญญาของพระเจา้เพราะผมไม่ทราบวา่จะท าอะไร ผมอธิษฐานวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคท์ราบวา่
พระองค์เรียกข้าพระองค์ได้อดอาหารส่ีสิบวนั แต่ข้าพระองค์ไม่พบความช่วยเหลือท่ีข้าพระองค์
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ตอ้งการ ขา้พระองค์ไม่ตอ้งการท าส่ิงท่ีโง่เขลาใด ๆ เลย ขา้พระองค์ไม่ตอ้งการท าร้ายร่างกายของตน 
มนัเป็นวหิารของพระองค ์โปรดช่วยขา้พระองคเ์ถิด!” 

ขณะท่ีผมแสวงหาการทรงน าจากพระเจา้ มีบางส่ิงแปลกประหลาดเกิดข้ึน ผมสัมผสัว่ามีเสียง
สะอ้ืนในจิตวญิญาณผม และน่าอศัจรรยเ์ม่ือผมทราบวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงกนัแสง ตอนแรกผมตกใจ 
และแมว้า่ผมไม่ทราบวา่ท าไมพระองคก์นัแสง แต่ผมก็ร้องไหด้ว้ย 

แล้วผมได้ยินพระองค์ตรัสว่า “ประชากรของเราได้หลงลืมวินัยท่ีส าคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงของ
ชีวิตคริสเตียน ซ่ึงเป็นกุญแจส าคญัสู่การฟ้ืนฟู” และผมทราบว่าพระองค์หมายถึงการอดอาหารและ
อธิษฐาน 

เราสามารถอธิษฐาน เป็นพยาน อ่านพระวจนะของพระเจ้าอย่างขยนัขันแข็ง ไปโบสถ ์
กระตือรือร้นเพื่อพระคริสต ์และท าส่ิงท่ีถวายเกียรติแด่พระเจา้อยา่งร้อนรนส่ิงเหล่าน้ีลว้นน่ายกยอ่ง แต่
พระวิญญาณบริสุทธ์ิตรัสว่ากุญแจส าคญัท่ีตรงกับเง่ือนไขใน 2 พงศาวดาร 7:14 คือ การอดอาหาร 
แน่นอนเราไม่สามารถอดอาหารและอธิษฐานเป็นเวลานานโดยปราศจากการถ่อมตวัของเราลงและการ
หนัเสียจากทางชัว่ร้ายของเรา 

ตอนน้ีผมสัมผสัวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิก าลงัตอบค าถามของผมเก่ียวกบัวิธีจูงใจคนนบัลา้นให้
อดอาหาร ผมรู้สึกพระองคต์รัสกบัผมวา่ น่ีเป็นความรับผิดชอบของพระองคไ์ม่ใช่ของผม พระองคจ์ะ
น าคนใหก้ลบัใจใหม่ อดอาหารและอธิษฐาน และส่ิงท่ีน่าอศัจรรยใ์จกวา่นั้นคือ พระองคจ์ะน าสองลา้น
คนให้อดอาหารส่ีสิบวนั พระองคจ์ะประทานความปรารถนาและความสามารถแก่พวกเขาเพื่อท าส่ิงน้ี
ความรับผดิชอบของผมคือรักพระองคด์ว้ยสุดจิตสุดใจและสุดความคิด อธิษฐาน แบ่งปันประสบการณ์
การอดอาหารของผม ไวว้างใจพระสัญญาของพระองค ์และเช่ือฟังพระบญัชา และพระองคจ์ะท าส่วนท่ี
เหลือ 

ผมจ าตอ้งสงสัยวา่ผมไดย้นิเสียงพระองคอ์ยา่งถูกตอ้งหรือไม่ อยา่งไรก็ตาม ถึงตอนนั้นผมใกล้
จะอดอาหารครบส่ีสิบวนั และเวลานั้นผมมัน่ใจว่าจะสามารถอดอาหารส่ีสิบวนัได้ ใครก็ตามท่ีหิว
กระหายความชอบธรรมก็สามารถท าส าเร็จไดเ้ช่นกนั ผมรู้ว่าไม่ไดก้  าลงัยกยอ่งเคร่ืองหมายชนิดใหม่
ของชีวติฝ่ายจิตวญิญาณ แต่เป็นไฟของพระวญิญาณบริสุทธ์ิท่ีจุดข้ึนใหม่ 

ความคิดของผมหมุนแล่นดว้ยการตระหนักว่าพระเจา้เองจะท าให้ประชากรของพระองค์อด
อาหาร ผมเร่ิมเข้าใจว่าการฟ้ืนฟูน้ีจะเป็นการเคล่ือนไหวโดยสิทธ์ิขาดของพระเจ้าอย่างแท้จริง ว่า
พระองค์ยงัไม่ทิ้งอเมริกา ว่าพระองค์ยงัวางแผนเพื่อประเทศท่ีรักของเรา หัวใจของผมแทบจะระเบิด
ออกดว้ยการขอบพระคุณ และการสรรเสริญพระเจา้ ขณะท่ีผมหลัง่น ้าตา ผมรู้วา่ผมตอ้งท าทุกส่ิงท่ีท าได้
เพื่อจะถ่ายทอดถอ้ยค าน้ีไปสู่วงการคริสเตียน 



 31 

แลว้พระเจา้ไดบ้อกผมวา่จะส่ือสารถอ้ยค าน้ีไดอ้ยา่งไร 

เรียกให้มกีำรอดอำหำร 

ในวนัท่ียี่สิบเกา้ท่ีผมอดอาหาร ขณะท่ีผมอ่านใน 2 พงศาวดาร 28-30 ผมระลึกถึงความเส่ือม
สลายฝ่ายจิตวิญญาณของอาณาจกัรยูดาห์ ซ่ึงเป็นผลจากการครอบครองของอาหัส กษตัริย์ ท่ีชั่วร้าย 
พระองคไ์ดต้อกตะปูปิดประตูพระวิหารเพื่อไม่ให้ใครนมสัการท่ีนัน่ได ้พระองคส์ร้างแท่นบูชาให้พระ
ของชนต่างชาติในทุกมุมของกรุงเยรูซาเล็ม และทุกเมืองของยดูาห์ มนัเป็นเวลาท่ีเลวร้ายส าหรับยดูาห์ 
ซ่ึงจากเผ่าน้ีเองท่ีในท่ีสุดสิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ องค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา พระเมสสิยาห์ในค าสัญญา จะ
เสด็จมา 

อาหสัไดก้ระท าผดิต่อพระเจา้มากจนพระเจา้ “มอบพระองคใ์ห”้ กษตัริยแ์ห่งซีเรีย กองทพัซีเรีย
มีชัยชนะเหนืออาหัส และน าประชาชนจ านวนมากของพระองค์ไปเป็นเชลยยงักรุงดามัสกัส (2 
พงศาวดาร 28:5,6) กษตัริยแ์ห่งอิสราเอลยงัโจมตีและฆ่าทหารยดูาห์มากกวา่หน่ึงแสนสองหม่ืนคน และ
น าภรรยา บุตรและธิดาสองแสนคนไป 

เม่ืออาหสัส้ินพระชนม ์พระองคม์ไม่ไดรั้บเกียรติ พระองคถู์กฝังไวใ้นกรุงเยรูซาเล็ม แต่ไม่ใช่
หลุมฝังศพของบรรดาพระราชา เฮเซคียาห์ราชบุตรของพระองค์ซ่ึงหนีพน้จากการเป็นเคร่ืองเผาบูชา
มนุษยข์องอาหสั ไดข้ึ้นครองราชยเ์ม่ือพระชนมายไุดย้ีสิ่บพรรษา 

ในเดือนแรกท่ีทรงครองราชย ์กษตัริยเ์ฮเซคียาห์ไดเ้ปิดพระวิหารอีกคร้ังและท าความสะอาด 
แลว้พระองคส่์งจดหมายไปทัว่ยดูาห์และอิสราเอลเรียกให้บรรดาผูท่ี้นมสัการพระเจา้อยา่งแทจ้ริงให้มา
เยรูซาเล็มเพื่อฉลองเทศกาลปัสกาประจ าปี 

เฮเซคยีำห์ตรัสกบัประชำชนของพระองค์ดังนี้ 

เพราะบิดาของเราทั้งหลายไม่ซ่ือสัตย ์และไดก้ระท าส่ิงท่ีชัว่ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระ
เจา้ของเรา เขาทั้งหลายไดท้อดทิ้งพระองค ์และหนัหนา้ของเขาเสียจากท่ีประทบัของพระเจา้ และไดห้นั
หลงัให้ เขาปิดประตูมุขของพระนิเวศน์ดว้ยและไดด้บัประทีปเสีย และมิได้เผาเคร่ืองหอมหรือถวาย
เคร่ืองเผาบูชาในสถานบริสุทธ์ิของพระเจา้แห่งอิสราเอล เพราะฉะนั้นพระพิโรธของพระเจา้จึงมาบนยู
ดาห์และเยรูซาเล็ม และพระองคท์รงกระท าใหเ้ขาเป็นส่ิงท่ีน่าหวาดเสียว เป็นท่ีสยดสยองและเป็นท่ีเยาะ
เยย้ตามท่ีท่านไดเ้ห็นกบัตาของท่านแลว้ เพราะน่ีแน่ะบิดาทั้งหลายของเราไดล้ม้ลงดว้ยดาบและบุตรชาย
บุตรหญิงกบัภรรยาของเราไดเ้ป็นเชลยเพราะเหตุน้ี บดัน้ีเรามีใจประสงคท่ี์จะท าพนัธสัญญากบัพระเย
โฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล เพื่อว่าพระพิโรธอนัแรงกล้าของพระองค์จะหันไปจากเสียจากเรา (2 
พงศาวดาร 29:6-10) 
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และพระองค์เรียกร้องให้พวกเขำ: 

โอ ชนอิสราเอลเอ๋ย จงกลบัมาหาพระเยโฮวาห์ พระเจา้ของอบัราฮมั อิสอคั และอิสราเอล เพื่อ
พระองค์จะหันกลบัมายงัคนส่วนท่ีเหลืออยู่ของผูซ่ึ้งหนีรอดจากพระหัตถ์ของพระราชาแห่งอสัซีเรีย 
อยา่ให้เหมือนบิดาและพี่นอ้งของท่านผูไ้ม่ซ่ือต่อพระเยโฮวาห์พระเจา้แห่งบรรพบุรุษของเขา พระองค์
จึงทรงมอบเขาไวใ้ห้ประสบความหายนะตามท่ีท่านเห็นอยู่ และคราวน้ีอย่าหวัแข็งอย่างบิดาของท่าน
ทั้งหลายเลย แต่จงมอบตวัท่านแก่พระเจา้และมายงัสถานนมสัการของพระองค ์ซ่ึงพระองคช์ าระไวใ้ห้
บริสุทธ์ิเป็นนิตย ์และปรนนิบติัพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่านเพื่อพระพิโรธอนัแรงกลา้ของพระองคจ์ะ
หนัไปเสียจากท่านเพราะถา้ท่านทั้งหลายหนักลบัมายงัพระเจา้ พี่นอ้งของท่านและลูกหลานของท่านจะ
ประสบความเอน็ดูจากผูท่ี้จบัเขาไปเป็นเชลย และจะไดก้ลบัมายงัแผน่ดินน้ีอีก เพราะพระเยโฮวาห์พระ
เจา้ของท่านทรงพระเมตตาและกรุณา ถา้ท่านกลบัมาหาพระองค ์พระองค์จะไม่ทรงหันพระพกัตร์ไป
จากท่าน (2 พงศาวดาร 30:6-9) 

ผลอนัวเิศษจำกกำรฉลองปัสกำกไ็ด้ถูกบันทกึไว้ด้วยว่ำ: 

ชุมนุมทั้ งส้ินของยูดาห์กับบรรดาปุโรหิตและคนเลวีและชุมนุมชนทั้ งส้ินซ่ึงออกมาจาก
อิสราเอล และคนต่างด้าวซ่ึงออกมาจากอิสราเอลและซ่ึงอยู่ในยูดาห์เปรมปรีด์ิกนั จึงมีความช่ืนบาน
ใหญ่ยิง่ในกรุงเยรูซาเล็ม เพราะตั้งแต่สมยัของซาโลมอนโอรสของดาวิดพระราชาแห่งอิสราเอลไม่เคยมี
อยา่งน้ีเลยในเยรูซาเล็ม แลว้บรรดาปุโรหิตและคนเลวีไดลุ้กข้ึนอวยพรประชาชน เสียงของเขาก็ถึงพระ
กรรณ และค าอธิษฐานของเขาก็มายงัท่ีประทบับริสุทธ์ิของพระเจา้ในฟ้าสวรรค์ (2 พงศาวดาร 30:25-
27) 

ความโปรดปรานจากพระเจา้กลับมาในวนันั้นพระองค์ทรงท าให้พระราชาและประชาชน
รุ่งเรือง แต่ผมสะดุดตาท่ีส่ิงพิเศษบางอยา่ง เฮเซคียาห์เขียนจดหมายเชิญใหป้ระชาชนมายงักรุงเยรูซาเล็ม
เพื่อฉลองปัสกา 

ในหนงัสือ Experiencing God (น ้ าพระทยัดีเลิศของพระเจา้) ของเฮ็นรี แบล็คคาบี และคล็อด 
คิง กล่าวว่า “เม่ือพระเจา้พร้อมท่ีจะท าบางส่ิง พระองค์เปิดเผยให้ผูห้น่ึงหรือประชากรของพระองค์
ทราบวา่พระองคก์ าลงัจะท าอะไร... เม่ือพระเจา้ตรัส พวกเขาทราบวา่นัน่คือพระเจา้พวกเขารู้วา่พระเจา้
ตรัสอะไร พวกเขารู้วา่เขาตอ้งตอบสนองอยา่งไร” เม่ือไดอ่้านจดหมายของเฮเซคียาห์ ผมจึงมัน่ใจวา่พระ
เจา้ตอ้งการใหผ้มท าอะไร 

พระเจา้ท างานในใจผมอย่างมากให้เขียนจดหมายถึงบรรดาคริสเตียนท่ีมีอิทธิพลมาก ๆ ใน
ประเทศของเราหลายร้อยคน เชิญมาท่ีออร์แลนโด ฟลอริดา ในฐานะแขกของแคมพสัครูเสดเพื่ออด
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อาหารและอธิษฐาน จะเป็นเวลาส าหรับการแสวงหาแนวทางของพระเจา้โดยเฉพาะ เพื่อจะทราบวา่เรา 
ผูรั้บใชข้องพระองค ์จะสามารถเป็นท่อพระพรแห่งการฟ้ืนฟูเพื่อประเทศของเราและโลกน้ีอยา่งไร 

ผมเช่ือมัน่เต็มท่ีว่า ถา้ผูเ้ช่ือทั้งหลายรักพระเจา้ ไวว้างใจพระสัญญาของพระองค์ และเช่ือฟัง
พระบัญชาอย่างแท้จริง พระองค์จะสู้สงครามเพื่อเรา และเราจะกลับเป็นประเทศท่ีอยู่ภายใต้การ
ครอบครองของพระเจา้อีกคร้ังหน่ึง 

เม่ือพระวญิญาณบริสุทธ์ิตรัสกบัผมเก่ียวกบัการเขียนจดหมาย ผมอยูท่ี่บา้นก าลงัคุกเข่าอยูท่ี่ขา้ง
เตียง ผมโทรศพัทถึ์งวอเนตต ์เม่ือเธอมา ผมอ่านขอ้ความจาก 2 พงศาวดาร บทท่ี 28-30 และบอกเธอวา่
ผมเช่ือวา่พระเจา้ก าลงักระตุน้ให้ผมท าอะไร เราเร่ิมอธิษฐานและร้องไห้ เพราะเราทั้งสองไดส้ัมผสัว่า
พระเจา้ไดต้รัสกบัผมอีกคร้ัง ผมจึงทราบวา่กา้วแรกควรจะท าอะไร คือเผยแพร่การทรงเรียกจากพระเจา้
ถึงอเมริกาให้กลบัใจใหม่ อดอาหารอธิษฐาน และแสวงหาพระพกัตร์พระเจา้ ผมตอ้งเขียนจดหมายถึง
ผูน้ าคิรสเตียนท่ีมีอิทธิพลหลายร้อยคน 

บ่ายวนัอาทิตยท่ี์ผ่านมา วอเนตต์และผมได้ฟังค าเทศนาท่ีต่ืนเตน้และเร้าใจเก่ียวกบัส่ิงส าคญั
ส าหรับทัว่โลกทางโทรทศัน์ โดยเพื่อนรักท่ีเก่าแก่ของเรา ดร.เอเดรียน โรเจอร์ส ศิษยาภิบาลของ
คริสตจกัรเบลเลว ูแบ๊บติสตค์ริสตจกัรใหญ่โตในเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี เธอแนะน าให้ผมโทรศพัท์
หาเอเดรียน เพราะเขาคงจะเข้าใจแจ่มชัด และค าปรึกษาของเขาน่าจะมีประโยชน์ในการท่ีผมจะ
ด าเนินการเขียนจดหมายต่อไป ผมโทรศพัทไ์ปหาเขา และหลงัจากทกัทายเล็กนอ้ยผมก็เขา้เร่ืองเลย 

“เอเดรียน ฟังส่ิงท่ีผมเช่ือวา่พระเจา้ตรัสกบัผมหน่อยนะ” ขณะท่ีผมโยงเหตุการณ์เม่ือชัว่โมงท่ี
ผา่นมาและเร่ืองท่ีผมเช่ือวา่พระเจา้ท างานในใจให้ผมเขียนจดหมายอยา่งไรเขาก็เร่ิมต่ืนเตน้และหนุนใจ
ใหผ้มส่งจดหมายทนัที 

ขั้นแรกผมเชิญผูน้ าคริสเตียนท่ีมีอิทธิพลมากในอเมริกาและแคนาดาหกสิบแปดคนมาร่วมงาน
กบัวอเนตตแ์ละผม เป็นคณะกรรมการรับเชิญ คนเหล่านั้นทุกคนตอบตกลงจะร่วมงานยกเวน้ห้าท่านซ่ึง
แต่ละท่านก็มีเหตุผลท่ีดีส าหรับการปฏิเสธไม่รับเป็นคณะกรรมการ 

จ านวนคณะกรรมการเพิ่มข้ึนเป็นเจ็ดสิบสามคนและความกระตือรือร้นของพวกเขาต่อการ
รวมตวักนัอดอาหารและอธิษฐานก็เป็นส่ิงยืนยนัอีกคร้ังวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นเจา้ของความคิดน้ี
และเป็นผูท่ี้ท  าให้เกิดผล หลายคนได้เล่าว่าพระเจา้ได้ตรัสกบัเขาด้วยถึงเร่ืองความส าคญัของการอด
อาหาร 

ขั้นต่อไปผมร่างจดหมายถึงผูน้ าคริสเตียนคนอ่ืน ๆ เชิญพวกเขามาเขา้ร่วมกบัเราท่ีออร์แลนโด 
ในวนัท่ี 5-7 ธันวาคม 1994 ท่ีหัวจดหมายเขียนว่า “การเรียกพิเศษให้อธิษฐานและอดอาหารเพื่อ
อเมริกา” ผูรู้้วา่หลายคนคงไม่สามารถมาไดเ้น่ืองจากเหตุผลหลายประการ แต่ผมอธิษฐานวา่ขอให้อยา่ง
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นอ้ยกลุ่มคนท่ีเอเดรียนเรียกวา่ “สามร้อยคนของกิเดโอน” จะตอบรับดว้ยความยินดี ผมมัน่ใจวา่เม่ือเรา
มาชุมนุมกนั พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จเยี่ยมเยียนเราเม่ือเราอดอาหารและอธิษฐาน และพวกเขาจะ
กลบัไปยงัรายการวทิยแุละโทรทศัน์ของเขา ยงัธรรมาสน์ของเขา ยงัส านกัพิมพม์ากมาย เพื่อจะเผยแพร่
ข่าวเร่ืองการทรงเรียกคร้ังใหม่ของพระเจา้สู่การฟ้ืนฟูเพื่ออเมริกา พระเจา้เคล่ือนไหวมากกว่าความ
คาดหวงัของผมเม่ือมีคนมาร่วมอดอาหารและอธิษฐานมากกวา่หกร้อยคน 

ดว้ยความยนิดีท่ีผูน้  าคริสเตียนมากมายตอบสนองอยา่งเห็นไดช้ดั ผมสัมผสัวา่พระเจา้น าผมให้
เขียนหนงัสือเพื่อเร่งวนัเวลาของการฟ้ืนฟูท่ีจะมาถึง เน่ืองจากประสบการณ์ของผมเองท่ีอดอาหารโดย
ไม่มีค  าปรึกษาทางการแพทยท่ี์เหมาะสม และเน่ืองจากมีหนงัสือดี ๆ เก่ียวกบัการอดอาหารในแง่จิต
วญิญาณนอ้ยมาก ผมรู้สึกวา่หนงัสือน้ีจ าเป็นอยา่งยิง่ 

ผู้อืน่ร่วมอดอำหำร 

ตลอดเวลายาวนานท่ีไม่รับประทานอาหารแข็ง ผมไม่เคยกดดนัวอเนตตห์รือผูร่้วมงานของผม
ใหอ้ดอาหารกบัผม 

ผมอธิบายวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงเรียกให้ผมอดอาหาร โปรดอยา่อดอาหารเพียงเพราะผม
อดอาหารนอกจากพระเจา้ทรงน าคุณ” 

ผูร่้วมงานของผมหลายคนไดอ้ดอาหารสองสามวนั มีห้าคนท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้น าให้อดอาหาร
ส่ีสิบวนัเตม็คือเพื่อนร่วมงานท่ีรักของผม ดร.เบน็ เจนนิงส์ ผูป้ระสานงานการอธิษฐานระหวา่งประเทศ
ของแคมพสัครูเสด กวิน มารอลิส ผูจ้ดัการส านกังานของผม เจอร์ร่ี วิเวอร์ ผูป้ระสานงานการวิจยัและ
พฒันาของโครงการเผยแพร่วีดีโอพระเยซู ไมค ์เบิร์นส์ ผูป้ระสานงานระหวา่งประเทศดา้นโอกาสของ
พนกังาน และอลั สตาห์ล ผูป้ระสานงานเครือข่ายการอธิษฐานวงิวอนทัว่โลกของเรา 

วอเนตตมี์บทบาทส าคญัในเร่ืองน้ี เธออธิษฐานเผื่อผมขณะท่ีเธอยงัคงท างานท่ีเธอรับผิดชอบ 
ส่ิงท่ีเธอสนใจพิเศษและเป็นพนัธกิจหน่ึงของแคมพสัครูเสดคือการน า Women Today Inteernational (วู
เมน ทูเดย ์อินเตอร์เนชนัแนล) กลุ่มพลงัของผูห้ญิงนบัลา้นท่ีช่วยให้พระมหาบญัชาส าเร็จ สองสัปดาห์
ก่อนจะส้ินสุดการอดอาหารของผมเธอรู้สึกวา่พระเจา้น าให้เธอร่วมอดอาหารกบัผม 

ผมไม่สามารถบอกคุณได้ว่ามนัมีความหมายส าหรับผมมากแค่ไหน เรามีชีวิตสมรสท่ีไดรั้บ
พระพรตั้งแต่วนัแต่งงานในปี 1948 แต่การตดัสินใจของเธอท่ีจะร่วมอดอาหารในโอกาสน้ีท าให้เรา
ใกลชิ้ดกนัอยา่งมีความหมายมากยิ่งข้ึน เราด่ืมน ้ าและน ้ าผลไม ้แสวงหาพระพกัตร์พระเจา้ในฐานะสามี
ภรรยา และฟังวา่พระองคจ์ะตรัสอะไรแก่เราทั้งสอง 
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ฉลองกำรอดอำหำรร่วมกบัพนักงำน 

ในวนัท่ีสามสิบเกา้ท่ีผมอดอาหาร บ่ายวนัศุกร์วอเนตตแ์ละผมไดพ้บกบัพนกังานหลายร้อยคน
ของส านกังานใหญ่แคมพสัครูเสดในการ “เฉลิมฉลองการอดอาหาร” เพื่อจะเล่าเร่ืองของเราให้พวกเขา
ฟัง ข่าวเร่ืองท่ีพระเจา้ตรัสกบัเราไดก้ระจายไปทัว่ส านกังานแลว้ และเราตอ้งการให้พวกเขาไดฟั้งเร่ืองน้ี
จากเราโดยตรง พนกังานเหล่าน้ีให้การสนบัสนุนอย่างดีตลอดมา โดยเขียนขอ้ความให้ พูดค าหนุนใจ
ทุกวนั และอธิษฐานขอใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เสริมก าลงัเรา 

คนแน่นห้องประชุม คนของเรายืนพิงฝาผนงัและประตูพวกเขาต่ืนเตน้และคุณสามารถไดย้ิน
เสียงคุยกนัเซ็งแซ่ดว้ยความต่ืนเตน้ในฝงูชนน้ี 

รองประธานบริหารของเรา ดร.สตีฟ ดกัลาส ผูไ้ดอ้ดอาหารวนัละม้ือเป็นเวลาส่ีสิบวนัไดเ้ชิญ
วอเนตตข้ึ์นพดูผูฟั้งรอคอยดว้ยความคาดหวงัขณะท่ีเธอกา้วไปท่ีธรรมาสน์ “ดิฉนัไดย้ินพวกท่านบางคน
ถามวา่ ‘วอเนตตก์ าลงัอดอาหารหรือ’ ‘วอเนตตก์ าลงัจะท าอะไร’” เธอเร่ิมกล่าว “ดิฉนัคิดวา่พวกคุณคง
คิดวา่ดิฉนัก าลงัจะพลาดโอกาสพิเศษบางอยา่งจากพระเจา้ และอนัท่ีจริง ดิฉนัก็เคยคิดอยา่งนั้นดว้ย” 

ผมรู้สึกอบอุ่นจากค าพูดต่อไปของเธอ “แทจ้ริงดิฉนัร่วมอดอาหารเพื่อสนบัสนุนสามี เพื่อร่วม
เป็นใจเดียวกบัเขาแต่หากพระเจา้ก าลงัจะบอกถอ้ยค าพิเศษใด ๆ ดิฉนัก็แน่ใจวา่ดิฉนัอยากจะเป็นผูท่ี้ได้
ยนิ” 

เม่ือเสียงหวัเราะซาลง เธอกล่าวต่อ “ดิฉนัไม่แน่ใจวา่พระเจา้ก าลงัจะประทานอะไรให้ดิฉนั แต่
ก็มีความมัน่ใจวา่สามีคือผูน้ าฝ่ายจิตวิญญาณของดิฉนั และดิฉนัสามารถติดตามเขา” เธอเหลือบมองผม
และกล่าวต่อ “พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงยนืยนักบัดิฉนัวา่พระองคท์รงเรียกใหบิ้ลอดอาหารส่ีสิบวนั และ
ดิฉนัสามารถวางใจเขาไดใ้นเร่ืองน้ีหลายคนพยกัหนา้เห็นดว้ยขณะท่ีวอเนตตก์ล่าวต่อไปวา่ 

เช้าวนัน้ีเม่ือดิฉนัอ่านพระคมัภีร์ตามปกติ ดิฉันอ่านถึงอิสยาห์บทท่ี 58 ซ่ึงกล่าวว่าพระเจา้จะ
ทรงอนุญาตให้เราเป็นผูซ่้อมแซมก าแพงท่ีพงัของชนชาติน้ี ดิฉันเช่ือว่าเหตุผลประการหน่ึงท่ีพระเจา้
เรียกเราใหอ้ดอาหารคือเพื่อเราจะท าตามเง่ือนไขของพระองค ์เพื่อพระองคจ์ะใชเ้ราได.้..” 

แลว้วอเนตตท่ี์อดอาหารมาสิบสามวนัก็ร้องไห้ดว้ยความถ่อมใจต่อหน้าฝงูชนจ านวนมาก เธอ
พยายามกลั้นน ้าตาและสามารถกล่าวส่ิงท่ีอยูใ่นใจต่อผูฟั้ง “ดิฉนัเช่ือวา่พระองคท์รงเรียกเราให้อดอาหาร
... เพื่อพระองคจ์ะสามารถใช้เราเป็นส่วนหน่ึงของการต่ืนตวัฝ่ายจิตวิญญาณคร้ังน้ี....ในประเทศน้ี..ทัว่
โลก” แลว้เธอก็ไม่สามารถพดูต่อไปได ้เธอหนัหลงัอยา่งเร็วและออกจากธรรมาสน์ 

พนกังานหลายร้อยคนยืนข้ึนและปรบมืออย่างกึกกอ้ง หลงัจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนวนันั้นบางคนอาจ
พดูไดว้า่ความรักท่ีพนกังานมีต่อวอเนตตจ์ะท าใหล้ าคอทุกคนต้ืนตนัและท าใหทุ้กคนน ้าตาคลอ 
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เม่ือเสียงปรบมือเงียบลงผมไปท่ีธรรมาสน์ต่อจากเธอ “ผมเช่ือวา่พระเจา้ทรงตอ้งการท าส่ิงใหม่
ในชีวิตเราทั้งหลาย” ผมเร่ิมตน้ “ผมเช่ือว่าพระองค์ทรงมีบางส่ิงท่ีพิเศษส าหรับเราแต่ละคน หลายปีท่ี
ผา่นมาพระเจา้ทรงประทานสิทธิพิเศษแก่แคมพสัครูเสดในการช่วยน าพระกิตติคุณไปถึงคนอยา่งนอ้ย
หน่ึงพนัหา้ร้อยลา้นคน และหลายสิบลา้นคนไดแ้สดงถึงการตดัสินใจรับความรอดต่อพระคริสต ์ขอค า
สรรเสริญและเกียรติทั้งส้ินเป็นของพระเจา้” 

“แต่ถึงจะอยู่ในงานรับใช้น้ี เราก็อาจเป็นเหมือนคริสตจกัรท่ีเมืองเอเฟซัส คือละทิ้งความรัก
ดั้งเดิม เราอาจประสบกบัการผุกร่อนฝ่ายจิตวิญญาณอยา่งชา้ ๆ ไดเ้ช่นเดียวกนั ดงันั้นพระเจา้ท างานใน
ใจผมใหถ้ามคุณวา่ คุณก าลงัมีประสบการณ์ในการเดินกบัพระเยซูองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราอยา่งจริงจงั 
เป็นส่วนตวั และลึกซ้ึงหรือไม่ มีอะไรขดัขวางการด าเนินของคุณหรือไม่ คุณเป็นอย่างท่ีพระเจา้ทรง
ตอ้งการทั้งหมดหรือไม่ มีบางส่ิงท่ีคุณตอ้งสารภาพกบัองค์พระผูเ้ป็นเจา้หรือไม่ แลว้ผมก็ยกขอ้พระ
ธรรมโรม 12:1,2 

พี่นอ้งทั้งหลาย ดว้ยเหตุน้ี โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจา้ ขา้พเจา้จึงวิงวอนทั้งหลาย
ให้ถวายตวัของท่านแด่พระองคเ์พื่อเป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิตอนับริสุทธ์ิและเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ ซ่ึง
เป็นการนมสัการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคน้ีแต่จงรับการ
เปล่ียนแปลงจิตใจ แลว้อุปนิสัยของท่านจึงจะเปล่ียนใหม่ เพื่อท่านจะไดท้ราบน ้ าพระทยัของพระเจา้ จะ
ไดรู้้วา่อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบพระทยั และอะไรดียอดเยีย่ม 

ผมพดูต่อ “ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งจ าไวคื้อ เวลาของเราท่ีเหลือในโลกน้ีก็สั้นมาก องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อาจ
มาเร็ว ๆ น้ี หรือพระองค์อาจท้าทายเราให้ท าเพื่อพระองค์มากกว่าท่ีเราก าลังท าอยู่เด๋ียวน้ี แต่ใน
ความหมายของนิรันดร์กาล ไม่มีใครในพวกเราท่ีจะมีชีวิตอีกยาวนาน บางคนในพวกคุณอาจอยูท่ี่น่ีอีก
หา้สิบปี แต่เวลาแค่นั้นก็นบัวา่สั้นมาก” 

ผมกวาดตามองฝูงชนท่ีเงียบกริบ พวกพนักงานดูเหมือนจะจดจ่ออยู่กับค าพูดของผม 
“ประเทศชาติของเราจ าเป็นต้องมีการฟ้ืนฟู” ผมพูด “และผมเช่ือว่าการฟ้ืนฟูต้องเร่ิมท่ีพวกเรา มนั
จ าเป็นตอ้งเร่ิมท่ีน่ี ในห้องน้ี ผมไม่อยากเรียกร้องเพียงแค่อารมณ์ของคุณ แต่ผมตอ้งการเรียกร้องความ
ตั้งใจของคุณ มาร่วมกบัผมเถิดและพูดวา่ ‘โอ พระวิญญาณของพระเจา้ โปรดหายใจเหนือขา้พระองค.์.
สัมผสัขา้พระองค.์...ประทานความสัมพนัธ์กบัพระองคท่ี์ใหม่และจริงจงัและมีพลงัแก่ขา้พระองคเ์ถิด’ 
ถา้น่ีคือความปรารถนาของท่าน ขอใหท้่านออกมาขา้งหนา้ไดไ้หมครับ” 

โดยไม่ตอ้งพูดอะไรอีก หลายร้อยคนออกมาขา้งหน้าคุกเข่าและอธิษฐาน ความรักท่ีพวกเขามี
ต่อพระคริสต์ได้เตรียมเขาให้ร่วมเป็นพนักงานเป็นอนัดบัแรกอยู่แล้ว เด๋ียวน้ีพวกเขาได้แสดงความ
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ปรารถนาท่ีจะรับใช้ต่อไปด้วยใจบริสุทธ์ิปราศจากบาป และเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ การ
ตอบสนองก็เป็นเอกฉนัท ์

แหล่งทรัพยำกรทีย่ิง่ใหญ่ของเรำ 

อเมริกาเป็นแหล่งทรัพยากรใหญ่ท่ีมีเงิน เทคโนโลยีและก าลงัคนท่ีจะช่วยให้พระมหาบญัชา
ส าเร็จ มากยิ่งกวา่ประเทศอ่ืน ๆ รวมกนั ถา้ศตัรูของข่าวประเสริฐท าส าเร็จอเมริกาจะไม่เป็นประเทศท่ี
ส่งคนออกมากอีกต่อไป ซาตานจะเอาเสรีภาพทางศาสนาของเราไป 

พระเจา้ทรงไม่ยอมทนต่อความบาป พระคมัภีร์และประวติัศาสตร์ยืนยนัส่ิงน้ีชดัเจนอย่างน่า
เจบ็ปวด ผมเช่ือวา่พระเจา้ทรงใหอิ้สราเอลโบราณเป็นตวัอยา่งวา่อะไรจะเกิดข้ึนกบัสหรัฐอเมริกา ถา้เรา
ไม่ประสบกบัการฟ้ืนฟู พระองค์จะทรงตีสอนเราต่อไปด้วยปัญหาทุกชนิดจนกระทัง่เรากลบัใจใหม่
หรือจนกวา่เราจะถูกท าลายเช่นเดียวกบัอิสราเอลโบราณเน่ืองจากความบาปแห่งการไม่เช่ือฟังของเขา 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ส่งค าเตือนทุกรูปแบบมายงัอิสราเอลพยายามท าใหเ้ขาสนใจเพื่อเขาจะกลบัใจ
ใหม่วา่ 

“เราคว  ่าเจา้เสียบา้ง อยา่งท่ีพระเจา้คว  ่าเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ เจา้เป็นเหมือนดุน้ฟืนท่ี
เขาหยิบออกมาจากกองไฟ เจ้าก็ยงัไม่กลับมาหาเรา” พระเจ้าตรัสดังน้ีแหละ “โออิสราเอลเอ๋ย 
เพราะฉะนั้นเราจะตอ้งกระท ากบัเจา้ดงัน้ี เพราะเราจะตอ้งกระท าเช่นน้ีแก่เจา้ โอ อิสราเอลเอ๋ยจงเตรียม
ตวัเพื่อจะเผชิญพระเจา้ของเจา้” เพราะน่ีแน่ะพระองคผ์ูป้ั้นภูเขาและสร้างพายุ และทรงประกาศพระด าริ
ของพระองค์แก่มนุษย ์ผูท้รงสร้างแสงเงินแสงทอง และทรงด าเนินบนท่ีสูงของพิภพ พระนามของ
พระองค ์คือ พระเยโฮวาห์พระเจา้จอมโยธา (อาโมส 4:11-13) 

[ผูเ้ขียนคดัขอ้ความจากพระคมัภีร์ฉบบั The Living Bible ซ่ึงแปลความหมายไดว้า่ “และเจา้ก็
ไม่ยอมกลบัมาหาเรา” พระเจา้ตรัส “ดงันั้นเราจะน าส่ิงเลวร้ายกวา่น้ีท่ีเราพูดถึงมาเหนือเจา้ อิสราเอลเอ๋ย 
จงเตรียมตวัเผชิญพระเจา้ของเจา้ในการพิพากษา เพราะเจา้ก าลงัเผชิญกบัพระองค์ผูป้ั้นภูเขาและสร้าง
ลม และรู้จกัความคิดทุกอยา่งของเจา้...พระนามของพระองค ์คือ พระเยโฮวาห์ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระผู ้
ทรงมหิทธิฤทธ์ิ”] 

ความคิดเร่ืองน้ียงัไดรั้บการสนบัสนุนโดยค าเตือนรุนแรงในเฉลยธรรมบญัญติั 28:58-62: 
“ถา้ท่านทั้งหลายไม่ระวงัท่ีจะกระท าตามถอ้ยค าของธรรมบญัญติัซ่ึงเขียนไวใ้นหนงัสือเล่มน้ี ท่ี

จะให้ย  าเกรงพระนามท่ีทรงพระสิริและท่ีน่าสะพึงกลวัน้ี คือพระนามพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่าน 
แล้วพระเจา้จะทรงน ามาสู่ท่านและลูกหลานของท่านซ่ึงความทุกข์ใจอย่างผิดธรรมดาความทุกข์ใจ
ร้ายแรงและช้านานและความเจ็บไขต่้าง ๆ ท่ีร้ายแรงและช้านาน และพระองค์จะทรงน าโรคระบาด
ทั้งหลายแห่งอียปิต ์ซ่ึงท่านกลวันั้นมาสู่ท่านอีก และมนัจะติดพนัท่านอยู ่โรคทุกอยา่งและความทุกขใ์จ
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ทุกอย่างซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือน้ี พระเจา้จะทรงน ามายงัท่าน จนกวา่ท่านทั้งหลายจะถูกท าลาย ซ่ึง
พวกท่านทั้งหลายมีมากอยา่งดวงดาวในทอ้งฟ้านั้น ท่านก็จะเหลือแต่จ านวนนอ้ย เพราะวา่ท่านไม่เช่ือ
ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่าน” 

[ขอ้น้ีผูเ้ขียนคดัจากพระคมัภีร์ฉบบั The Living Bible ดว้ย แต่ไม่มีความหมายท่ีแตกต่างจาก
พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบั 1971 มากนกั] 

พระเจา้ก าลงัเรียกให้คริสตจกัรลุกข้ึนและน าชนชาติน้ีให้กลับใจใหม่และติดตามพระองค ์
ความหวงัเดียวของเราคือการเยีย่มเยยีนจากพระเจา้ท่ีอศัจรรยเ์หนือธรรมชาติ 
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บทที ่3 

อเมริกำทีถู่กพพิำกษำ 

อเมริกามีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้อย่างโดดเด่น เร่ิมตั้งแต่คริสโตเฟอร์ โคลมับสั บรรดานัก
แสวงบุญบรรพบุรุษผูก่้อตั้งประเทศ ครอบครัว โรงเรียน และสถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นของคริสเตียน ไม่มีชน
ชาติใดในประวติัศาสตร์ไดรั้บพระพรมากเช่นน้ี เม่ือเราเคารพธงชาติ เรากล่าวค าปฏิญาณต่อ “ประเทศ
หน่ึงเดียว ภายใตพ้ระเจา้ ไม่สามารถแบ่งแยก มีเสรีภาพและความยุติธรรมส าหรับทุกคนค าขวญัของ
ประเทศเราก็คือ “ในพระเจา้ เราวางใจ” 

เราไดรั้บพระพรซ้อนพระพรจากพระหตัถ์พระเจา้ประชากรสองร้อยห้าสิบลา้นคนของเราคิด
เป็นเพียงร้อยละหกของประชากรโลก แต่เรามีความมัง่คัง่ถึงร้อยละห้าสิบส่ีของโลก เราไดเ้ปิดใจให้แก่
คนยากจนและช่วยเล้ียงดูผูท่ี้หิวโหยในโลก ในเวลาฉุกเฉินเราให้ด้วยใจกวา้งขวางแมแ้ต่ศตัรูของเรา 
ส าหรับตวัเราเอง “ความจ าเป็น” มกัเป็นความ “ตอ้งการ” และพวกเราส่วนมากไม่เคยขาดส่ิงจ าเป็นใน
ชีวติ 

ประเทศชำติทีไ่ร้จิตวญิญำณ 

แต่หลายปีท่ีผา่นมาอเมริกาไดเ้ดินหลงทาง เราใชชี้วิตอยูใ่นประเทศท่ีไดสู้ญเสียจิตวิญญาณไป 
ความมัง่คัง่ของเราน าไปสู่ความละโมบ เสรีภาพของเรากลายเป็นใบอนุญาตท่ีจะหันหลงัให้พระเจา้ 
และชกัชวนให้เล่นเป็นบุตรหลงหายส่ิงท่ีมีค่าดา้นศาสนาของประเทศเราถูกลืม หรือถูกเยย้หยนัวา่เป็น
ส่ิงท่ีไม่เขา้กบัสังคมหรือลา้สมยั 

อเมริกากลายเป็นประเทศท่ีบาปหนาท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกเรา ไดท้  าลายศีลธรรมของประเทศ
อ่ืนมากยิง่กวา่ประเทศใด ๆ ในประวติัศาสตร์ เรากลายเป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดในโลกส าหรับการคา้ยาเสพ
ติด ส่ิงผดิกฏหมาย และเราเป็นผูน้ าของโลกในเร่ืองการส่งออกนิตยสารและภาพยนตร์ลามก 
ขอใหเ้ราพิจารณาอยา่งใกลชิ้ดถึงหลกัฐานท่ีปฏิเสธไม่ได ้ซ่ึงบอกวา่อเมริกาก าลงัหลงทาง 

ประการแรก การท าให้ชีวิตสาธารณชนเป็นไปในทางโลก ประชาชนของเรารู้สึกเป็น “อิสระ) 
ท่ีจะเอาพระเจา้พระคมัภีร์ และการอธิษฐานออกไปจากห้องเรียนและท่ีท างานท่ีจะเรียกร้องให้เอา
สัญลกัษณ์ทางศาสนาเก่ียวกบัวนัหยุดออกไปจากท่ีสาธารณะ และท่ีจะข่มเหงคริสเตียนท่ียืนยนัจะให้
เกียรติพระเจา้ในท่ีท างานและการแสดงของตน 
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[เน่ืองจากค าว่า secularization ท่ีผูเ้ขียนใช้ในตอนน้ีไม่มีค  าแปลตรงตัวในภาษาไทย ค าท่ี
ใกลเ้คียงกบัค าว่า secular ก็คือค าว่า อาณาจกัร ทางโลก หรือโลกีย ์ซ่ึงถา้ไม่อธิบายว่าค าสองค าน้ีตรง
ขา้มกบัค าวา่ ศาสนจกัร ทางธรรมหรือศาสนา ก็คงเขา้ใจความหมายไม่ตรงเสียทีเดียว จะใชค้  าวา่โลกียภิ์
วตัร อย่างท่ีใช้กบัค าว่าโลกาภิวตัร – globalization ก็คงยิ่งท าให้ไม่เขา้ใจมากข้ึนอีก ผูแ้ปลจึงเลือกใช้
หลายค า คือ ‘การท าใหเ้ป็นไปในทางโลก’ ซ่ึงคาดวา่จะส่ือความหมายไดดี้กวา่] 

ส่ิงท่ีเกิดกบันกัร้อง สโมคกี โรบินสัน ในเมืองซาราโซตา รัฐฟลอริดา เป็นตวัอยา่งท่ีดีของเร่ือง
การท าใหเ้ป็นไปในทางโลกน้ี สโมคกีถูกจดัใหเ้ป็นวทิยากรส าหรับสองวนัในการรณรงคต่์อตา้นยาเสพ
ติด Youth Explosion Anti-Drug Rally (ยธู เอ็กซ์โปลชนั แอนไท-ดรัก แรลล่ี) ในวนัแรก เขายืนยนัวา่
พระเจา้ช่วยเขาจากการติดยาอยา่งไรผลก็คือการพดูวนัท่ีสองของเขาถูกยกเลิก 

สโมคกีกล่าวว่า “ผมพูดกบัพวกเขาเก่ียวกบัการรักซ่ึงกนัและกนั ผมบอกพวกเขาว่าเขาตอ้ง
เปล่ียนความคิดอคติท่ีสืบทอดกนัมา ซ่ึงพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ภายใตม้นั...แต่เม่ือผมเร่ิมพูดกบัพวกเขา
เก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเจา้ไดก้ระท าในชีวติ ผมก็ไปเหยยีบเทา้บางคนเขา้” 

เขาพูดต่อว่า “ส่ิงท่ีเป็นการฆ่ากนัคือ คุณสามารถเขา้ไปในโรงเรียน พูดเก่ียวกบับรรดาการ
ฆาตกรรมของชาร์ลส์ แมนสัน และรายละเอียดชนิดโชกเลือด หรืออธิบายถึงความส าส่อนทางเพศและ
แจกถุงยางอนามยั และพูดเร่ืองฮิตเลอร์ได้ แต่ถ้าคุณเอ่ยถึงพระเจ้าและพระเยซูล่ะก็ มันเป็นเร่ือง
ตอ้งหา้ม ช่างน่าละอายจริง ๆ” 
วลิเลียม เจ. เบนเนตต ์รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการในสมยัประธานาธิบดีเรแกนกล่าววา่: 

“ปัญหาไม่ใช่โรงเรียนรัฐบาลไม่สอนวา่พระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เขาไม่ควรจะท าอยา่งนั้น 
และพวกเขาก็ถูกห้ามโดยรัฐธรรมนูญไม่ให้ท าอยา่งนั้น ส่ิงท่ีชาวอเมริกนัไม่เขา้ใจ และผมคิดวา่ท่ีพวก
เขาไม่เขา้ใจก็เป็นส่ิงถูกตอ้งแลว้คือว่า โดยทางกฏหมาย กลุ่มนกัเรียนสามารถรวมตวักนัและกล่าวว่า 
‘เราทั้งหมดตอ้งด าเนินการปฏิวติัแบบมาร์กซิสต’์ 

ในสถานท่ีมากมายในวงการการศึกษาของรัฐบาลอเมริกาศาสนาถูกละเลย ห้าม หรือหลีกเล่ียง 
โดยวธีิท่ีไม่ส่งเสริมทั้งความรู้ หรือรัฐธรรมนูญ หรือนโยบายสาธารณะท่ีดี ไม่มีเหตุผลท่ีดีดา้นหลกัสูตร
หรือทางรัฐธรรมนูญ ท่ีหนงัสือเรียนของเราจะละเลยบทบาทของศาสนาในการก่อตั้งประเทศน้ีรวมทั้ง
ฐานะท่ีมัน่คงประเทศน้ีในชีวิตของพลเมืองจ านวนมากเราควรตระหนกัวา่ นบัตั้งแต่บรรดาผูแ้สวงบุญ
จนถึงการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมือง ศาสนาคือส่วนส าคญัของประวติัศาสตร์พลเมือง วรรณกรรม ศิลปะ 
ดนตรี บทกว ีและการเมืองและเราควรยนืกรานใหโ้รงเรียนของเราพดูความจริงเก่ียวกบัเร่ืองน้ี” 
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การท่ีเบนเนตต์สนับสนุนให้มีการอธิษฐานโดยสมคัรใจและการติดบญัญติัสิบประการใน
โรงเรียนรัฐบาลของเราถูกกล่าวหาวา่เป็นเคร่ืองหมายของการเช้ือเชิญสู่ “ลทัธิโคไมนิสซึมและโคเฮนนิ
สซึม” 

ผลของการท าใหเ้ป็นไปในทางโลกคือ ประเทศของเราไดห้ล่นลงสู่กน้บ้ึง คาล โธมสั นกัเขียน
คอลมัหนงัสือพิมพเ์ขียนวา่ : 

เราไดล้ะทิ้งมาตรฐานเท่ียงตรงเร่ืองความถูกผิดไปแลว้ เร่ิมโดยการโจมตีการอธิษฐานและอ่าน
พระคมัภีร์ในโรงเรียนรัฐบาล พวกกลุ่มหัวรุนแรงไดเ้อามาตรฐานแห่งความจริงทั้งหมดออกไปอย่าง
หมดส้ิน พวกเขาแทนท่ีดว้ยวิถีของโลกความหลากหลาย และความเปล่ียนแปลงฉบัพลนัในการเสนอ
อะไรก็ได ้แก่ใครก็ได ้โดยค าช้ีน าใหห้ลงผดิซ่ึงรัฐธรรมนูญหา้มไว ้

สามสิปปีแห่งการไม่ใส่ใจต่อหลกัความประพฤติ คุณงามความดี ศีลธรรมอนัดีงาม และการ
แยกแยะถูกและผิดมนัไดน้ าเรามาสู่ปัจจุบนั ประเทศชาติจดจ่ออยู่กบัการมีร่างกายท่ีรูปร่างดีและการ
เปล่ียนน ้ามนัเคร่ืองทุก ๆ สามพนัไมลส์ าหรับรถท่ีแพงข้ึนทุกวนั ประเทศน้ีไดล้ะเลย “คู่มือใชง้าน” ของ
สังคมซ่ึงตอ้งมี “หวัเช้ือ” ทางศีลธรรมและจิตวญิญาณโดยเฉพาะ หากเราตอ้งการจะมีความสุขกบัสังคม
ท่ีสงบเรียบร้อย 

ประการท่ีสอง ท่ีเรียกว่า “ปัญหาสังคม” อาชญากรรมและความรุนแรงท่ามกลางเยาวชนของ
เรา การจราจลทางเช้ือชาติ การข่มขืน การหยา่ร้าง การส าส่อนทางเพศ การตั้งครรภข์องเด็กวยัรุ่น การ
ท าแทง้ โรคเอดส์ และการติดยาเสพติดและสุรา ส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็นโรคระบาด เหมือนคล่ืนยกัษท่ี์ท าท่า
จะกวาดส่ิงดีงามทุกอยา่งไปจากสังคมเราชนิดไม่เหลือแมแ้ต่ร่องรอย ผลก็คือชาวอเมริกนัก าลงัรู้สึกลึก 
ๆ วา่ เราหมดก าลงัและมองอนาคตของประเทศเราในแง่ร้าย 

อาชญากรรมไดป้รากฏตวั เป็นเร่ืองน่าสะพรึงกลวัท่ีอเมริกาตอ้งกงัวล เด็ก ๆ ท่ีเป็นอนาคตของ
เรา กลายเป็นส่ิงท่ีเรากลวัท่ีสุด ความรุนแรงไดบุ้กเขา้ไปในโรงเรียนของเรามากข้ึนเร่ือย ๆ และมนั
ไม่ไดเ้ป็นแค่ปัญหาในเมืองใหญ่ ๆ ของเราเท่านั้น จากค ากล่าวของ ดร.เบอร์นาร์ด แซ็ด. ฟรีแลนเดอร์ 
ศาสตราจารยท์างจิตวทิยาจากมหาวทิยาลยัแห่งฮาร์ทฟอร์ด ซ่ึงกล่าววา่ “มนัเป็นปัญหาของอเมริกา” 

ความโหดร้ายระหว่างเด็กต่อเด็กทั้งในและนอกสถานศึกษามกัจะเป็นข่าวอยู่บ่อย ๆ สมาคม
นกัจิตวทิยาโรงเรียนแห่งชาติรายงานวา่หน่ึงในเจ็ดของเด็กนกัเรียนสหรัฐเป็นอนัธพาลหรือไม่ก็เป็นผูท่ี้
ถูกข่มเหงรังแก คนสงสัยว่าท าไมเด็กจึงกลายเป็นคนอ ามหิตขนาดน้ี จากเหตุการณ์เร็ว ๆ น้ีกรณีท่ีเด็ก
อายุสิบขวบสองคนในชิคาโกผลกัดนัเด็กอายุห้าขวบไปสู่ความตาย เพียงเพราะไม่ยอมขโมยขนมให้
พวกเขา 
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นักเรียนท าร้ายครูกลายเป็นเร่ืองธรรมดา จากรายงานของสมาคมนักจิตวิทยาโรงเรียน ครู
โรงเรียนมธัยมมากกว่าห้าพนัคนถูกท าร้ายร่างกายทุกเดือน ไม่ค่อยน่าแปลกใจเลย เด็ก ๆ ไดสู้ญเสีย
ความเคารพต่อผูท่ี้อาวโุสกวา่ไปหมดแลว้ และครูก็หมดพลงัท่ีจะอบรมนกัเรียนอยา่งส้ินเชิง 

อาวธุกลายเป็นภยัคุกคามท่ีน่าตกใจในสถานศึกษาวยัรุ่นทัว่ประเทศพากนัพกพามนัไปโรงเรียน
มากข้ึนเร่ือย ๆ บา้งก็เพื่อป้องกนัตวัเพราะวฒันธรรม แก๊งวยัรุ่นและยาเสพติดก าลงัระบาดอยา่งหนกั แต่
หลายคนพกเพราะพวกเขาคิดว่าความรุนแรงคือวิธีท่ีจะจดัการกับความแตกต่าง มหาวิทยาลัยแห่ง
มิชิแกนได้ส ารวจเม่ือเร็ว ๆ น้ีถึงผลกระทบของอาวุธในหมู่นักเรียนชั้นมธัยมปีท่ีสอง ผลการศึกษา
เปิดเผยวา่: 

สิบเกา้เปอร์เซ็นตเ์คยถูกท าร้ายดว้ยอาวธุในโรงเรียนและเกา้เปอร์เซ็นตต์อ้งบาดเจ็บสาหสั ส่ีสิบ
ส่ีเปอร์เซ็นตเ์คยถูกขโมยทรัพยสิ์น ขณะท่ี สามสิบส่ีเปอร์เซ็นตร์ายงานวา่ทรัพยสิ์นของตนเคยถูกท าลาย
อยา่งป่าเถ่ือน 

บทความจากนิตยาสาร Woman’s Day (วูแมนส์ เดย)์ แคธรีน สเตเชิร์ท แบล็ค นกัเขียนได้
ช้ีใหเ้ห็นขอ้เทจ็จริงบางอยา่งท่ีน่าขนลุกเก่ียวกบัเร่ืองน้ี: 

*จากการส ารวจอาชญากรรมแห่งชาติ อาชญากรรมเกือบสามล้านคร้ังเกิดข้ึนในหรือใกล้
สถานศึกษาทุกปี 

*สองในสามของบรรดาผูบ้ริหารโรงเรียนคาดการณ์วา่ความรุนแรงในโรงเรียนจะเพิ่มข้ึน 
*เกือบหน่ึงในหา้ของนกัเรียนมธัยมปลายพกพาอาวธุและหน่ึงในยีสิ่บคนมีปืน 
ซีเลีย ดบัเบิลย.ู ดกัเกอร์ นกัข่าวของหนงัสือพิมพ ์News York Times (นิวยอร์ก ไทมส์) เขียนวา่ 

“อาชญากรรมทัว่ไป และโดยเฉพาะอาชญากรรมโดยผูเ้ยาวก์ลายเป็นเร่ืองน่าสะพรึงกลวัของประเทศ 
จากการรายงานของ FBI (เอฟบีไอ) อตัรการจบักุมผูเ้ยาวใ์นขอ้หาฆาตกรรมไดเ้พิ่มข้ึนหกสิบเปอร์เซ็นต ์
ภายในทศวรรษเดียว: 

ชคั โคลสัน ประธาน Prison Fellowship Ministries (พริซนั เฟลโลวชิ์ป มินิสทรีส์) ในวอชิงตนั 
ดี.ซี. กล่าววา่ “ความเส่ือมทางศีลธรรมในอเมริกานั้นรุนแรงมากจนมนัก่อให้เกิดวิกฤตทางสถาบนั เรา
ไม่สามารถสร้างเรือนจ าได้เร็วพอท่ีรับเด็กมากมายท่ีก่ออาชญากรรมโดยปราศจากความสงสารและ
ความส านึก ถา้เราไม่จดัการกบัรากของปัญหาน้ีท่ีศีลธรรม มนัจะท าลายเรา” 

“มีคน 1,014,000 คนในเรือนจ าอเมริกา” เขากล่าว “นั่นเป็นการเพิ่มข้ึนส่ีร้อยเปอร์เซ็นต์ ใน
ยี่สิบปีท่ีผ่านมา ในช่วงเวลาเดียวกัน อาชญากรรมรุนแรงได้เพิ่มข้ึนห้าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ การ
พงัทลายทางศีลธรรมของประเทศเรามนัร้ายแรงมาก และยงัมีวยัรุ่นอีกหน่ึงลา้นคน จะเพิ่มข้ึนในจ านวน
ประชากรของส่ีปีขา้งหนา้ อีกตั้งหน่ึงลา้นคน! และนัน่คือคนกลุ่มท่ีก่ออาชญากรรมมากท่ีสุด” โคลสัน
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ช้ีแนะวา่ถา้สถานการณ์น้ีไม่เปล่ียนแปลง ประชาชนอาจยอมสละเสรีภาพของตนเพื่อจะไดค้วามสงบ
เรียบร้อย 

ประการท่ีสาม ความแตกสลายของครอบครัวแบบดั้ งเดิมครอบครัวท่ีไม่มีความสุขและ
แตกแยกเป็นส่ิงท่ีฝังแน่นในชีวิตชาวอเมริกนั เดอะ คาร์เนก้ี คอร์เปอเรชนั แห่งนิวยอร์กซ่ึงน าโดยคณะ
นกัการเมืองท่ีมีช่ือเสียง แพทย ์นกัการศึกษาและผูบ้ริหารธุรกิจ ไดว้าดภาพท่ีเศร้าหมองของครอบครัวท่ี
แตกแยก ความยากจนท่ีฝังแน่น และการทารุณเด็กในอตัราสูง 

เร่ืองจากปกของนิตยาสาร ไทมไ์ดร้ายงานเม่ือเร็ว ๆ น้ีวา่ พ่อจ านวนมากเป็นประวติัการณ์ก าลงั
ทอดทิ้งหรือละเลยลูกของตน นกัข่าว แนนซี ก๊ิบส์ เขียนว่า “คืนน้ี เด็ก ๆ จะเขา้นอนโดยปราศจากพ่อ
เป้นจ านวนมากยิง่กวา่เวลาใดในประวติัศาสตร์ของประเทศ” การหยา่ร้างท่ีง่ายและรวดเร็วไดก่้อให้เกิด
ปรากฏการณ์น้ีอย่างชดัเจน อาร์มนัด์ เอ็ม.นิโคไลจูเนียร์ นกัเขียนและผูช่้วยศาสตราจารยด์า้นจิตวิทยา
คลีนิคท่ีมหาวทิยาลยั ฮาววาร์ด เขียนวา่: 

อตัราการหย่าร้างได้เพิ่มข้ึนเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ในศตวรรษน้ี และเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เวลาน้ีมีการ
หยา่ร้างหน่ึงคู่ในทุก ๆ 1.8 คู่สมรส เด็กมากกวา่หน่ึงลา้นคนมีส่วนร่วมในคดีหยา่ร้างทุกปี และเด็กอายุ
ต  ่ากวา่สิบแปดปีสิบสามลา้นคนขาดพอ่หรือแม่หรือขาดทั้งสอง 
นิโคไลอา้งปัจจยัท่ีน่าตกใจอีกหลายประการเก่ียวกบัความแตกแยกของครอบครัว: 

*แม่ท่ีท างานนอกบา้นมากเกินไป โดยเฉพาะคนท่ีมีลูกเล็ก ๆ ส่ิงน้ีท าให้ความเครียดในชีวิต
แต่งงานเพิ่มข้ึนและส่งผลใหอ้ตัรหยา่ร้างเพิ่มข้ึน 

*ความคิดวา่บทบาทดั้งเดิมของภรรยาและแม่เป็นเร้ืองลา้สมยั 
*โทรทศัน์มากเกินไป: เวลาเฉล่ียท่ีเด็กใชดู้โทรทศัน์คือยีสิ่บถึงยีสิ่บส่ีชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
*ความกา้วร้าวในบา้นชนิดไม่มีการควบคุม ส่งผลใหมี้การท าร้ายเด็กเพิ่มข้ึนอยา่งน่าตกใจ 
*ความเปล่ียนแปลงวธีิการเล้ียงดูเด็กเน่ืองจากความส าส่อนและการเสียนิสัย และการยา้ยท่ีดูแล

เด็กจากบา้นไปสู่สถานเล้ียงเด็กนอกบา้น 
*พอ่แมขุ่่นเคืองใจต่อลูก เพราะลูกรบกวนความพึงพอใจของพอ่แม่ 
“ในยคุของเรา เราเห็นการโจมตีครอบครัวทุกรูปแบบ” นิโคไลกล่าว “มนัมาจากหลายท่ีดว้ยกนั 

เราตอ้งรู้ถึงแหล่งท่ีมาเหล่าน้ี เพื่อเราจะสร้าง ‘ก าแพงป้องกนั’ ดา้นจิตวิญญาณลอ้มครอบครัวไวอ้ย่าง
ชาญฉลาด ในฐานะท่ีครอบครัวเป็นฐานส าคญัท่ีจะน าประเทศของเรากลบัมาหาพระเจา้” 

ความแตกแยกในครอบครัวคือสาเหตุใหญ่ของอาชญากรรมท่ีเพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัดใน
ท่ามกลางเยาวชนของเรา แนนซี ก๊ิบส์เขียนว่า “การศึกษาอาชกรท่ีเป็นผูเ้ยาว์พบว่ามากกว่าเจ็ดสิบ
เปอร์เซ็นตข์องเยาวชนในสถาบนัปรับปรุงพฤติกรรมของรัฐ มาจากครอบครัวท่ีปราศจากพอ่” 
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ประการท่ีส่ี จิตวญิญาณแห่งความเห็นแก่ตวั ซ่ึงดูเหมือนจะเกาะกุมประเทศเราไวส่้วนใหญ่แลว้ 
ค าบญัชาจากพระคมัภีร์ท่ีให้ “รักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง” (ลูกา 27:10) และ “ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งท่ี
ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบติัต่อท่าน” (มทัธิว 7:12) ได้ถูกกลืนกินโดยคติประจ าใจแบบ “ฉันตอ้งได้
ก่อน” และ “ใส่ก่อนไดเ้ปรียบ” เรากลบัมาท่ีเยาวชนของเราอีกคร้ังหน่ึง เพื่อมองดูผลสะทอ้นจากส่ิงท่ี
ประเทศของเราละเลย อลัลนั บลูม ศาสตราจารยด์า้นแนวความคิดทางสังคมจากมหาวิทยาลยัแห่งชิคา
โกเขียนวา่: 

นกัเรียนลว้นปราศจากความยบัย ั้งชัง่ใจ และครอบครัวของเขาก็เสียสละเพื่อพวกเขามากโดย
ไม่ไดเ้รียกร้องเร่ืองการเช่ือฟังและความเคารพมากนกั ศาสนาและตน้ก าเนิดของชาติแทบไม่มีอิทธิพลท่ี
เห็นไดต่้อชีวิตทางสังคมและความมุ่งหวงัทางอาชีพของพวกเขา....โดยพื้นฐานแลว้ ส่ิงท่ีเขาหมกมุ่นก็
คือตวัเอง ซ่ึงเขาเขา้ใจมนัโดยทศันะท่ีแคบท่ีสุด 

กว่าสองร้อยปีท่ีแล้ว ฌอง ฮาคส์ รุสโซ ได้เห็นเมล็ดพนัธ์ุท่ีน่าตกใจของการพงัทลายของ
ครอบครัว ในเร่ืองน้ีเขาพบวา่ ความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัระหวา่งชายหญิงไดถู้กท าลายโดยความคิดปัจเจก
นิยม ปัจจุบนัน้ี บลูม กล่าววา่ “ทุกคนมี ‘ระบบท่ีแปลกแยกของตนเอง’....และค าจ ากดัความท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดส าหรับสภาพทางจิตใจของนกัเรียนก็คือ จิตวทิยาแห่งการแยกตนเอง” เขากล่าวต่อไปวา่ “สัญญาท่ี
เห็นไดช้ดัท่ีสุดของการแยกตนเองท่ีเพิ่มข้ึน และในทางกลบักนัก็เป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดการแยกตนเอง
มากข้ึน ก็คือ การหยา่ร้าง” 

แมแ้ต่คริสเตียนก็ติดกบัดกั “ฉันตอ้งไดก่้อน” อนัน้ีหลายคนไดล้ะทิ้งความสัตยซ่ื์อมัน่คงเพื่อ
ผลประโยชน์ท่ีเห็นแก่ตัว การหย่าร้างซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้การแตกแยกตนเองทวีข้ึน ก็เป็นเร่ือง
ธรรมดาในหมู่คริสเตียนเกือบจะเท่ากับในสังคมทัว่ไป คริสตจักรทั่วประเทศพบกับความปัญหา
เดียวกนักบัส่วนอ่ืนของสังคม เม่ือคริสตจกัรเรียกร้องใหปั้จเจกชนอุทิศตนเอง ถึงกระนั้น “ความเห็นแก่
ตวัในกรณีน้ีก็ไม่ใช่ส่ิงเลวร้ายทางศีลธรรมหรือความบาปในตวัของมนัเองแต่เป็นความจ าเป็นตาม
ธรรมชาติ ‘คนในชัว่อายแุห่งตนเอง’ และ ‘ลทัธิบูชาตนเอง’ ก็เป็นเพียงค าอธิบาย ไม่ใช่สาเหตุ 

ค ากล่าวท่ีขัดแย้งกับแนวคิดปัจเจกนิยมของสังคมสมัยใหม่ ท่ี เป็นไปในทางโลก โดย
ศาสตราจารย ์เดวิด ลาร์สันได้พูดเร่ืองน้ีว่า “ค าอธิบายทุกค าเร่ืองคริสตจกัรในพระคมัภีร์ใหม่เน้นท่ี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ช่ือในพระคริสต์ ในฐานะพระกายของพระคริสต ์คริสตจกัรประกอบไปดว้ย
ส่วนท่ีแตกต่างกันท างานร่วมกันอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ” ลาร์สันโต้ตอบว่า 
“ประสบการณ์ของเราเก่ียวกบัชุมชนฝ่ายจิตวิญญาณท่ีแทจ้ริงไดข้าดหายไป” ในสัดส่วนผกผนักบัการ
ขยายตวัของแนวคิดปัจเจกนิยมในสังคมตะวนัตก “ผูเ้ช่ือคนไหนท่ีแสร้งท าตนฉายเด่ียวก็ไม่ไดก้  าลงั
เผชิญความเป็นจริง ผูเ้ช่ือตอ้งการกนัและกนัในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณท่ีพวกเขาเขา้ร่วม...พระคมัภีร์
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ยนืยนัวา่เราถูกผกูพนัธ์ชีวติเขา้ดว้ยกนั และการพึ่งพาอาศยักนัระหวา่งเรา ในฐานะผูเ้ช่ือ ก็เก่ียวขอ้งอยา่ง
ชดัเจนกบัการเปล่ียนความคิดของเราใหม่” 

ประการท่ีห้า ค  าพิพากษาของศาลฎีกา การตดัสินของศาลฎีการะหว่างทศวรรษท่ี 1940 และ 
1960 ไดน้ าใหก้ารปกครองปะทะโดยตรงกบัชีวติตามแนวทางศาสนา 

ในคดีระหวา่ง อีเวอร์สัน กบั คณะกรรมการการศึกษา (1947) ศาลฎีกาไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความอยา่ง
เฉียบคมถึง “การแยกออกของคริสตจกัรและรัฐ” ผลก็คือผูพ้ิพากษาศาลฎีกาส่วนใหญ่ได้ตีความ
รัฐธรรมนูญผิด ๆ โดยขดัแยง้กบัความเช่ือของบรรพบุรุษเรา พวกเขากล่าวว่าเอกสารพื้นฐานรับรอง
เสรีภาพของเราและเรียกร้องใหเ้ราเอาพระเจา้ออกจากรัฐบาลและชีวติสาธารณชน ค าพิพากษานั้นท าให้
ผูท่ี้ตอ้งการน าเอาอิทธิพลของความเช่ือคริสเตียนออกไปจากโรงเรียนและหน่วยงานสาธารณะอ่ืน ๆ ท า
ไดง่้ายข้ึน 

ค าตดัสินของศาลฎีกามกัจะสะทอ้นถึงสภาพวฒันธรรมของเรา แมก้ารตดัสินในปี 1947 จะ
ส่งผลไปสู่ความเส่ือมสลายของประเทศเราอยา่งชดัเจน แต่เมล็ดพนัธ์ุของความแตกสลายน้ีไดถู้กหวา่น
มาก่อนหนา้น้ีแลว้โดยกลุ่มนกัมนุษยนิ์ยมฝ่ายโลก 

ใน คดีระหว่างเองเกล กับ วิเทล (1962) ศาลฎีกาได้สั่งห้ามไม่ให้ค  าอธิษฐานท่ีรัฐจดัท าใน
โรงเรียนรัฐบาล และใน คดีระหวา่งเขตโรงเรียนอาบิงตนั กบั เชมพ ์(1963) ศาลฎีกาตดัสินห้ามการอ่าน
พระคมัภีร์เพื่อจุดประสงค์ทางศาสนาในโรงเรียนรัฐบาล ผูพ้ิพากษาศาลฎีกาได้ยืนยนัภายหลังว่า 
การศึกษาพระคมัภีร์และบทเรียนทางศาสนาอ่ืน ๆ ในฐานะวรรณกรรมเป็นเร่ืองเหมาะสม แต่ไม่ใช่ใน
ฐานะการเรียนศาสนาท่ีบงัคบัเด็กทุกคน 

เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนส่วนมากได้ท าตามกฎน้ีอย่างร้อนรนอย่างไรก็ตาม บางส่วนได้ร่วมกับ
นกัเรียนจ านวนมาก ผูป้กครอง และผูน้ าชุมชนและผูน้ าศาสนาทัว่ประเทศเพื่อต่อตา้นค าตดัสินน้ีของ
ศาล ล่าสุดมีตวัอยา่งคือครูใหญ่ของโรงเรียนแห่งหน่ึงในเมืองแจ๊คสัน รัฐมิสซิสซิปปี ไดอ้นุญาตตามค า
ขอของนกัเรียนจ านวนหน่ึงท่ีขอกล่าวค าอธิษฐานต่อไปน้ีในการกระจายเสียงของโรงเรียน 

พระเจา้ผูท้รงมหิทธฤทธ์ิ ขา้พระองคท์ั้งหลายขอใหพ้ระองคอ์วยพระพรพอ่แม่ ครู และประเทศ
ของเรา ตลอดวนัน้ีเราอธิษฐานในพระนามของพระองค ์อาเมน 

แมค้  าอธิษฐานน้ีจะถูกจดัท าโดยเด็กนกัเรียน เป็นการกระท าท่ีกฎหมายอนุญาต แต่ครูใหญ่ก็ถูก
ไล่ออก ประชาชนมากกวา่ส่ีพนัคนจากทุกสมาคมทางศาสนาไดร้วมตวักนัท่ีลานสภาผูแ้ทนราษฏรใน
เมืองแจค๊สันในการประทว้งเพื่อสนบัสนุนครูใหญ่คนน้ี 
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ในปี 1973 ค าพิพากษาคดีระหว่าง โร กบั เวต ท าให้การฆาตรกรรมทารกในครรภเ์ป็นเร่ืองถูก
กฎหมายภายในปี 1994 ทารกมากกว่าสามสิบลา้นคนไดถู้กฆ่า โดยการลวกให้ตายดว้ยน ้ าเกลือ หรือ
แยกส่วนต่าง ๆ ออกจากกนัดว้ยคีมโลหะท่ีเยน็เฉียบในมือของแพทยท่ี์อ ามหิตและไร้ศีลธรรม 

ในปี 1980 ศาลฎีกากล่าวว่าโรงเรียนไม่สามารถติดบัญญัติสิบประการได้อีกต่อไป การ
พิพากษาได้วิเคราะห์บญัญติัน้ีว่าเป็น “เร่ืองทางศาสนาล้วน ๆ” และยืนยนัว่าบญัญติัสิบประการอาจ
กระตุน้ใหเ้ด็กอ่าน ไตร่ตรอง ย  าเกรงหรือเช่ือฟังบญัญติัน้ี 

วิลเลียม เจ. เบนเนตต์เรียกความสุดโต่งซ่ึงบางคนปฏิเสธไม่ให้ศาสนามีท่ีอยู่ในชีวิตชาว
อเมริกนัว่าเป็น “การถดถอยทางความคิด” ตวัอย่างจากขอ้เขียนน้ีคือ คดีท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาใน
ศาลชั้นตน้ท่ีอาจสามารถหา้มการติดบญัญติัสิบประการแมแ้ต่ในห้องพิจารณาคดีของศาล 

เป็นเวลาหลายปีท่ีริชาร์ด ซูเฮอร์ ชาวนอร์ธ คาโรไลนาวยัแปดสิบส่ีปีซ่ึงไม่เช่ือในพระเจา้ ได้
ต่อตา้นป้ายท่ีแสดงบญัญติัสิบประการซ่ึงอยูห่ลงับลัลงักผ์ูพ้ิพากษาในห้องพิจารณาคดีกลางในศาลเมือง
เฮยว์ดู เคาน์ตี เขายืน่ค าร้องใหถ้อดป้ายนั้นออก เขาฟ้องวา่การติดป้ายนั้นละเมิดวลีแรกของค าแปรญตัติ
รัฐธรรมนูญท่ีรับรองเสรีภาพทางศาสนา 

“ผมเบ่ือหน่ายมากกบัการถูกครอบง าโดยความเคร่งศาสนาน่ี” ซูเฮอร์กล่าว “หลายปีมาแลว้ท่ี
ผมได้ต่อต้านข้อเขียนจากพระคมัภีร์บนผนังของศาล ประการแรก เพราะมนัเป็นการโฆษณาของ
คริสตจกัรบนทรัพยสิ์นสาธารณะ ประการท่ีสอง เพราะพวกบา้พระเยซูในคณะลูกขุนอาจอ่านกฏหมาย
ของโมเสสและใหค้ าตดัสิน ตามกฏหมายของโมเสสแทนท่ีจะเป็นกฏหมายของรัฐนอร์ธ คาโรไลนา” 

แมว้า่พลเมืองกวา่ 16,000 คน ไดล้งนามในค าร้องเพื่อปกป้องป้ายน้ี แต่คนไม่เช่ือพระเจา้คนน้ี
ยงัปฏิญานท่ีจะต่อสู้ต่อไปเพื่อ “สิทธิของเขาท่ีรัฐบาลของเขาจะปลอดจากศาสนา” 

จากหนงัสือพิมพ ์Charlotte Observer (ชาร์ลอตต ์ออ็บเซิร์ฟเวอร์) คนไม่เช่ือในพระเจา้คนน้ีพูด
วา่การท าให้เพื่อนประชาชนรู้สึกไม่สบายใจน้ีเป็นเร่ืองน่าร่ืนเริง “ผมหัวเราะกบัเร่ืองทั้งหมดน้ีได”้ ซู
เฮอร์กล่าว “ถา้ผมถูกโนม้นา้วใหก้งัวลกบัมนัทั้งหมด ผมคงป่วยไปแลว้” 

ประการท่ีหก “การระเบิด” ของรักร่วมเพศ จากรายงานของนกัท าประชามติ จอร์จ บาร์นา แห่ง 
Barna Research Group (บาร์นา รีเซิร์ช กรุ๊ป) พวกรักร่วมเพศเป็นคนส่วนนอ้ยของประเทศเราเม่ือคิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ เขากล่าวว่า “มนัช้ีให้เห็นชัดเจนท่ีสุด ว่าช่วงระหว่างหน่ึงและสามเปอร์เซ็นต์ของ
ประชากรผูใ้หญ่ไดมี้ความสัมพนัธ์แบบรักร่วมเพศในระดบัความถ่ีหน่ึง และนอ้ยกวา่หน่ึงเปอร์เซ็นตจ์ดั
วา่เป็นพวกรักร่วมเพศโดยเฉพาะ” แมว้า่พวกเขาจะมีจ านวนนอ้ย แต่กองทพัพวกรักร่วมเพศไดร้ะเบิด
ข้ึนบนฉากสังคมของอเมริกา โดยการสนบัสนุนของเครือข่ายส่ือมวลชน 
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พวกเกยแ์ละเลสเบ้ียนหัวรุนแรงไดเ้รียกร้อง “สิทธิ” ของพวกเขาอย่างยโส พวกเขากลายเป็น
กองทพัของเสียงสะทอ้นในการเมืองอเมริกา มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งและมีผลต่อนโยบายของผูน้ า
รัฐบาลระดบัสูง การเดินขบวนในท่ีสาธารณะและการล็อบบ้ีทางการเมืองของพวกเขาได้หลอกคน
มากมายในประเทศเราใหเ้ช่ือวา่เขาสมควรไดรั้บฐานะพิเศษ 

พวกมนุษยนิ์ยมทางโลกและแรงต่อตา้นคริสเตียนอ่ืน ๆ ในประเทศเราไดโ้อบกอดพวกรักร่วม
เพศไวใ้นฐานะคนกลุ่มนอ้ยซ่ึงก าลงัต่อสู้เพื่อป้องกนัตวัเองดว้ยกฏหมายพิเศษ ถา้พวกเขาท าส าเร็จ ไม่มี
ใครจะช่วยอะไรได ้นอกจากรอคอยผลกระทบต่อการจา้งงานขององคก์รทางศาสนาท่ีมีแนวโนม้จะเกิด
จากกฏหมายเหล่าน้ี 

บทแรกของพระธรรมโรมไดแ้สดงอยา่งชดัเจนวา่พระเจา้ไดส้าปแช่งคนเหล่านั้นท่ียืนยนัจะท า
และส่งเสริมรักร่วมเพศ: 

เพราะเหตุน้ี พระเจา้จึงทรงปล่อยให้เขามีกิเลสตณัหาอนัน่าอปัยศ พวกผูห้ญิงของเขาก็เปล่ียน
จาการสัมพนัธ์ตามธรรมชาติให้ผิดธรรมชาติไป ฝ่ายผูช้ายก็เลิกการสัมพนัธ์กับผูห้ญิงให้ถูกตาม
ธรรมชาติเช่นกนั และเร่าร้อนดว้ยไฟแห่งราคะตณัหาท่ีมีต่อกนั ผูช้ายกบัผูช้ายดว้ยกนัประกอบกิจอนัชัว่
ชา้อยา่งน่าละอาย เขาจึงไดรั้บผลกรรมอนัสมควรแก่ความผดิของเขา (โรม 1:26-27) 

และในเลวนิีติ 20:13 พระเจ้ำตรัสว่ำ: 

ชายใดเขา้นอนกบัผูช้ายกระท าอยา่งกบัหญิง ทั้งสองคนกระท าผดิในส่ิงอนัพึงรังเกียจ... 
โรมบทท่ีหน่ึงบอกอยา่งชดัเจนวา่เราสามารถพดูถึงพวกเลสเบ้ียนไดใ้นลกัษณะเดียวกนั 

แมพ้ระเจา้ไดแ้สดงความถึงความไม่พอพระทยัอย่างชดัเจนต่อวิถีชีวิตของพวกเรารักร่วมเพศ 
พระวจนะของพระองค์ท าให้เรามัน่ใจไดว้่าพระองค์รักผูท่ี้รักร่วมเพศมากเท่ากบัท่ีทรงรักคริสเตียนท่ี
อุทิศตวัและเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายจิตวิญญาณท่ีสุด เราได้รับบญัชาให้ท าตามแบบอย่างของพระองค์และรัก
บรรดาคนบาป ขณะเดียวกนัก็ปฏิเสธวิถีชีวิตบาปของพวกเขา ส่ิงน้ียงัน าไปใชไ้ดก้บัคนอ่ืน ๆ และการ
กระท าบาปของพวกเขาท่ีท าใหพ้ระเจา้เสียพระทยั 

แมพ้วกรักร่วมเพศจะมีจ านวนนอ้ยแต่อิทธิพลท่ีกา้วไกลของพวกเขาในสังคมเป็นเร่ืองน่าตกใจ 
ความรักท่ีเรามีต่อคนบาปตอ้งไม่ท าให้การปฏิเสธความบาปของเราอ่อนแอลง การท่ีสังคมส่วนใหญ่
ของเราไดสู้ญเสียศีลธรรมท่ีเคยสูงส่งคือหลกัฐานต่อมาท่ีแสดงวา่อเมริกาล่ืนไถลไปสู่ความเส่ือมสลาย 

ทำงรอดของประเทศเรำ 

มนัน่าเศร้าท่ีได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็น “ประเทศหน่ึงเดียวภายใต้พระเจา้” อีกต่อไปแล้ว และถ้า
ประชาชนอเมริกาไม่หนักลบัมาหาพระองคก์็ไม่มีทางอ่ืนท่ีประเทศของเราจะอยูร่อด 
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พระเจา้ท าลายเมืองโสโดมและโกโมราห์ท่ีชัว่ร้าย (ปฐมกาล 19:1-29) ในปี ค.ศ.70 พระเจา้
พิพากษาชาวยิวประชากรของพระองค ์โดยส่งกองทพัโรมมาเหนือพวกเขา ทหารท าลายกรุงเยรูซาเล็ม
จนราบ ฆ่าคนหลายพนั ชาวยิวท่ีหลงเหลือเล็กน้อยไดก้ระจดักระจายไปตามชนชาติต่าง ๆ และถูกข่ม
เหงอยา่งทุกขท์รมานตั้งแต่นั้นมา 

โรมเป็นอาณาจกัรท่ีเขม้แข็งท่ีสุดในประวติัศาสตร์โลกแต่มนัเส่ือมลงทางศีลธรรมจนกระทัง่
ความไม่เช่ือฟังของพลเมืองระเบิดออกมาในระดบัสูง โรมอ่อนแอลงมาก จนถูกกลืนกินโดยความปะทุ
จากภายในและกองทพัคนเถ่ือนภายนอก 

น่ีเป็นค าเตือนว่าพระเจา้จะไม่ยอมทนต่อความบาปตลอดพระคมัภีร์พระเจา้กล่าวถอ้ยค าของ
พระองคอ์ยา่งชดัเจนวา่ “ถา้เจา้เช่ือฟังเรา เราจะอวยพรเจา้ ถา้เจา้ไม่เช่ือฟังเรา เราจะตีสอนเจา้ และถา้เจา้
ยงัคงไม่เช่ือฟังต่อไป เราจะท าลายเจา้” 

ใน 2 พงศาวดาร 28:5-8 เราเห็นวพ่ระเจา้พิพากษาอาณาจกัรยดูาห์กษตัริยซี์เรียและอิสราเอลฆ่า
ผูช้ายของยดูาห์และจบัผูห้ญิงและเด็กไป 

นัน่เป็นการพิพากษาท่ีน่าย  าเกรง พระเจา้มกัจะใชช้นชาติหน่ึงหรือหลายชนชาติเพื่อลงโทษผูท่ี้
ยงัขืนท าบาปต่อไป สงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตวัอย่างท่ีดี เม่ือกองทพัสัมพนัธมิตรเอาชนะกองก าลงั
ของศตัรู 

พระเจา้ยงัใชธ้รรมชาติในการพิพากษาดว้ย อียิปตโ์บราณไดพ้บกบัมลพิษในแม่น ้ าไนล์ ฝงูกบ 
การระบาดของร้ิน ฝงูเหลือบและตัก๊แตน โรคร้ายท่ีเกิดกบัสัตวเ์ล้ียงของเขาโรคฝีพุพอง พายุลูกเห็บและ
ฟ้าผ่ารุนแรง และการตายอย่างฉับพลนัของลูกหัวปีของชาวอียิปต์ ภยัพิบติัได้ละอียิปต์ไวใ้นสภาพ
ปรักหกัพงัและครอบครัวก็ท่วมทน้ไปดว้ยความเศร้าโศก (อพยพ 7:15-11:6) ผมเช่ือวา่พระเจา้อาจก าลงั
เรียกให้เราสนใจกบัภยัพิบติั “ทางธรรมชาติ” ท่ีเพิ่มพูนข้ึนมายงัเราไม่วา่ไฟ น ้ าท่วม พายุเฮอริเคน พายุ
ทอร์นาโด และแผน่ดินไหว 

อเมริกาก าลงัหวา่นส่ิงน่าละอายและเก็บเก่ียวการพิพากษา พระคมัภีร์กล่าววา่ “เพราะเขาหวา่น
ลม เขาจึงตอ้งเก่ียวลมบา้หมู” (โฮเชยา 8:7) ภายใตก้ารพิพากษาของพระเจา้เราก าลงัเก็บเก่ียวส่ิงท่ีเรา
หวา่น 

เรำจะหันไปทำงไหน 

เราเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤต จากมุมมองของมนุษยก์็ไม่มีความหวงัเลย ค าถามจึงเกิดข้ึนเป็น
ธรรมดาวา่ เราจะหนัไปหาความช่วยเหลือไดท่ี้ไหน 

ศาลฎีกาเป็นยงัไงนะหรือ ผูพ้ิพากษาศาลฏีกาเคยเป็นคนท่ีไดรั้บความเคารพและการให้เกียรติ
มากท่ีสุดในประเทศสมยัท่ีผมก าลงัเติบโตข้ึน ผมถือวา่ผูพ้ิพากษาทุกคนในศาลฏีกาต ่ากวา่นกับุญเพียง
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เล็กนอ้ย แต่ค าพิพากษาของผูพ้ิพากษาเหล่าน้ีบางคนไดน้ าประเทศออกจากค่านิยมตามพระคมัภีร์แบบ
ดั้งเดิมของบรรพบุรุษผูก่้อตั้งประเทศ และน าค าสาปแช่งจากพระเจา้มาเหนือแผ่นดินของเรา และโดย
ขดัแยง้กบัรัฐธรรมนูญของเรา ผูพ้ิพากษาเหล่าน้ีมกัจะแย่งเอากระบวนการบญัญติักฏหมายและท าการ
ตดัสินใจ ซ่ึงสภาคองเกรสเท่านั้นท่ีไดรั้บการรับรองใหท้ าได ้

การศึกษาล่ะ เราทราบว่าประเทศเยอร์มนัและญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีคนรู้หนงัสือมากท่ีสุดใน
โลก แต่พวกเขาเคยเป็นประเทศท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อสงครามโลกคร้ังท่ีสองมากท่ีสุด การกระท าท่ี
เลวร้ายของเยอรมนัและญ่ีปุ่นในช่วงสงครามก็เกินจะบรรยาย 

ในอเมริกา นกัการศึกษาท่ีมีอิทธิพลไดเ้อาพระเจา้ออกไปจากหนงัสือเรียนของเรา พวกเขาสอน
เร่ืองการวิวฒันาการและปฏิเสธความเห็นของพระคัมภีร์เร่ืองการทรงสร้าง ศีลธรรมแบบตาม
สถานการณ์ก าลงัท าลายเยาวชนของเรา เขาแนะน าเยาวชนให้ท า “อะไรก็ได้ท่ีรู้สึกดี” นกัการศึกษา
เหล่าน้ีปฏิเสธสิทธิอ านาจของพระเจ้าโดยการยืนยนัว่าความถูกผิดข้ึนอยู่กับแต่ละคนและแต่ละ
สถานการณ์ 

รัฐบาลล่ะ รัฐบาลก็ฉ้อฉลมากข้ึนเร่ือย ๆ และประเทศของเราก็รู้ดี ขณะท่ีหน้ีสินของชาติสาม
ลา้นลา้นเหรียญก็ขู่วา่จะท าให้ประเทศของเราลม้ละลาย สภาคองเกรสยงัคงยืนกรานปฏิเสธท่ีจะลงมือ
ปฏิบติัส่ิงท่ีเหมาะสม ผูมี้อ  านาจออกกฏหมายถูกกลืนกินโดยตรงโครงการถังเก็บเน้ือหมูส าหรับ
ประชาชนในบา้นเกิด และเหยื่อของพวกนกัล็อบบ้ีร ่ ารวยท่ีถูกโนม้นา้วให้เสนอโครงการถงัเก็บเน้ือหมู
ส าหรับประชาชนในบา้นเกิด และเป็นเหยื่อของพวกนกัล็อบบ้ีร ่ ารวยท่ีถูกโน้มน้าวให้เสนอโครงการ
เพื่อลูกคา้ของตน ประชาชนท่ีลงคะแนนไม่ไวว้างใจผูแ้ทนของเขาอีกต่อไปประชาชนรู้ว่าประเทศตก
อยู่ในปัญหาร้ายแรง และเขาโทษรัฐบาลท่ีวอชิงตนั ชคั โคลสันกล่าวว่า “คุณไม่สามารถแกปั้ญหาท่ีมี
รากลึกมาจากศีลธรรมและความป่วยทางวฒันธรรมโดยวธีิการทางการเมืองได”้ 

ธุรกิจและประชาชนมืออาชีพล่ะ ปัจจุบนัน้ีคุณแทบจะไม่ไวใ้จใครไม่ได ้แมแ้ต่ในชุมชนคริส
เตียน คุณไดย้ินประโยคท่ีว่า “อย่าท าธุรกิจกบัคริสเตียนเด็ดขาด” บ่อยแค่ไหนมาตรฐานทางศีลธรรม
ก าลงัตกต ่าเป็นประวติัการณ์ การจบัมือ ท าสัญญา ค าปฏิญาณ หนงัสือสัญญา ส่ิงเหล่าน้ีมีความหมาย
เล็กนอ้ยมาก นกัธุรกิจและพวกมืออาชีพถูกมองวา่เป็นคนเห็นแก่ตวัและตะกละท่ีอาจ “ช าแหละคุณเป็น
ช้ิน ๆ” ถา้คุณไม่ระมดัระวงั 

ส่ือมวลชนล่ะ ดว้ยขอ้หา้มท่ีนอ้ยนิด มีเพียงเสียงเรียกร้องใหมี้ความรับผดิชอบ ส่ือมวลชนก าลงั
สนุกสนานกบัเสรีภาพอยา่งท่ีประเทศอ่ืนเทียบไม่ได ้แต่ผูส่ื้อข่าวซ่ึงตอนน้ีไดช่ื้อวา่ส่ือมวลชน เน่ืองจาก
มีวิทยุและโทรทัศน์ [ผู ้เขียนใช้ค  าในภาษาอังกฤษว่า press ซ่ึงแปลว่าผู ้ส่ือข่าว ซ่ึงดั้ งเดิมใช้กับ
หนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร และบอกว่าตอนน้ีภาษาองักฤษใช้ค  าว่า media ซ่ึงแปลว่าส่ือมวลชนหรือ
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ส่ือกลางซ่ึงเป็นค าใหม่กว่าและใช้แทนส่ือมวลชนทุกแขนงทั้งส่ือพิมพ์และส่ือท่ีใช้คล่ืน] ได้ละทิ้ง
อุดมการณ์ท่ีสูงส่งไปแล้ว ความเยา้ยวนได้แทนท่ีการรายงานท่ีมีสาระและรับผิดชอบ ทุกวนัน้ี
ส่ือมวลชนดึงดูดความสนใจของเราดว้ยเลือด ความรุนแรงและเร่ืองเพศ แน่นอนถา้คุณถามพวกเขา ผูน้ า
ของเขาก็จะตอบว่า “นั่นเป็นส่ิงท่ีประชาชนตอ้งการ” หรือ “อย่าพยายามบงัคบัให้เรารับค่านิยมคริส
เตียนของคุณ เรามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ” 

คริสตจกัรล่ะ คริสตจกัรเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาฝงูชนก าลงัร้องหาความช่วยเหลือ แต่พวกเขา
ก็ไมห่นัไปหาคนของพระเจา้ 

ท ำไมล่ะ 

โคลสันกล่าววา่ “คริสตจกัรมกัจะวิ่งกนัไปคนละทางและมีการแข่งขนัมากพอ ๆ กบัในวงการ
การเมือง” ขอขอบคุณผูรั้บใชท่ี้ถูกจบัไดใ้นความผิดบาปทางเพศและในคดีหยา่ร้าง นกัเทศน์หรูหราใส่
เส้ือผา้แพง ๆ และล่อลวงเอาเงินจากสาธารณชน สภาพศีลธรรมท่ีหละหลวมในหมู่พวกเรา และการ
สร้างภาพอยา่งต่อเน่ืองของส่ือมวลชน ท่ีท าให้ผูรั้บใช้เป็นเหมือนกะเทย ตวัตลก และศิลปินขวางโลก
คนท่ีไม่เช่ือไดส้รุปแลว้วา่คริสเตียนก็ไม่ต่างอะไรจากคนอ่ืนในสังคม 

เราก าลงัใชชี้วิตในช่วงเวลาวิกฤตท่ีสุดในประวติัศาสตร์อเมริกา ช่วงเวลาท่ีผมมองวา่ส าคญัยิ่ง
กวา่เวลาไหน ๆ นบัตั้งแต่สงครามประกาศอิสรภาพจากองักฤษ มนัน่ากลวัยิ่งกวา่เวลาอนัตรายในช่วง
สงครามกลางเมือง และผมคิดจากมุมมองของมนุษยว์า่ไม่มีทางท่ีประเทศของเราจะอยูร่อดไม่มีท่ีไหนท่ี
เราจะหนัไปหาไดเ้วลาน้ี-นอกจากพระเจา้ 
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บทที ่4 

คริสตจักรทีเ่ฉยชำ 

คริสเตียนมากมายในอเมริกาไม่รู้จกัพระเจา้ท่ีบริสุทธ์ิกนัแลว้ พวกเขาไม่เขา้ใจพระลกัษณะอนั
ประกอบดว้ยความรัก ฤทธานุภาพ สติปัญญา อ านาจสิทธ์ิขาด และพระคุณ สมาชิกคริสตจกัรจ านวน
มากไม่รู้วา่พระองคด์ ารงอยูพ่ร้อมท่ีจะกระท าการ พร้อมท่ีจะช่วย และพวกเขาสามารถรู้จกัได ้จากการ
ส ารวจหลาย ๆ คร้ังหา้สิบเปอร์เซ็นตข์องคนร้อยลา้นท่ีไปโบสถ์แต่ละอาทิตยไ์ม่มัน่ใจในความรอดของ
ตนและเกา้สิบหา้เปอร์เซ็นต ์ไม่คุน้เคยกบัความเป็นบุคคลและการท างานของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เพียง
สองเปอร์เซ็นตข์องผูเ้ช่ือในอเมริกาแบ่งปันความเช่ือในพระคริสตข์องตนแก่ผูอ่ื้นเป็นประจ า 

ความเป็นจริงของพระเจา้ดูเหมือนจะหายไปจากชีวิตประจ าวนั ผลก็คือมนักลายเป็นเร่ืองง่าย
มากท่ีจะรับอิทธิพลจากทศันคติฝ่ายโลก ซ่ึงรุกเร้าอยา่งต่อเน่ืองผ่านภาพยนตร์โทรทศัน์ โฆษณา และ
ความกดดนัสม ่าเสมอประจ าวนั 

ส าหรับคริสเตียนมากมาย พระเจา้เป็นภาพในความคิดท่ีโผล่มาในเช้าวนัอาทิตย ์แทจ้ริงความ
บาปยิ่งใหญ่ในคริสตจกัรปัจจุบนัคือความไม่เช่ือ มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้คุณจะร้อนเป็นไฟเพื่อพระเจา้ ใน
เม่ือพระองคไ์ม่ไดเ้ป็นจริงส าหรับคุณ 

จอร์จ บาร์นา ซ่ึงท าประชามติเป็นประจ าเพื่อจบัชีพจรของคริสเตียนในอเมริกาไดร้ายงานถึงส่ิง
ท่ีน่าตกใจ 

เขาเขียนว่า ผูส้ังเกตการณ์ในองักฤษเช่ือว่าอเมริกาก าลังประสบกับการท าลายล้างด้านจิต
วิญญาณคล้ายกับท่ีเคยเกิดท่ีนั่น ผูส้ังเกตการณ์เหล่าน้ี “หวนคิดถึงเวลาท่ีอังกฤษเป็นประเทศท่ีมี
คริสตจกัรเป็นสถาบนัศูนยก์ลางของสังคม คุณค่าทางศีลธรรม พฤติกรรมทางสังคม กิจกรรมต่าง ๆ 
ดา้นวฒันธรรม การพฒันาครอบครัว วถีีชีวติ และแมแ้ต่การตดัสินใจทางการเมือง ทั้งหมดโคจรอยูร่อบ
มุมมองทางศาสนาและความไวในดา้นจิตวิญญาณของประเทศ ผลจากการท่ีประเทศมีความคิดแบบน้ีก็
คือ ความเช่ือวา่เป้าหมายสูงสุดของชีวติคือการนมสัการและรับใชพ้ระเจา้” บาร์นากล่าวต่อไปวา่: 

เม่ือไม่นานมาน้ี (ในองักฤษ) ค่านิยมเหล่าน้ีไดถู้กกดัเซาะโดนการรุกล ้าของโลกียนิยม คนใส่ใจ
กบัวตัถุมากกวา่จิตวญิญาณ พระเจา้ไม่ไดอ้ยูศู่นยก์ลางในวาระการประชุมของชาติอีกต่อไป สังคมคริส
เตียนแทบจะหายสาปสูญคร้ังหน่ึงผูเ้ช่ือท่ีแทจ้ริงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศท่ียิ่งใหญ่นั้น แต่
บดัน้ีประมาณกนัวา่มีเพียงสองเปอร์เซ็นตข์องประชากรเท่านั้น 
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มีความคล้ายคลึงท่ีเห็นได้ชัดระหว่างการเส่ือมสลายฝ่ายจิตวิญญาณในองักฤษกบัสภาพจิต
วิญญาณปัจจุบนัในอเมริกา การประเมินอเมริกายุคใหม่อย่างมีวิรารณญาณ - ในสภาพทางสังคม 
การเมือง จิตวิญญาณ ศีลธรรม และเศรษฐกิจ – แสดงให้เห็นว่ารากฐานด้านจิตวิญญาณของเราก าลงั
เส่ือมลงอย่างไม่รู้ตวั เราก็เป็นสังคมวตัถุนิยมเช่นกนัเราใส่ใจกับความสะดวกด้านร่างกายในวนัน้ี
มากกวา่ความจ าเป็นฝ่ายวญิญาณในอนาคต มนัยากมากท่ีจะโนม้นา้วเราให้คิดจริงจงัเก่ียวกบัผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลทางวฒันธรรมท่ีมีต่อความเช่ือและพฤติกรรมทางศาสนาของประเทศ 

ผลก็คือชุมชนคริสเตียนตกอยูใ่นวงัน ้ าวนของความเปล่ียนแปลงและสังคมแวดลอ้มท่ีเป็นศตัรู 
และก าลงัจะพา่ยแพใ้นสงคราม...ดงันั้นอเมริกาในทศวรรษท่ี 90 ก าลงัเน่าจากขา้งใน...การรับใชพ้ระเจา้
ไดถู้กแทนท่ีโดยความกระหายหาการยกยอ่งตนเอง 

ควำมส ำคญัของคริสตจักรท้องถิ่น 

สถาบนัท่ีส าคญัและมีอิทธิพลมากท่ีสุดส าหรับส่ิงดีของมนุษยช์าติคือคริสตจกัรของพระเยซู
คริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา แต่คนมากมายไดถ้ดถอยไปจากคริสตจกัร 

เม่ือคร้ังท่ีผมบินไปชิคาโก ผมเป็นพยานกบัเพื่อนผูโ้ดยสาร เม่ือผมถามว่าเขาเป็นคริสเตียน
หรือไม่ เขาตอบอยา่งไม่ใส่ใจและไม่จริงจงัวา่ เขาไม่เคร่งศาสนามากนกั เขาถูกบงัคบัให้ไปโบสถ์ตั้งแต่
เด็ก และเขาปฏิญาณว่าเม่ือเขาออกจากบา้นเขาจะไม่ไปอีก เขาบอกผมอย่างชัดเจนว่าคริสตจกัรไม่มี
อะไรใหเ้ขา 

ผมถามเขาว่า แล้วเขาอยากจะใช้ชีวิตในชุมชนท่ีไม่มีโบสถ์ไหม เขามองผมด้วยความฉงน
เล็กนอ้ยและพดูวา่ “แน่นอน ไม”่ 

“คุณเคยรู้สึกวา่คุณเป็นตวัปรสิตไหมครับ” ผมถาม 
“ท่ีคุณพดูหมายความวา่ยงัไง” เขาถาม 
“ก็ คุณตอ้งการผลประโยชน์ทั้งหมดจากคริสตจกัรในชุมชนของคุณ แต่คุณไม่ยินดีจะให้อะไร

เลย” ผมอธิบาย 
เขานัง่เงียบอยูค่รู่หน่ึงและตอบอยา่งกระตือรือร้นวา่ “ผมจะไปโบสถใ์นวนัอาทิตย”์ 
หลายคนชอบร่วมนมสัการท่ีโบสถ์เพราะมนัท าให้เขารู้สึกดี แต่เขาไม่ตอ้งการจะเขา้ร่วมใน

งานขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ นัน่เป็นส่ิงท่ีเขาจ่ายเงินให้ศิษยาภิบาลท า – เยี่ยมเยียนผูม้าใหม่ ให้ค  าปรึกษา 
จดัเตรียมรายการท่ีน่าต่ืนเตน้ส าหรับเยาวชน และเทศนาส่ิงท่ีหนุนใจจากสดุดีบทท่ียี่สิบสามเป็นคร้ังท่ี
หน่ึงพนั 
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ในการเดินกบัองค์พระผูเ้ป็นเจา้ร่วมห้าสิบปีของผม ผมอุทิศตวัให้คริสตจกัรทอ้งถ่ิน ผมและ
ภรรยาเป็นคริสเตียนผ่านทางอิทธิพลของคริสตจกัรเพรสไบทีเรียนท่ีหน่ึงในฮอลลีวูด ท่ีนัน่เราไดรั้บ
การเล้ียงดูดา้นความเช่ือในฐานะผูเ้ช่ือใหม่ 

ไม่นานหลงัจากรับเช่ือพระเยซูคริสต ์ขณะท่ีก าลงัท าก าไรกบัธุรกิจของผมในฮอลลีวดู ผมเร่ิม
เรียนปริญญาโทท่ีสถาบนัศาสนศาสตร์ ปรินซ์ตนั และภายหลงัไดโ้อนไปเรียนสถาบนัศาสนศาสตร์ ฟูล
เลอร์ เพื่อจะอยูใ่กลธุ้รกิจของผมมากข้ึน ผมศึกษาต่อไปห้าปีขณะเดียวกนัก็รับใชใ้นฐานะมคันายกและ
ประธานทีมประกาศทีมใหญ่ ในการประกาศท่ีเร้าใจมากคร้ังหน่ึงมีคนมาร่วมท างานมากกว่าหน่ึงร้อย
คน 

ปี 1951 พระเจา้ประทานนิมิตแก่ผมใหมี้ส่วนน าข่าวประเสริฐของพระคริสตไ์ปสู่โลก นิมิตนั้น
กลายมาเป็นองค์การแคมพสัครูเสด ฟอร์ ไครสต์ ปัจจุบนัถูกเรียกอีกช่ือว่า NewLife2000 (ชีวิตใหม่ 
2000) ตั้งแต่เร่ิมตน้วอเนตตแ์ละผมมองคริสตจกัรทอ้งถ่ินวา่เป็นส่วนส าคญัท่ีสุดในพระราชกิจท่ีพระเจา้
ทรงกระท าในโลก ตามนโยบายแล้วพนักงานแคมพสัครูเสดแต่ละคนต้องเข้าร่วมอย่างแข็งขนัใน
คริสตจกัรทอ้งถ่ิน 

เจตนารมณ์ท่ีเรามีต่อคริสตจกัรทอ้งถ่ินนั้นเขม้แข็งมากจนเม่ือประมาณส่ีสิบปีท่ีแลว้ผมไดอุ้ทิศ
หนา้หน่ึงในหนงัสือเล่มเล็ก ๆ ท่ีใชใ้นงานประกาศช่ือ หลกัสัจธรรมส่ีประการสู่ชีวิตนิรันดร์ เพื่อสอนผู้
เช่ือใหม่ถึงความส าคญัของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน ขอ้ความนั้นได้ถูกประกาศในหนังสือหลกัสัจธรรมส่ี
ประการ มากกวา่หน่ึงพนัหา้ร้อยลา้นเล่มซ่ึงถูกตีพิมพแ์ละแจกจ่ายไปทัว่โลกในภาษาหลกัทุกภาษา 

ควำมห่วงใยทีเ่พิม่ขึน้ 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มองคริสตจกัรของพระองคพ์ระกายท่ีประกอบดว้ยผูเ้ช่ือ วา่เป็น “เกลือแห่ง
แผน่ดินโลก” (มทัธิว 5:13) เกลือเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัส าหรับอาหารของมนุษย ์มนัเพิ่มรสชาดให้
อาหาร และมนัเป็นตวัถนอมอาหารท่ีสามารถยืดอายุอาหารท่ีเน่าเสียได้ แต่คริสเตียนส่วนมากใน
ปัจจุบนัไดสู้ญเสียความเค็มไปแล้ว และเม่ือคุณค่าหลายอย่างท่ีชาวอเมริกาหวงแหนได้หลุดลอยไป
คริสตจกัรก็ดูเหมือนจะไม่มีก าลงัท่ีจะถนอมรักษามนัไว ้

ในการสนทนากบัผูน้ าคริสเตียนท่ีโดดเด่นทัว่ประเทศผมไดเ้ห็นความห่วงใยท่ีเพิ่มข้ึนต่อสภาพ
ท่ีย  ่าแย่ของอเมริกาและคริสตจกัร เห็นไดช้ดัว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิยงัคงท างานท่ามกลางคนท่ียงัฟัง
เสียงของพระองค์ และเพื่อให้การฟ้ืนฟูท่ีจะมาถึงรุดหน้าไป พระองค์ก าลงัสร้างความห่วงใยน้ีใน
ความคิดและจิตใจประชากรของพระองค ์

หลกัฐานยนืยนัเร่ืองน้ีคือการตอบสนองอยา่งกระตือรือร้นท่ีผมไดรั้บจากผูน้ าคริสเตียนหกร้อย
คนท่ีร่วมการประชุมอดอาหารและอธิษฐานท่ีออร์แลนโด 
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บทบำทของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึงสัมผสัผูน้ าเหล่าน้ีคือผูริ้เร่ิมการฟ้ืนฟู แน่นอนท่ีสุดไม่มีคริสเตียนคน
ไหนจะอดอาหารและอธิษฐานขอการต่ืนตวัฝ่ายจิตวิญญาณ นอกจากพระวญิญาณเรียกเขา 

พระเยซูตรัสวา่ “ไม่มีผูใ้ดมาถึงเราไดน้อกจากพระบิดาผูท้รงใช้เรามาจะทรงชกัน าให้เขามา” 
(ยอห์น 6:44) แต่ก็เป็นพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีกล่าวโทษความบาป “เม่ือพระองค์นั้นเสด็จมาแล้ว 
พระองคจ์ะทรงกระท าให้โลกรู้แจง้ในเร่ืองความผิด ความชอบธรรมและการพิพากษา..พระองค์จะน า
ท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล” (ยอห์น 16:8,13) 

ผมเช่ือวา่ก่อนการฟ้ืนฟูท่ีจะมาถึง พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะสร้างความปรารถนาท่ีจะกลบัใจใหม่ 
อดอาหารและอธิษฐานในจิตใจและความคิดของคนนบัลา้น 

ระหว่างการฟ้ืนฟู พระวิญญาณบริสุทธ์ิโน้มน้าวบรรดาผูเ้ช่ือให้ยอมรับสภาพแทจ้ริงของพวก
เขา และความจ าเป็นท่ีเขาตอ้งกลบัใจใหม่และกลบัสู่ความรักดั้งเดิมพระองคด์ลใจผูรั้บใชข้องพระองค์
ให้พูดถ้อยค าใหม่ ๆ แก่คริสตจกัร และพระองค์ใช้คนเหล่านั้นท่ีทรงดลใจเพื่อชักน าผูเ้ช่ืออ่ืน ๆ ให้
ยอมรับความจ าเป็นท่ีเขาตอ้งการเดินในทางของโลก และมาแสวงหาพระเจา้ดว้ยสุดใจ 

กำรผุกร่อนของคุณค่ำฝ่ำยจิตวญิญำณ 

แต่ถ้าพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นผูริ้เร่ิมการฟ้ืนฟู ท าไมคนส่วนมากในคริสตจักรจึงเฉยชา
เหลือเกิน 

ค าตอบง่ายมาก : เพราะเราไม่ฟังพระเจา้ เราไม่เช่ือฟังพระองค ์
เป็นเวลายาวนานท่ีคนส่วนใหญ่ของคริสตจกัรไดถ้ดถอยไปจากความเป็นจริงของพระเจา้ และ

ในฝ่ายจิตวญิญาณเราก็เป็นเหมือนกบในหมอ้ 
คุณอาจเคยฟังเร่ืองน้ีแลว้กระมงั คุณจบักบใส่ในหมอ้น ้ าและจุดเตาแก๊สให้อ่อนท่ีสุด น ้ าค่อย ๆ 

ร้อนข้ึนชา้ ๆ กบก็ยงัน่ิงเฉยในหมอ้ – รู้สึกสบายกบัน ้ าท่ีอุ่นข้ึนเร่ือย ๆ – จนก่อนท่ีมนัจะรู้ตวั น ้ าก็ร้อน
จนมนัเสียชีวติ 

นัน่คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัคริสตจกัร เวลาผา่นไปพร้อมกบัการผุกร่อนฝ่ายจิตวิญญาณอยา่งชา้ ๆ จน
มนัมาถึงระดบัท่ีน่ากลวั 

ตลอดสามสิบปีท่ีผา่นมา การเส่ือมถอยทางศีลธรรมอย่างช้า ๆ ของอเมริกาไดเ้กิดข้ึนกบัพระ
กายของพระคริสตอ์ยา่งเห็นไดช้ดั การพิจารณาสภาพภายในคริสตจกัรและสภาพส่ิงรอบขา้ง จะช่วยให้
เราเขา้ใจสาเหตุของเร่ืองน้ี 
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ประการแรก คริสเตียนได้ละทิ้งความรักดั้ งเดิม จากการส ารวจประชามติหลายคร้ัง ผูเ้ช่ือ
ส่วนมากได้สูญเสียความร้อนรนฝ่ายจิตวิญญาณดั้งเดิมและติดกบัดกัในส่ิงของฝ่ายโลก เหมือนกับ
คริสตจกัรท่ีเมืองเอเฟซสั (ววิรณ์ 2:1-7) เขาไม่ไดรั้กพระเจา้เหมือนท่ีเคยรักมาก่อน 

ประการท่ีสอง คริสเตียนส่วนมากแตกแยกกนัอยา่งเลวร้าย ดว้ยการมีคณะต่าง ๆ มากเกินไป 
แต่ละคณะก็มีหลกัขอ้เช่ือเฉพาะของตน คริสตจกัรดูเหมือนจะต่อสู้กนัเร่ืองหลกัขอ้เช่ือ การเจิมตั้งสตรี 
การท าแทง้ และหลกัการทางศีลธรรมอ่ืน ๆ ยกตวัอยา่งเช่น การเจิมตั้งพวกรักร่วมเพศและการยอมรับ
วิถีชีวิตของเกยแ์ละเลสเบ้ียนไดยุ้ยงให้บางคนในคณะส าคญั ๆ ต่อสู้กนัเก่ียวกบัความเห็นท่ียอมรับกนั
ทัว่ไปวา่รักร่วมเพศเป็นความวบิติั (เลวนิีติ 18:22 และโรมบทท่ี 1) 

ยิ่งกว่านั้น คริสตจกัรหลายแห่งก าลังถูกฉีกออกโดยการต่อสู้ภายใน แทนท่ีจะเป็นท่ีพกัพิง
ส าหรับจิตวญิญาณท่ีอ่อนแรง คริสตจกัรมกักลบักลายเป็นสนามรบส าหรับผูท่ี้อยูฝ่่ายเน้ือหนงัในดา้นจิต
วิญญาณ สตีฟ กูลด์ จากคริสตจกัรคริสตลั อิแวนเจลิคอล ฟรี เชิร์ช ในมิเนอาโปลิสกล่าววา่ “ผมทราบ
ในฐานะศิษยาภิบาล มีคริสตจกัรนบัพนัแห่งในประเทศน้ีท่ีแตกแยกดว้ยความขมข่ืนใจ แตกแยกดว้ย
ความแบ่งพรรคแบ่งพวก แตกแยกด้วยการแข่งขนั และแตกแยกด้วยความชิงชังระหว่างสมาชิกใน
คริสตจกัร พระเจา้ไม่พอพระทยัในส่ิงเหล่านั้น และพระองคต์อ้งการยกเอาความมืดมนฝ่ายวิญญาณจิต
ออกจากคริสตจกัรเหล่านั้น” 

ประการท่ีสาม คริสเตียนมกัจะสะทอ้นภาพลกัษณ์ท่ีน่าสมเพช เม่ือผมเป็นหนุ่ม ผูไ้ม่เช่ืออยา่ง
ผมหลายคนคิดวา่คริสตจกัรทอ้งถ่ินเป็นท่ีส าหรับพวกข้ีขลาด ผูห้ญิง และเด็กทุกวนัน้ีผูช้ายท่ีเป็นตวัของ
ตวัเอง – ในมาดเท่แบบคลินท ์อีสตว์ดู แฮริสัน ฟอร์ด และอาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์ – ก็ยงัคงคิดอยา่ง
นั้น ฮอลลีวูดและส่ือมวลชนยงัสร้างภาพแบบนั้นมากข้ึนโดยแสดงภาพ “นกัเทศน์” ว่าเป็นคนอ่อนแอ
ไม่ค่อยเป็นผูช้าย ซ่ึง “ผูช้ายแท”้ รู้สึกขยะแขยง 

ฮอลลีวดูมกัสร้างภาพผูรั้บใชว้า่เป็นผูช้ายท่ีรับใชพ้ระเจา้แต่ยงัคงต่อสู้กบัราคะท่ีมีต่อผูห้ญิง น่า
เสียดายท่ีไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ผูรั้บใช้จ  านวนหน่ึงในประเทศเราได้ถูกเปิดโปงเร่ืองความผิดทางเพศและ
การเงิน ประมาณว่าสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของนักเทศน์และผูมี้อาชีพช่วยเหลือผูอ่ื้นประสบปัญหา
ประเภทน้ี 

บนธรรมาสน์ผูน้ าคริสเตียนบางคนประนามความบาปแต่ในชีวิตส่วนตวัก็ท าซะเอง ยิ่งกวา่นั้น
อตัราการหยา่ร้างท่ามกลางคริสเตียนก็ช่วยคุณย  ้าความคิดท่ีวา่ ผูเ้ช่ือก็แทบไม่ต่างอะไรจากผูไ้ม่เช่ือ 

สถิติท่ีโด่งดงัซ่ึงถูกเผยแพร่โดยนกัข่าว นกัสังคมวิทยาและศิษยาภิบาลบอกว่า อตัราการหย่า
ร้างของคริสเตียนในปัจจุบนัคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์-เฉล่ียแลว้เท่ากบัชาวโลก แต่จากค าพูดของจอร์จ บาร์
นา น่ีเป็นตวัเลขท่ีท าใหเ้ขา้ใจผดิ 
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“ในปี 1990 มีคู่สมรสท่ีหยา่ร้างส่ีสิบแปดคู่ในจ านวนหน่ึงร้อยคู่” เขากล่าว ซ่ึงนัน่จะเท่ากบัการ
หยา่ร้างประมาณ 1.1 ลา้นคู่ แต่คนท่ีหย่าร้างและผูท่ี้สมรสในปีนั้นไม่ใช่คนเดียวกนั พูดอีกอยา่งคือผูท่ี้
สมรสในปี 1990 ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูท่ี้หยา่ร้างในปีนั้น 

บาร์นากล่าวต่อไปวา่ “การวิจยัของเราพบวา่ประมาณหน่ึงในส่ีของผูใ้หญ่ทั้งหมดท่ีแต่งงานจะ
หยา่ร้างในท่ีสุด” 

อยา่งไรก็ตาม ในระยะสั้นเรายงัคงมองดูท่ีอตัราส่ีสิบแปดถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต ์และบาร์นากล่าว
ในการคาดคะเนท่ีเรียกว่า “อเมริกา 2000” ของเขาว่า การหย่าร้างและการสมรสหลายคร้ังจะเป็นท่ี
ยอมรับมากข้ึนในสังคมของเราส่ิงต่าง ๆ ไม่ไดดี้ข้ึน และผูน้ าคริสเตียนในปัจจุบนัมองวา่การหยา่ร้างคือ
ค าสาปแช่งในยคุปัจจุบนัส าหรับคริสตจกัร 

แมว้า่สถิติการหย่าร้างของคริสเตียนท่ีแน่ชดัจะยงัไม่มีให้เห็น แต่เราเห็นไดง่้าย ๆ วา่อตัราการ
หยา่ร้างของคริสเตียนก็สะทอ้นจากอตัราของชาวโลก มนัเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

*เราไดอ้อกจากทางของพระเจา้ เราไม่ไดเ้ช่ือฟังพระเจา้ในเร่ืองน้ีอีกต่อไป 
*การหยา่ร้างท่ี “ไม่มีใครผิด” ไดท้  าให้มีการฟ้องหย่าท่ีไม่เจ็บปวด ท าให้การหย่าร้างเป็นทาง

แกปั้ญหาท่ีง่ายดายส าหรับผูท่ี้พบความยากล าบากในชีวติสมรส 
*การประณามการหยา่ร้างในคริสตจกัรเช่นเดียวกบัในสังคมแทบจะหมดไปแลว้ 
*เวลาน้ีสังคมและคนจ านวนมากในคริสตจกัรยอมรักการหยา่ร้างวา่ไม่เป็นปัญหา 
*สังคมและคริสตจกัรลม้เหลวท่ีจะรักษาความคิดท่ีวา่การสมรสเป็นเจตนารมณ์ท่ีถาวร 
ขอ้เท็จจริงท่ีวา่การหยา่ร้างคือความชอกช ้ าทางอารมณ์เทียบเท่ากบัการเป็นมะเร็งมาพกัหน่ึง ดู

เหมือนจะเป็นทางหนีของผูท่ี้อยาก “ไดรั้บอิสระ” จากสถานการณ์ในชีวติสมรส 
ขณะท่ีความจ าเป็นท่ีจะมีพนัธกิจส าหรับผูห้ย่าร้างท่ีเจ็บปวดและลูก ๆ ของเขาได้เพิ่มถึงจุด

วิกฤต ความจริงน้ีก็ยงัคงอยู่คือ: ความกดดนัจากเพื่อนและความกดดนัจากคริสตจกัรท่ีจะไม่ให้มีการ
หยา่ไดสู้ญหายไป และประตูระบายน ้ าลน้ก็เปิดกวา้ง การหยา่ร้างกลายเป็นทางเลือกส าหรับแทบจะทุก
คู่ท่ีเขา้มาหนา้แท่นบูชาเพื่อท าการสมรส 

เราไม่สามารถเร่ิมค านวนผลกระทบทั้งหมดจากพ่อแม่ท่ีหยา่ร้างท่ีมีต่อลูก ๆ และสังคมได ้ใน
หลายปีท่ีจะมาถึงเราจะเห็นผลของการปฏิเสธท่ีสาหัสน้ี ในคนนบัลา้นท่ีเร่ิมเป็นผูใ้หญ่ เขาถูกท าลาย
ความสามารถท่ีจะวางใจ รักและสร้างเจตนารมณ์เพื่อความสัมพนัธ์ส่วนตวั และนั่นจะท าให้ชีวิต
แต่งงานของเขาพงัทลายตั้งแต่เร่ิมตน้ 

ประการท่ีส่ี คริสเตียนสูญเสียอิทธิพลต่อสังคม หลายปีมาแลว้ การท าประชามติโดยชาวโลกได้
รายงานวา่มีคริสเตียนท่ีบงัเกิดใหม่หกสิบลา้นคนในอเมริกา แต่ส านกัพิมพห์ลายแห่งเช่นหนงัสือพิมพ ์
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Wall Street Journal (วอลล ์สทรีต เจอร์นลั) ไดส้งสัยเก่ียวกบัเร่ืองน้ี หนงัสือพิมพฉ์บบัน้ีอยากรู้วา่ : ถา้น่ี
เป็นความจริง ท าไมอเมริกาจึงเต็มไปดว้ยอาชญากรรมและความรุนแรง คริสเตียนควรจะเป็น “เกลือ
และความสวา่ง” ไม่ใช่หรือ ถา้อยา่งนั้น อิทธิพลท่ีเขม้แข็งของคริสเตียนหายไปอยูท่ี่ไหนในสังคมท่ีล่ม
สลายของเรา 

ค าตอบบางส่วนอยู่ท่ีความจริงท่ีว่า คนนบัลา้นท่ีเรียกตนเองว่าคริสเตียน แทท่ี้จริงแลว้ไม่ใช่ค
ริสเตียนเลย แมว้่าจะเคร่งศาสนาแต่พวกเขาก็ไม่มีประสบการณ์กบัความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัพระเยซู
คริสต ์และหลายคนท่ีเป็นคริสเตียนก็ใชชี้วติตามอยา่งโลกน้ี (เน้ือหนงั) อคัรทูตยอห์นเขียนไวว้า่: 

เราจะมัน่ใจไดว้่าเราคุน้กบัพระองค์โดยขอ้น้ี คือถา้เราประพฤติตามพระบญัญติัของพระองค ์
คนใดท่ีกล่าววา่ “ขา้พเจา้คุน้กบัพระองค”์ แต่มิไดป้ระพฤติตามพระบญัญติัของพระองค ์คนนั้นเป็นคน
พดูมุสา และความจริงไม่ไดอ้ยูใ่นคนนั้นเลย แต่ผูใ้ดท่ีประพฤติตามพระวจนะของพระองคค์วามรักของ
พระเจา้ก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนั้นแลว้อยา่งแน่แทด้ว้ยอาการอยา่งน้ีแหละเราทั้งหลายจึงรู้วา่เราอยูใ่น
พระองค์ผูใ้ดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ ผูน้ั้นก็ควรด าเนินตามทางท่ีพระองค์ทรงด าเนินนั้น (1 ยอห์น 
2:3-6) 

ตามท่ีผมไดก้ล่าวมาแลว้ เกลือเพิ่มรสชาดให้อาหารและถนอมรักษาอาหารท่ีอาจเน่าเสีย พระ
เยซูตรัสว่า “ถ้าท่านสูญเสียรสเค็ม อะไรจะเกิดข้ึนกบัโลก” (มทัธิว 5:13) [แปลจากขอ้พระคมัภีร์ท่ี
ผูเ้ขียนยกจากพระคมัภีร์ฉบบัอมตธรรมเพื่อชีวติ] ปัญหาของคริสตจกัรทุกวนัน้ีเกิดจากคริสเตียนจ านวน
มากไดสู้ญเสียรสเค็ม พวกเขาจึงปล่อยรสชาดแย่ ๆ ออกในปากของสังคม และผูเ้ช่ือส่วนมากก็ก าลงั
ต่อสู้เพื่อจะเอาตวัรอดในโลกน้ี ส่วนเร่ืองถนอมรักษาโลกนั้นเก็บไวเ้ป็นเร่ืองทีหลงั 

ประการท่ีหา้ คริสเตียนก าลงัแสวงหาทางออกง่าย ๆ และความส าเร็จท่ีรวดเร็ว ผูรั้บใชข้องพระ
เจา้ส่วนมากหลีกเล่ียงการเทศนาท่ีเผด็ร้อนเร่ืองความบริสุทธ์ิและการกลบัใจใหม่ พวกเขาสนองความ
ปรารถนาของฝูงแกะของเขาแทนโดยเทศนาถอ้ยค าท่ีท าให้ “สบายใจ” เร่ืองสุขภาพ ความร ่ ารวย และ
ความส าเร็จในชีวิต ดูเหมือนส่ิงท่ีธรรมาสน์หลายแห่งจดจ่อก็คือ วิธีพฒันาการด ารงชีวิตของผูเ้ช่ือใน
ดา้นวตัถุและความคิด มากกวา่ท่ีจะแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้และความชอบธรรมของพระองคก่์อน 
(มทัธิว 6:33) และท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ (มทัธิว 28:18-20) 

นกัเทศน์หลายคนไดข้ายผลประโยชน์ของการเป็นคริสเตียนมากเกินไป และผลก็คือ เขาน าผู ้
เช่ือไปสู่ “ลทัธิความเช่ือแบบง่าย ๆ” และสู่ความลม้เหลวท่ีจะออกจากความเช่ือผิด ๆ บิลล่ี เกรแฮมได้
อา้งค าตรัสของพระเยซูและเขียนวา่: 
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พระองค์ตรัสว่า “ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา” (มทัธิว 11:30) ถึง
กระนั้น พระองคก์็เรียกเราใหติ้ดตามพระองคไ์ม่วา่จะตอ้งสละอะไรก็ตาม และพระองคไ์ม่เคยสัญญาวา่
หนทางของเราจะราบร่ืนเสมอไป 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทนความเจบ็ปวดบนไมก้างเขนเพื่อเราทั้งหลาย ชีวติของอตัรทูตเปาโลเต็มไป
ดว้ยความผิดหวงั ความเจ็บปวด การทนทุกข์ และในท่ีสุดตอ้งสละชีวิต พร้อมไปกบัชัยชนะฝ่ายจิต
วญิญาณ (2 โครินธ์ 11:22-33) 

เกรแฮมกล่าววา่ “ไม่มีชีวิตท่ีปราศจากปัญหา เม่ือผมตดัสินใจมอบชีวิตให้พระเยซูคริสตต์อน
เป็นหนุ่ม นัน่ไม่ใช่เพราะผมเช่ือวา่พระองคจ์ะเอาความเจ็บปวดทั้งหมดไปจากผม ผมไวว้างใจพระองค์
เพราะพระองค์สัญญาจะประทานชีวิตนิรันดร์แก่ผม และผมเช่ือว่าพระองค์จะอยู่กบัผมเสมอไปและ
ประทานก าลงัแก่ผมเพื่อจดัการกบัความยากล าบากต่าง ๆ ในชีวติน้ี” 

คอร์รี เทน บูม ผูร้อดชีวติจากค่ายกกักนัราเวนสบรูก ของนาซีเคยกล่าววา่  “ส่ิงเลวร้ายท่ีสุดอาจ
เกิดข้ึน แต่ส่ิงดีท่ีสุดยงัคงอยู”่ 

“นัน่เป็นค าพดูท่ีวเิศษจริง ๆ เพราะเราทุกคนจ าตอ้งทุกขท์นกบัพายลูุกต่าง ๆ ท่ีโหมกระหน ่าเขา้
มาในชีวิตของเราเม่ือนกัเทศน์หรืออาจารยค์นไหนขายผลประโยชน์ทางดา้นวตัถุหรือจิตวิญญาณใน
ชีวิตคริสเตียนมากเกินไป ผมเช่ือวา่เขาก าลงัส่งเสริมกิจการของวิญญาณชัว่ท่ีหลอกลวง ไม่มีส่ิงใดใน
โลกจะเปรียบไดก้บัชีวติใหม่ในพระเยซูคริสต ์แต่ชีวติใหม่นั้นไม่ไดง่้ายเสมอไป..” 

บิลล่ี เกรแฮมยงัมีถอ้ยค าท่ีรุนแรงส าหรับนกัเทศน์ท่ีบิดเบือนความจริงเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตค
ริสเตียนโดยบอกเพียงแค่ผลประโยชน์ของชยัชนะฝ่ายจิตวิญญาณ ดว้ยเหตุนั้นจึงเตรียมผูเ้ช่ือไปสู่ความ
ผดิหวงัต่อพระเจา้ในชีวติของพวกเขา 

เม่ือเราบอกเพียงเร่ืองชยัชนะฝ่ายจิตวิญญาณ เราก็บอกความจริงเพียงส่วนเดียว เม่ือเราเล่าเพียง
การตอบค าอธิษฐาน เราเล่าเกินความจริง เม่ือเราบอกว่าความเช่ือของคริสเตียนไม่เก่ียวกบัแอกหรือ
ภาระ เราบอกนอ้ยกวา่ความจริงทั้งหมด 

ท่านกล่าววา่ ความจริงคร่ึงเดียวและค าตอบง่าย ๆ ส าหรับค าถามยาก ๆ มีค่าไม่ต่างไปจากการ
หลอกลวงฝงูแกะ ส าหรับเร่ืองชีวติคริสเตียนและก าไรทางดา้นวตัถุเกรแฮมกล่าวต่อไปวา่: 

ในเวลาท่ีมีความตึงเครียดและความไม่แน่นอนในชีวติอคัรทูตเปาโลเขียนถึงคริสตจกัรท่ีเมืองฟี
ลิปปีวา่: “เพราะขา้พเจา้จะมีฐานะอยา่งไรก็ตาม ขา้พเจา้ก็เรียนรู้แลว้ท่ีจะพอใจอยา่งนั้น ขา้พเจา้รู้จกัท่ีจะ
เผชิญความตกต ่า และรู้จกัท่ีจะเผชิญกบัความอุดมสมบูรณ์ ไม่วา่ในกรณีใด ๆ ขา้พเจา้รู้จกัเคล็ดลบัท่ีจะ
เผชิญกบัความอ่ิมทอ้งและความอดอยาก ความสมบูรณ์พนูสุขและความขดัสน” แลว้ท่านก็เพิ่มถอ้ยค าท่ี
เร้าใจน้ีวา่ “ขา้พเจา้ผจญทุกส่ิงไดโ้ดยพระองคผ์ูท้รงเสริมก าลงัขา้พเจา้” (ฟีลิปปี 4:11-13) 
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ความร ่ ารวยและความส าเร็จไม่ใช่ค าสั่งสอนท่ีเป็นอนัตรายชนิดเดียว ท่ีท าลายความมัน่ใจของ
บรรดาผูเ้ช่ือในอเมริกา หนงัสือประเภท ช่วยเหลือตนเอง หรือท าดว้ยตวัเองไดท้่วมตลาดของคริสเตียน 
โดยเอาอยา่งหนงัสือชนิดเดียวกนัของชาวโลก มนัเหมือนกบัวา่พระวจนะของพระเจา้และพระวิญญาณ
ของพระองค์ไม่ยิ่งใหญ่พอท่ีจะจดัการกบัปัญหาในทศวรรษท่ี 90 ดงันั้นหลายคนจึงหันไปหาจิตวิทยา
เน้นท่ีการค้นหาภายใน จิต และวิญญาณ มองหาความช่วยเหลือจากการวิเคราะห์ตนเอง (โดยมี
หลกัการคริสเตียนเล็กนอ้ย ท่ีผูเ้ขียนโยนเขา้มาเพื่อใหม้นัถูกจดัวา่เป็นหนงัสือคริสเตียน) 

ประการท่ีหก คริสตจกัรอ่อนแอลงโดยความคิดท่ีวา่ “มีประโยชน์อะไร” เม่ือคริสเตียนมากมาย
เผชิญหนา้กบัสภาวะของโลกและการเรียกร้องให้คริสเตียนลงมือท าอะไรสักอยา่ง เขาก็จะยกัไหล่และ
ตอบว่า “พระเยซูบอกไวแ้ลว้น่ีว่ามนัจะเกิดข้ึน แลว้จะกงัวลไปท าไม” แทนท่ีจะไดรั้บแรงกระตุน้ให้
ช่วยเผยแพร่ข่าวประเสริฐและแบ่งปันความเช่ือของตนแก่ทุกคนท่ีจะฟัง พวกเขาใช้ชีวิตเพื่อ “การรับ
คริสตจกัรไปสวรรค์” เพื่อจะหนีเอาตวัรอด พวกเขาด าด่ิงลงสู่การแสวงหาความพึงพอใจและการ
นมสัการตนเอง รอคอยใหเ้วลาส้ินยคุมาถึง 

ประการท่ีเจ็ด โลกไดคื้บคลานเขา้มาในคริสตจกัรมาก จนมนักลายเป็นเง่ือนไขทางประเพณี 
ผลการศึกษาโดยบาร์นา รีเซิร์ชน าไปสู่ขอ้สรุปดงัน้ี 

เราได้รับค าสั่งจากพระคริสต์ให้เป็นตวัท าปฏิกิริยาเพื่อเปล่ียนแปลงโลก ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีถูก
เปล่ียนแปลง แต่เราไดถู้กสะกดจิตโดยเหยือ่ล่อของวฒันธรรมสมยัใหม่ 

ในบางด้านคริสตจกัรก็ส านึกถึงส่ิงน้ี แต่ก็ยากท่ีจะแยกตวัออกจากอิทธิพลของความเส่ือม
ศีลธรรมในวฒันธรรมของเรา ส่ิงน้ีเห็นไดง่้าย ๆ จากการแต่งกายและพฤติกรรมของคนมากมายท่ีไป
คริสตจกัร และจากความบนัเทิงฝ่ายโลกท่ีพวกเขาแสวงหา 

หลายคนซึมซับรายการโทรทศัน์ท่ีรุนแรงและเปิดเผยในเร่ืองเพศสัมพนัธ์จนท่วมทน้เม่ืออยู่
บา้น ก็พบวา่มนัง่ายท่ีจะไปสนุกกบัภาพยนตร์รุนแรงและเปิดเผยในเร่ืองเพศสัมพนัธ์ในโรงภาพยนตร์ 
และภาพยนตร์ก็ท าให้ความคิดเขาชุ่มโชกไปดว้ยความรุนแรง เร่ืองเพศท่ีเยา้ยวน และความไม่ย  าเกรง
พระเจา้ การใช้พระนามองค์พระผูเ้ป็นเจา้อย่างไม่มีความหมายกลายเป็นมาตรฐานในภาพยนตร์ เป็น
ส่วนท่ีเจอได้แน่นอนในภาพยนตร์ ผูเ้ช่ือท่ีไม่ต่อสู้ก็ชินชาเพราะเจอส่ิงเหล่าน้ีมามาก เขาก็นั่งเค้ียว
ขา้วโพดคัว่และลา้งคอดว้ยโคล่าขณะท่ีตั้งอกตั้งใจติดตามเร่ืองราวในภาพยนตร์ 

เห็นได้ชัดว่าผูเ้ช่ือส่วนมากถูกเผาไหม้ด้วยความเฉยเมยฝ่ายจิตวิญญาณ และใส่ใจกับดวง
วญิญาณของคนไม่เช่ือนอ้ยมาก แต่เราจะสรุปล่วงหนา้วา่คริสตจกัรในอเมริกาจะส้ินชีวิตหรือ คงไม่เป็น
เช่นนั้นหรอก 
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ทำงเลอืกของเรำ 

เราไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นเหมือนคริสเตียนท่ีเมืองเอเฟซัสคือทิ้งความรักดั้งเดิมของเราไป (วิวรณ์ 
2:4) เราไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นเหมือนคริสเตียนชาวเมืองเลาดีเซีย – ไม่เยน็และไม่ร้อน แต่คิดวา่มัง่มีและไม่
ตอ้งการส่ิงใด ตาบอดมองไม่เห็นความจริงวา่เรา “แร้นแคน้เข็ญใจ ขดัสน ตาบอด และเปลือยกาย” ใน
ฝ่ายจิตวญิญาณ และก าลงัเส่ียงกบัการถูกคายออกจากพระโอษฐข์องพระเจา้ (ววิรณ์ 3:15-17) 

พวกเราแต่ละคนมีพระวจนะของพระเจา้ เราสามารถอ่านและเขา้ใจและเช่ือฟัง เราสามารถหนั
มาหาพระเจา้ เราสามารถแสวงหาพระองค ์เราไม่จ  าเป็นตอ้งรอใหค้นอ่ืนน าทางไปก่อน 

เราสามารถด าเนินชีวติในพระวญิญาณ ในฤทธ์ิอ านาจท่ีพระองคเ์ตรียมไว ้เราสามารถปฏิเสธท่ี
จะถูกครอบครองโดย “เน้ือหนงั” ของเรา โดยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเราสามารถต่อสู้
กบัธรรมชาติเน้ือหนงัของเราโดยการปฏิเสธท่ีจะเช่ือฟังมนั (กาลาเทีย 5:16,17) เราไม่จ  าเป็นตอ้งท าตาม
ทางของโลก (1 ยอห์น 2:1-6, 15-17) 

คริสตจกัรส่วนมากในอเมริกาพบว่า ตนเองอยู่ในสภาพเฉยชาฝ่ายจิตวิญญาณอย่างปัจจุบนัน้ี
เพราะเขาไม่ได้รักพระเจา้จริง ๆ ไม่ไดว้างใจในพระสัญญาและไม่เช่ือฟังพระบญัชา ผูเ้ช่ือส่วนมาก
ไม่ไดใ้ชเ้วลากบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในการอธิษฐานและศึกษาพระวจนะบริสุทธ์ิของพระองค ์พวกเขาไม่
รู้จกัหรือไม่ประทบัใจกบัพระลกัษณะมากมายของพระเจา้พวกเขาใช้ชีวิตดว้ยความคิดท่ีจ ากดัในเร่ือง
พระเจา้พระผูส้ร้างท่ียิ่งใหญ่ของเรา พระบิดาบริสุทธ์ิในสวรรคข์องเราและพระเยซูคริสตเ์จา้ ผูคื้นพระ
ชนม ์ไม่มีใครเปรียบไดพ้ระผูช่้วยใหร้อดท่ีไม่มีใครเทียบไดข้องเรา 

ถา้คุณไม่เขา้ใจวา่พระเจา้บริสุทธ์ิ เตม็ดว้ยฤทธ์ิอ านาจชอบธรรม และมีความรักอยา่งไร คุณก็ไม่
สามารถรักและวางใจพระองคไ์ดดี้ พระวจนะของพระเจา้เปิดเผยว่า ถา้ไม่มีความเช่ือแลว้จะเป็นท่ีพอ
พระทยัของพระเจา้ก็ไม่ไดเ้ลย (ฮีบรู 11:6) พระคมัภีร์กล่าววา่ “คนชอบธรรมจะมีชีวิตด ารงอยูโ่ดยความ
เช่ือ” แต่ถา้คุณเช่ือในพระเจา้ท่ีเล็ก ๆ ไม่ยิ่งใหญ่กวา่คุณ คุณก็คงไม่เช่ือวางใจพระองคม์ากนกั และก็จะ
ไม่มีแรงจูงใจท่ีจะรัก วางใจ และเช่ือฟังพระองค ์

ผมมกัจะนึกถึงบางส่ิงท่ีผมไดพ้ยายามสอนพนักงานแคมพสัครูเสดของเราและคนอ่ืน ๆ คือ 
ทั้งหมดท่ีเราจ าเป็นต้องท าในฐานะผูเ้ช่ือคือ ตั้งแต่เวลาท่ีเราต่ืนนอนในตอนเช้าจนเราเขา้นอนตอน
กลางคืน คือรักพระเจา้ดว้ยสุดใจ สุดจิต สุดความคิด และสุดก าลงั เช่ือฟังค าบญัชาของพระองค์ และ
วางใจในพระสัญญาของพระองค ์นัน่คือทั้งหมด ทุกส่ิงท่ีเหลือจะหลัง่ไหลมากจากส่ิงน้ี 

นัน่คือทุกส่ิงท่ีเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูท่ีจะมาถึง คือการเรียกประชากรของพระเจา้ให้กลบัใจเสียใหม่
และน าพวกเขากลบัมาหาความรักดั้งเดิมของเขา มาสู่ชีวิตแห่งความเช่ือและการเช่ือฟังดว้ยความช่ืน
บาน 
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บทที ่5 

ไฟแห่งกำรฟ้ืนฟู 

การฟ้ืนฟูคร้ังมหัศจรรยก์ าลงัแผ่ไปทัว่อาณาจกัร ทัว่ทั้งอาณาจกัรจากในเมืองถึงใตดิ้น (ใน
เหมือง) ต่างก็ติดไฟดว้ยสง่าราศีของข่าวประเสริฐ...” 

ผูน้ าการต่ืนตวัฝ่ายจิตวิญญาณคร้ังใหญ่ในปี 1904 เป็นคนงานเหมืองหนุ่มชาวเวลส์ ท่ีมีละออง
ถ่านติดเส้นผมและดินทรายในซอกเล็บ เขาไม่มีทกัษะของนกัพูดและก็ไม่ใช่คนอ่านหนงัสือมากดว้ย
หนงัสือเล่มเดียวท่ีเขารู้จกัคือพระคมัภีร์และหวัใจของเขาเผาไหมด้ว้ยความรักต่อพระเจา้และพระวจนะ
บริสุทธ์ิของพระองค ์

เป็นปี ๆ ท่ีอีแวน โรเบิร์ตส์ปรารถนาจะเทศนาข่าวประเสริฐ เขาร้องต่อพระบิดาในสวรรคทุ์ก
วนัให้เปล่ียนแปลงเขาและใช้เขา เม่ือโรเบิร์ตส์อายุยี่สิบห้า สตรีเจา้ของบา้นเช่าไล่เขาออกเพราะเขา
เทศนาและอธิษฐานเสียงดงัในห้อง ท่ีในเหมืองใตดิ้นขณะท่ีเพื่อน ๆ ของเขาสูบบุหร่ีและหวัเราะกนัใน
ช่วงเวลาพกั เขานัง่เงียบ ๆ อ่านพระคมัภีร์ 

วนัหน่ึงในปี 1904 เม่ือโรเบิร์ตส์ก าลงัอธิษฐานพระเจา้เปิดเผยแก่เขาวา่พระองคจ์ะส่งการฟ้ืนฟู
มาสู่เวลส์และคนท่ีไม่เช่ือนบัแสนจะหนักลบัมาหาพระคริสต ์แลว้พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดส้ าแดงแก่โร
เบิร์ตส์วา่การฟ้ืนฟูท่ีจะมาถึงจะแผข่ยายออกไปดงัไฟลามทุ่งในองักฤษ แลว้ก็ทัว่ยโุรปอฟัริกาและเอเซีย 

เม่ือเขาถูกเผาผลาญดว้ยนิมิตน้ี โรเบิร์ตส์ก็แสวงหาโอกาสท่ีจะเทศนา แต่ไม่พบเลย เขาขอร้อง
ศิษยาภิบาลใหอ้นุญาตใหเ้ขาเทศนา แต่ตอนแรกผูรั้บใชรู้้สึกฉงน และบอกคนงานเหมืองท่ีกระตือรือร้น
เกินควรน้ีวา่ ไม่ได ้ในท่ีสุดหลงัจากวงิวอนมากเขา้ ศิษยาภิบาลก็ยอมผอ่นผนัให ้

“เอาล่ะ อีแวน คุณสามารถเทศนาในการประชุมวนัพุธถดัไปน้ีได”้ เขาบอก “ถา้มีคนอยากฟัง
อยูน่ะ” 

มีผูแ้สวงหาดว้ยความสงสัยอยากรู้สิบเจ็ดคนนัง่อยูด่า้นหลงั ผูป้ระกาศหนุ่มประกาศอยา่งกลา้
หาญวา่เขาไดย้ินพระเจ้าตรัส เน้ือหาของเขาก็เรียบง่าย คือ 1)คุณตอ้งสารภาพบาปท่ีท่านประจกัษ์ทุก
อยา่งต่อพระเจา้ 2) คุณตอ้งเอานิสัยข้ีสงสัยทุกอยา่งออกไปจากชีวิตของท่าน 3) คุณตอ้งเช่ือฟังการทรง
น าของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และ 4) คุณตอ้งไปในท่ีสาธารณะพร้อมกบัค าพยานเพื่อพระคริสต ์

แมโ้รเบิร์ตส์จะไม่มีทกัษะในการเทศนา แต่ศิษยาภิบาลและสมาชิกสิบเจ็ดคนนั้นก็เร่ิมร้อนรน
ดว้ยการสัมผสัของเปลวไฟจากพระเจา้ 
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คืนต่อมามีคนมากข้ึนมาฟังนกัเทศน์หนุ่ม และไฟแห่งการร้อนรนน้ีก็แผ่ขยายไปยงัคริสตจกัร
อ่ืนอย่างรวดเร็วในสามสิบวนัต่อมาคนสามหม่ืนเจ็ดพนัคนออกมาขา้งหน้าเพื่อกลบัใจจากความบาป
และรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผูช่้วยให้รอดและองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขา ภายในห้าเดือนคนหน่ึง
แสนไดเ้ขา้มาในอาณาจกัรของพระคริสตจ์ากทัว่ทั้งประเทศ และนิมิตของโรเบิร์ตส์ก็ส าเร็จ 

หนงัสือพิมพช่ื์อ Ram’ Horn (แรมส์ ฮอร์น) รายงานว่าอีแวน โรเบิร์ตส์เป็นคนท่ีไม่มีช่ือเสียง 
แต่ “เม่ือพระด ารัสมาถึง และเขาเช่ือฟัง เขายืนยนัว่าเขาไดรั้บการทรงเรียกมาท างานน้ีโดยการทรงน า
โดยตรงของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ประชาชนยอมรับเขาโดยทนัทีโดยไม่มีค  าถามและไม่มีการลงัเล ไม่
วา่เขาจะไปท่ีไหนจิตใจคนทั้งหลายก็ลุกโชนดว้ยความรักพระเจา้” หนงัสือพิมพ ์Methodist Recorder  
(เมธอดิสต ์เรคอร์เดอร์) ร ายงานวา่ 

อาณาจกัรเวลส์ก าลงัอยูใ่นความเจ็บปวดและความสุขยิ่งใหญ่ของการฟ้ืนฟูท่ีเด่นชดัท่ีสุดเท่าท่ี
เวลส์เคยรู้จกั มนัคือ “การปฏิบติัทางศีลธรรม” 

หนงัสือพิมพข์องเวลส์เร่ิมตน้พิมพร์ายช่ือคนท่ีไดบ้งัเกิดเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้ 
วิทยาลยัต่าง ๆ ปิดลง และนกัศึกษาก็เดินขบวนร้องเพลงและสรรเสริญพระเจา้ขณะท่ีพวกเขา

พากนัเดินไปประชุมอธิษฐาน 
เด็ก ๆ ก็จดัประชุมกนัเองในบา้นและลานโรงนา และเลียนแบบวีรบุรุษของพวกเขา คือพวก

ผูรั้บใชใ้นคริสตจกัร 
ผูช้ายก็เร่ิมตั้ง “กองพลอธิษฐาน” กนัข้ึน รายงานกล่าวว่าการอธิษฐานของพวกเขาดุเดือดและ

ร้อนแรง เมืองหน่ึงอวดว่าตนมีกองพลอธิษฐานช่ือว่า “ลุกจากท่ีนอน” ผูช้ายเหล่าน้ีจะอธิษฐานจนถึง
กลางคืน – บางคร้ังก็ทั้งคืน – ขอพระเจา้ใหป้ลุกชายคนอ่ืนจากท่ีนอน ท าใหพ้วกเขาส านึกบาป และช่วย
จิตวิญญาณของเขาให้รอด มีรายงานว่าผูช้ายหลายคนลุกจากท่ีนอนตอนกลางดึก พยายามหากลุ่ม
อธิษฐานและร้องเรียกพระเยซูเจา้ใหช่้วยเขา 

รายงานหน่ึงกล่าวว่าจ าเลยในศาลยอมรับเช่ือพระคริสตเ์ม่ือผูพ้ิพากษาและลูกขุนอธิษฐานเผื่อ
เขาใหร้อดพน้จากบาป 

การฟ้ืนฟูแตกกระจายในเหมืองถ่านหินเช่นกนั มีรายงานวา่ภาษาหยาบคายของคนงานเหมือง
ไดถู้กช าระให้สะอาด จนพวกสัตวท่ี์พวกเขาใชง้านไม่เขา้ใจค าพูดของเขาอีกต่อไป และไม่ยอมเช่ือฟัง
เขา 

แต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีความสุขกบัการฟ้ืนฟูน้ี ในช่วงท่ีผูรั้บใช้มองศาสนาดว้ยความเคร่งเครียด
จริงจงั ผูรั้บใช้บางคนกล่าวหาอีแวน โรเบิร์ตส์ว่า เป็นหมอดูหนุ่มท่ีใช้วิธีการไม่ถูกตอ้ง พวกเขาไม่
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เขา้ใจวา่ท าไมเขายิม้เม่ือเขาอธิษฐาน หรือท าไมเขาหวัเราะเม่ือเทศนา แต่คนเหล่านั้นท่ีมาฟังเขากล่าววา่ 
เขามีแสงสวา่งของพระเจา้ในสีหนา้ของเขา และมีความช่ืนบานขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในหวัใจ 

อยา่งท่ีพระเจา้ส าแดงแก่เขา โรเบิร์ตส์เห็นการฟ้ืนฟูขา้มไปสู่องักฤษ ท่ีนัน่ประมาณสองลา้นคน
ยอมรับเช่ือพระคริสต์ แล้วพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็เบนเข็มไปสู่ยุโรปตะวนัตกและยุโรปเหนือ เม่ือ
พระองค ์“ลงมา” เหนือประเทศนอร์เวย ์คนมากมายเบียดเสียดกนัเขา้มาในคริสตจกัรหลายแห่ง จนผูรั้บ
ใชต้อ้งแต่งตั้งฆราวาสหลายคนเพื่อเดินบริการในพิธีศีลมหาสนิท แลว้พระวิญญาณแห่งการฟ้ืนฟูก็ขา้ม
มายงัแอฟริกา อินเดีย จีน และเกาหลี 

ในอเมริกา ผูรั้บใชห้ลายคนพยายามสุดความสามารถในการติดตามการเคล่ือนไหวของพระเจา้
จากรายงานคร่าว ๆ จากอีกทวีป ชาวอเมริกนัท่ีต่ืนเตน้เรียกประชุมผูรั้บใชใ้นเมืองใหญ่ ๆ เพื่อตดัสินใจ
วา่จะตอบสนองอย่างไรเม่ือการเคล่ือนไหวของพระเจา้มาถึงประเทศของตน ส าหรับพวกเขามนัไม่ใช่
เร่ืองของ “ถา้มนัเกิดข้ึน” แต่เป็นเร่ืองของ “เม่ือไหร่มนัจะเกิดข้ึน” และพระเจา้ประทานรางวลัแก่การ
เตรียมการของพวกเขา พระวิญญาณเสด็จมาและไฟบริสุทธ์ิของพระองค์ก็ลุกโชนจากเมืองหน่ึงไปสู่
เมืองหน่ึง 

ในเมืองแอตแลนติก รัฐนิวเจอร์ซี ในชุมชนท่ีมีคนหกหม่ืนคน กล่าวกนัวา่ “มีไม่ถึงห้าสิบคน” 
ปฏิเสธท่ีจะมาหาพระเยซูคริสตเ์จา้ 

ในเมืองพาดูคาห์ รัฐเคนตกักี คริสตจกัรท่ีหน่ึงแบ๊บติสต์มีสมาชิกเช่ือใหม่เพิ่มข้ึนหน่ึงพนัคน 
จากการรายงานศิษยาภิบาลเสียชีวติเน่ืองจากความเหน่ือยอ่อน 

ในเมืองเบอร์ลิงตนั ไอโอวา ร้านค้าและโรงงานทุกแห่งเปิดเพื่อให้ลูกจ้างไปร่วมประชุม
อธิษฐาน 

ในเมืองเดนเวอร์ นายกเทศมนตรีประกาศวนัอธิษฐานและภายในสิบโมงเชา้คริสตจกัรต่าง ๆ ก็
เตม็ และคนอีกหม่ืนสองพนัเบียดเสียดกนัอยูใ่นโรงละครและหอประชุม 

ในเมืองพอร์ตแลนด์ ร้านคา้สองร้อยยี่สิบแห่งลงนามในขอ้ตกลงวา่จะปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้า
จนบ่ายสองโมงเพื่อหนุนใจใหลู้กจา้งและลูกคา้แสวงหาพระเจา้ไดอ้ยา่งเสรี 

ในเมืองลอสแอนเจลิส คนนบัพนัเดินขบวนตามถนนต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จมาของ
พระวญิญาณ และคนสองแสนมาร่วมประชุมกลางแจง้ในเวลาเดียวกนั 

นกัประวติัศาสตร์ประมาณวา่มียีสิ่บลา้นคนมาหาพระคริสตเ์ม่ือการฟ้ืนฟูน้ีลุกโชนในอเมริกา 

กำรฟ้ืนฟูคอือะไร 

ทุกวนัน้ี คริสตจกัรต่าง ๆ ประกาศใหมี้ “การฟ้ืนฟู” ถา้เขาไม่ค่อยมีการประชุมท่ีต่ืนเตน้มากนกั 
แต่การฟ้ืนฟูมีความหมายมากกวา่นั้น ใหเ้รามาดูคุณสมบติับางอยา่งของมนัดว้ยกนั 
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ประการแรก การฟ้ืนฟูเป็นการกระท าโดยสิทธ์ิขาดของพระเจา้ พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดอี้แวน 
โรเบิร์ตส์ให้จุดชนวนการฟ้ืนฟูในปี 1904 เพื่อส่ิงท่ีชาวเวลส์ไดอ้ธิษฐานขออย่างจริงจงัตั้งแต่ปี 1901 
บรรดาผูเ้ช่ือท่ีอธิษฐานไดร่้วมงานกบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิ โดยตอบสนองต่อการท างานของพระองค์
ท่ามกลางพวกเขา อคัรทูตเปาโลเขียนวา่ 

ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองคผ์ูท้รงฤทธ์ิกระท าสารพดัมากยิ่งกว่าท่ีเราจะทูลขอหรือคิดได้
ตามฤทธ์ิเดชท่ีประกอบกิจอยูภ่ายในตวัเรา (เอเฟซสั 3:20) 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิคือผูจ้ดัเตรียมและให้ความสามารถแก่เรา แมแ้ต่ความรักท่ีเรามีต่อพระ
คริสต ์เราไม่สามารถเขา้ใจพระวจนะของพระเจา้โดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิผูด้ลใจให้คนเขียน 
เราไม่สามารถอธิษฐานถ้าพระองค์ไม่วิงวอนเพื่อเรา เราไม่สามารถเป็นพยานเพื่อพระคริสต์โดย
ปราศจากฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์ดงันั้นการฟ้ืนฟูคือผลงานของพระวญิญาณ พระภาคท่ีสามในตรีเอกา
นุภาพ 

เป็นการกระท าโดยสิทธิขาดของพระเจา้เม่ือพระองคป์ระทานนิมิตส าหรับแคมพสัครูเสด ฟอร์ 
ไครสตแ์ก่ผมในปี 1951 ในเวลนั้นผมไม่ไดคิ้ดถึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยซ ้ า ผมก าลงัอ่านหนงัสือเตรียม
สอบปลายภาคด้วยกนักบัเพื่อนจากสถาบนัศาสนศาสตร์ ฟูลเลอร์ ประสบการณ์บางส่วนของผมก็
เหมือนกบัอคัรทูตเปาโลท่ีเผชิญกบัพระคริสตผ์ูท้รงพระชนมบ์นถนนไปเมืองดามสักสั ผูท่ี้ร่วมทางกบั
ท่านไม่ไดย้ินเสียงพระเยซูตรัสกบัเปาโลหรือเห็นแสงสวา่งท่ีเจิดจา้จนเปาโลตาบอด ขณะท่ีพระเจา้พูด
กบัผม เพื่อนนกัศึกษาซ่ึงนัง่โต๊ะเดียวกนั แต่ไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดข้ึนกบัผม ผมไม่ไดย้ินเสียงแต่ถอ้ยค า
ของพระองคก์็คงไม่เป็นจริงไปกวา่น้ีถา้มนัถูกส่งสัญญาผา่นล าโพงเสียงดงัสักร้อยตวั 

หลงัจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิประทานนิมิตน้ีแก่ผม ผมก็เต็มไปดว้ยความต่ืนเตน้และมีพลงัจน
แมแ้ต่เมด็เลือดของผมก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ ผมจึงพูดกบัเพื่อนวา่ “ไปวิ่งกนัเถอะ” เขาก็ไปวิ่งกบั
ผม แต่ไม่เคยเขา้ใจวา่ท าไมตอนนั้นผมจึงเตม็ดว้ยความช่ืนชมยนิดีและการสรรเสริญพระเจา้ 

ประการท่ีสอง การฟ้ืนฟูคือการเสด็จมาเยี่ยมเยียนของพระเจา้ ในตอนทา้ยคุณพบวา่การฟ้ืนฟู
ฝ่ายจิตวญิญาณเป็นความคิดริเร่ิมของพระเจา้ ผูเ้ช่ือจะเขา้ใจวา่พวกเขาเพียงแต่ตอบสนองพระองค ์

บางคร้ังพระเจา้มาดว้ยฤทธ์ิอ านาจ และคุณก็ไม่รู้วา่คุณพดูหรือท าอะไรให้มนัเกิดข้ึน และความ
จริงมนัอาจไม่มีอะไรเก่ียวขอ้งกบัการท่ีคุณทุ่มเทเพื่อพระเจา้เลยก็ได ้

ในปี 1947 ผมเขา้ร่วมประชุมท่ีศูนยก์ารประชุมคริสเตียน ฟอเรสต์ โฮม ในรัฐแคลิฟอร์เนีย 
เพื่อนท่ีรักของผมคือ ดร.เฮ็นเรียตตา เมียร์ส ผูอ้  านวยการฝ่ายคริสเตียนศึกษาของคริสตจกัรเพรสไบที
เรียนท่ีหน่ึงแห่งฮอลลีวดูเป็นผูบ้รรยาย ลูกชายของศิษยาภิบาลอาวุโสช่ือ ดร.หลุยส์ อีแวนส์ จูเนียร์ กบั
ผมเดินไปส่งเธอกลบัห้องพกั เราคุยกนัไปอย่างสนุกสนาน เธอก็เลยเชิญเราเขา้ไป เม่ือเราคุยกนัต่อไป
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ทนัใดนั้นพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็สวมทบัเรา ในฐานะผูเ้ช่ือใหม่ผมก็ไม่ไดรู้้อะไรมากเก่ียวกบัความเป็น
บุคคลของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ผมจึงไม่รู้วา่อะไรเกิดข้ึนกบัผม แต่ผมพบวา่ตนเองเต็มไปดว้ยความช่ืน
ชมยนิดี ดร.อีแวนส์บอกวา่เหมือนกบัมีถ่านไฟวิง่ข้ึนลงตามกระดูกสันหลงัของเขา 

ขณะท่ีเราอธิษฐานและสรรเสริญพระเจา้ ดร.ริชาร์ด ฮาลเวอร์สัน เขา้มาในห้อง ดร.เมียร์ส เขา
เคยเป็นผูรั้บใช้ท่ีพ่ายแพ ้สับสน และไม่เกิดผล จากเมืองโคลลิงกา รัฐแคลิฟอร์เนีย เขาเคยมาขอ
ค าปรึกษาจากเธอวา่ท าอยา่งไรท่ีจะออกจากงานรับใชแ้ละกลบัไปสู่วงการบนัเทิงฮอลลีวดูซ่ึงเขาเคยอยู่
ก่อนท่ีจะกลบัใจมาเป็นคริสเตียน 

เม่ือเขาเขา้มาในห้อง เราก าลงัอธิษฐานและไม่มีใครพูดอะไรกบัเขา แต่ทนัใดนั้นพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิก็รักษาเขาจากความพา่ยแพแ้ละความสับสน และใจเขาก็เต็มลน้ดว้ยความช่ืนชมยินดีและความ
รัก 

ในชัว่พริบตาเราทั้งหมดก็ไดรั้กการเปล่ียนแปลง ไม่มีใครเป็นเหมือนเดิมอีกเลย และพระเจา้
ประทานความรับผิดชอบส าคญัแก่เราแต่ละคนในสวนองุ่นของพระองค ์ดร.อีแวนส์ กลายเป็นผูรั้บใช้
ของคณะเพรสไบทีเรียนท่ีทัว่ประเทศรู้จกั นานหลายปีท่ีเขาเป็นศิษยาภิบาลคริสตจกัรเพรสไบทีเรียน
แห่งชาติ มนัคือ “คริสตจกัรของบรรดาประธานาธิบดี” ดร.ฮาลเวอร์สันกลายเป็นอนุสาสกของวุฒิสภา 
และนานกวา่สามสิบปีท่ีท่านไดรั้บการยอมรับวา่เป็นรัฐบุรุษคริสเตียนระดบันานาชาติ เราทั้งหมดไดรั้บ
ประสบการณ์แห่งการเยีย่มเยยีนของพระเจา้ 

ประการท่ีสาม การฟ้ืนฟูเป็นเวลาของการถ่อมใจ การยกโทษบาป และการฟ้ืนคืนสภาพส่วนตวั
ในพระวญิญาณบริสุทธ์ิ มนัเป็นเวลาท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิเรียกคนใหก้ลบัใจจากความบาปท่ีเห็นไดช้ดั 
และเปิดเผยบาปท่ีอาจเห็นไม่ชดัเช่นความเยน็ชาของจิตใจ การละทิ้งความรักดั้งเดิม การไม่ยอมกา้วออก
จากความสะดวกสบายส่วนตวั การด าเนินชีวิตเงียบ ๆ เหมือนเป็น “สายลบั” ของพระเจา้ท่ามกลาง
สังคมส้ินหวงัท่ีตอ้งการเกลือและความสวา่งของโลก ผูป้ระกาศข่าวประเสริฐช่ือ เจมส์ เบิร์นส์ เขียนไว้
วา่ 

[การฟ้ืนฟู] ท  าให้คนห่อเห่ียวก่อนท่ีมนัจะรักษาเขา มนัมาเพื่อกล่าวโทษบรรดาผูรั้บใช้และ
ประชาชนท่ีเขาเป็นพยานท่ีไม่สัตยซ่ื์อ ท่ีเขาใชชี้วิตอยา่งเห็นแก่ตวั ท่ีเขาละเลยการแบกกางเขน และมนั
เรียกพวกเขาใหป้ฏิเสธตวัเองทุกวนัเรียกเขาสู่ความยากจนแบบอิแวนเจลิคอล และสู่การแยกตวับริสุทธ์ิ
อย่างลึกซ้ึงทุกวนั และนั่นเป็นเหตุผลว่าท าไมการฟ้ืนฟูจึงไม่เป็นท่ีนิยมส าหรับคนจ านวนมากใน
คริสตจกัรเพราะมนัไม่พูดกบัเขาถึงเร่ืองอ านาจ (ในทางของโลก) ในแบบท่ีพวกเขาเคยรักมนั หรือพูด
ถึงความสะดวก หรือความส าเร็จ แต่มนักล่าวหาวา่พวกเขาท าบาป มนับอกวา่พวกเขาตายแลว้ มนัเรียก
ใหพ้วกเขาต่ืนข้ึน เพื่อปฏิเสธโลกและติดตามพระคริสต ์
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ประการท่ีส่ี ระหว่างการฟ้ืนฟู การเทศนาจะปราศจากความกลัว ภายใต้การเจิมโดยพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิอย่างในกิจการ 4:31 เม่ือ “คนเหล่านั้น....ไดก้ล่าวพระวจนะของพระเจา้ดว้ยใจกล้า
หาญ” 

ถอ้ยค าของโจนาธาน เอด็เวร์ิดส์ นกัเทศน์คณะเพียวริตนั ซ่ึงไดก้ลายเป็นอธิการบดีของวิทยาลยั
ปรินซ์ตนัเป็นตวัอยา่งหน่ึง ในเดือนกรกฏาคม ปี คศ.1741 ท่านเทศนาในเมืองเอ็นฟีลด์ รัฐคอนเน็กติกตั 
ซ่ึงมนัท าให้เกิดการต่ืนตวัคร้ังใหญ่ในอเมริกา ค าเทศนานั้นช่ือ “คนบาปในพระหัตถ์ของพระเจา้ท่ีทรง
พระพิโรธ” มนัไดแ้สดงภาพของนรกอยา่งชดัเจนจนคนมากมายในการประชุมนัง่น่ิงมือซีดอยูบ่นมา้นัง่ 
เม่ือถึงจุดหน่ึงพวกเขาก็ส านึกบาปมากจนเอ็ดเวิร์ดตอ้งหยุดรอนานพอสมควร กว่าผูค้นจะเงียบเสียง
ร้องไห้ขอความรอดจากพระเจา้แลว้เขาจึงได้เทศนาต่อ คนร่วมสมยัเดียวกบัเอ็ดเวิร์ด ช่ือกิลเบิร์ต เท
นแนนทบ์นัทึกวา่ 

ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจท่ีจะท าให้สายตาของผูฟั้งพึงพอใจดว้ยกิริยาท่ีพวกเขาจะยอมรับ หรือ
ให้หูของเขาพอใจดว้ยลีลาการพูด หรือให้ความคิดของพวกเขาพอใจดว้ยภาษาท่ีใช ้แต่เขามุ่งตรงไปท่ี
จิตใจและจิตส านึกของพวกเขาเพื่อเปิดเผยความหลอกลวงผุ ๆ พงั ๆ ของพวกเขา เพื่อส าแดงความลบั
มากมายกบัเล่ห์กลท่ีหนา้ซ่ือใจคดทางศาสนาของพวกเขาและขบัไล่พวกเขาออกจากท่ีก าบงัหลอกลวง
ทุกอยา่ง ซ่ึงพวกเขาท าตวัสบายอยู่ในนั้น โดยแสดงตนวา่เดินในทางพระเจา้แต่ปราศจากฤทธ์ิอ านาจ...
บ่อยคร้ังท่ีค าเทศนาของเขาทั้งน่ากลวัและคน้ดูจิตใจ 

จอห์น เวสลีย ์ผูท่ี้พระเจา้ใช้อย่างใหญ่หลวงในการฟ้ืนฟูในองักฤษและอเมริกา ก็เคยพบกบั
ผูค้นในลกัษณะเดียวกนัก่อนหนา้น้ี 

มนัเป็นแนวทางของเวสลียส์ าหรับผูป้ระกาศทั้งหลายของเขาในการเปิดเผยค าสั่งสอนของพวก
เขา คือเร่ิมตน้กล่าวถึงความรักของพระเจา้ท่ีมีต่อมนุษยอ์ยา่งกวา้ง ๆ แลว้ก็ใชพ้ลงัทั้งหมดท่ีมีเพื่อจะคน้
ดูจิตส านึกอยา่งลึกซ้ึง โดยเทศนาพระบญัญติัแห่งความบริสุทธ์ิ จะไม่ยอมขา้มจุดน้ีไปแลว้จึงยกชูความ
งามของข่าวประเสริฐแห่งการยกโทษและแห่งชีวิต ไม่รู้ว่าจงใจหรือไม่ แต่แนวทางของเขาก็เดินตาม
แนวทางของจดหมายฝากถึงชาวโรม 

ประการท่ีห้า การทรงสถิตอยู่ดว้ยของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นฤทธานุภาพ การเทศนาอย่าง
ปราศจากความกลวัโดยมีพระคริสต์เป็นศูนยก์ลาง พร้อมกบัผูค้นท่ี “ซบหน้าลงถึงดินจริง ๆ” ต่อพระ
พกัตร์พระเจา้ มกัจะเป็นสัญลกัษณ์ของการฟ้ืนฟู ในการฟ้ืนฟูสมยัจอห์น เวสลีย ์และจอร์จ วิทฟิลด์ใน
อังกฤษ การทรงสถิตอยู่ด้วยอันน่าย  าเกรงของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นเร่ืองธรรมดา และมันมี
ผลกระทบใหญ่หลวงต่อผูค้น เวสลียบ์นัทึกในวารสารของเขาเก่ียวกบัการประชุมฟ้ืนฟูของวทิฟิลดว์า่ 
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แทบจะทนัท่ีท่ีเขาเร่ิม....ท่ีจะเชิญชวนคนบาปทุกคนให้เช่ือในพระคริสต ์คนส่ีคนก็ทรุดลงใกล้
กบัเขาแทบจะพร้อมกนั คนหน่ึงนอนลงหมดสติและไม่เคล่ือนไหว คนท่ีสองตวัสั่นเทิ้ม คนท่ีสามมีการ
กระตุกอยา่งแรงทัว่ร่างกายแต่ไม่ไดส่้งเสียงอะไรนอกจากร้องคราง คนท่ีส่ีก็กระตุกเหมือนกนัและร้อง
เรียกพระเจา้ดว้ยเสียงดงัและน ้าตา 

เวสลียแ์ละวทิฟิลดคิ์ดวา่พฤติกรรมอยา่งน้ีแปลก และไดใ้ห้บางคนออกจากการประชุมของเขา 
แต่เลด้ี ฮนัทิงตนัเขียนไปบอกวิทฟิลด์ แนะน าให้ปล่อยคนเหล่าน้ีไวต้ามล าพงัเพราะการหยุดเพื่อพาเขา
ออกไปจะท าให้การประชุมเฉ่ือยลง “ปล่อยให้พวกเขาร้องไห้เถอะ” เธอกล่าว “มนัจะท าอะไรดี ๆ ได้
มากกวา่การเทศนาของคุณอีก” และเวสลียเ์ขียนในนิตยสารของเขาวา่ 

ตั้งแต่เวลาน้ีไป ผมวางใจ เราจะยอมให้พระเจา้ท างานของพระองคต่์อไปในแบบท่ีพระองคพ์อ
พระทยั 

ชาร์ลส์ ฟินเนย ์กล่าวถึงการเจิมซ่ึงมาเหนือนกัเทศน์ฟ้ืนฟูวา่ 
ถา้ผมไม่ไดเ้ทศนาจากแรงบนัดาลใจผมก็ไม่รู้วา่ผมเทศนาไปไดอ้ยา่งไร มนัเป็นประสบการณ์

ปรกติส าหรับผม.... คือเร่ืองราวท่ีจะเทศน์เปิดความคิดของผมออกอยา่งท่ีผมเองก็ประหลาดใจ ดูเหมือน
ผมมองเห็นส่ิงท่ีผมควรจะพูดโดยความชัดเจนท่ีจุดประกายข้ึนในใจ แล้วขบวนของความคิด ค าพูด 
และตวัอยา่งก็มาถึงผมอยา่งรวดเร็ว เท่าท่ีผมสามารถส่งมนัออกไป 

ฟินเนยไ์ดรั้บความนบัถือว่าเป็นบิดาของกลุ่มนิยมการฟ้ืนฟูสมยัใหม่ เม่ือท่านมาท่ีคริสตจกัร 
ฤทธ์ิอ านาจแห่งการส านึกบาปของพระเจา้มกัท าให้ผูค้นลุกจากท่ีนัง่และหมอบราบลงบนทางเดิน และ
คร ่ าครวญกลบัใจจากความบาป 

เจ.เอ็ดวิน ออร์ผูล่้วงลบั ผูท่ี้มีบทบาทโดดเด่นในเร่ืองการฟ้ืนฟูรายงานถึงการตอบสนองท่ี
แตกต่างไปของผูเ้ช่ือในการฟ้ืนฟูปี 1858 

ท่ีประชุมทั้งหมดอยูใ่นความเคร่งขรึม ความสงบน่ิงท่ีลึกซ้ึงและประหลาด การส านึกบาปอยา่ง
ลึกซ้ึงและความกงัวลใจอย่างรุนแรงแสดงออกมาเป็นการภาวนาท่ีจดจ่อและการสะกดกลั้นการถอน
หายใจลึก ๆ ขณะท่ีความช่ืนชมยนิดีในความหวงัและการยกโทษแสดงออกมาเป็นน ้าตา ซ่ึงท าให้ดวงตา
ท่ีอาบน ้าตานั้นเปล่งรัศมีอยา่งท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน 

การฟ้ืนฟูบางคร้ังในอเมริกามีจุดเด่นท่ีการอศัจรรยแ์ละประสบการณ์ท่ีขดัแยง้กนั เช่นอาการตวั
สั่น อาการกระตุก การกรีดร้อง การร้องคราง การเป็นลม การหมอบราบ หรือการเตน้โลดด้วยความ
ยินดี แต่ในการต่ืนตวัปี 1858 นั้นไดเ้ห็น “ของประทานอีกชุดของพระวิญญาณไดรั้บการทวีคูณ – ผูต้ ั้ง
คริสตจกัร ผูก้ล่าวค าพยากรณ์ ผูป้ระกาศศิษยาภิบาล และอาจารย ์ของประทานเหล่าน้ีใช้กนัท่ามกลาง
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คนท่ีไดรั้บการเจิมแต่งตั้งโดยอ านาจของคริสตจกัร แต่ก็พบไดเ้ช่นกนัในหมู่ฆราวาสท่ีถ่อมใจ ผูไ้ดรั้บ
การเจิมโดยพระวญิญาณเท่านั้น” 

ประการท่ีหก การฟ้ืนฟูเปล่ียนแปลงชุมชนต่าง ๆ และนานาประเทศ นักศาสนศาสตร์ชาว
อเมริกัน เอ.ดับเบิลยู. โทเซอร์ ให้ค  าจ  ากัดความการฟ้ืนฟูว่า เป็นการเคล่ือนไหวของพระเจ้าท่ี 
“เปล่ียนแปลงบรรยากาศทางศีลธรรมของชุมชนหน่ึง” ประวติัศาสตร์แสดงว่าการต่ืนตวัท่ีแทจ้ริงคร้ัง
หน่ึงนั้นกระโดดขา้มวงการคริสตจกัรไปไกลและก่อใหเ้กิดการปฏิรูปสังคมอยา่งรุนแรง 

ในระหว่างการฟ้ืนฟูท่ีเวลส์ มีตวัอย่างเช่น ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสังคมนั้นก่อให้เกิดความ
งงงวย ในช่วงเวลาหน่ึงอาชญากรรมหายไป ไม่มีการข่มขืน ไม่มีการปลน้ ไม่มีการฆาตรกรรม ไม่มีการ
ขโมย ไม่มีการฉอ้โกง ผูพ้ิพากษาไม่มีคดีจะตดัสิน “คณะกงสุลเขตเรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อปรึกษาวา่จะ
ท าอยา่งไรกบัต ารวจ ตอนน้ีพวกเขาถูกเลิกจา้ง การเมาสุราลดลงคร่ึงหน่ึง และการคลอดบุตรนอกสมรส
ลดลงส่ีสิบเปอร์เซ็นตใ์นสองประเทศภายในหน่ึงปีท่ีเร่ิมตน้การฟ้ืนฟู ผลกระทบของการเคล่ือนไหวคร้ัง
น้ีก็ใหญ่ยิง่นกั” 

การฟ้ืนฟูก็ช่วยก่อร่างอนาคตของอเมริกาด้วยทนัทีหลังจากการฟ้ืนฟูกับจอห์น เวสลีย์ใน
องักฤษ ชายหนุ่มจอร์จ วิทฟิลด์ก็ร่วมงานกบัโจนาธาน เอ็ดเวิร์ดส์ ในนิวอิงแลนด์ และจดัการเทศนา
กลางแจง้ท่ีเร้าใจ 

คนหลายพนัคนกลบัใจใหม่ขณะท่ีเขาพดูค าพยากรณ์เก่ียวกบั “เสรีภาพทางการเมืองจากการบีบ
บงัคบัขององักฤษเช่นเดียวกบัเสรีภาพฝ่ายจิตวญิญาณจากการเป็นทาสของบาป” 

ขณะท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิเผาผลาญคนอยา่งเอ็ดเวิร์ดส์และวิทฟิลด์ คนห้าหม่ืนจากประชากร
สองแสนห้าหม่ืนในเขตนั้นได้รับความรอด รวมเข้ากับจ านวนคนท่ีเช่ืออยู่แล้ว มนัก็เพียงพอท่ีจะ 
“ตดัสินชะตากรรมของประเทศ [ของเรา]” 

พระเจ้าใช้เอ็ดเวิร์ดส์ วิทฟิลด์ และคนอ่ืน ๆ ท่ีจะน าอาณานิคมน้ีกลับมาหาพระองค์ และ
วางรากฐานแบบคริสเตียนข้ึนอีกคร้ังก่อนจะถึงการประกาศอิสรภาพ 

การฟ้ืนฟูใหญ่ในรัฐเคนตกักีปี 1800 ไดด้ าเนินผ่านรัฐเทนเนสซี นอร์ธ คาโรไลนา เซาธ์ คา
โรไลนา และตามชายแดน ออร์ รายงานว่าจากการต่ืนตวัคร้ังน้ี “ท าให้เกิดการเคล่ือนไหวเพื่อส่ง
มิชชนันารีทั้งหมด และการเลิกทาสและการศึกษาส าหรับประชาชน วทิยาลยัมากกวา่หกร้อยแห่งในเขต
ภาคกลางดา้นตะวนัตกถูกก่อตั้งโดยนกัฟ้ืนฟู” 

หน้ำทีข่องเรำ 

ในอเมริกาทุกวนัน้ี เราไม่จ  าเป็นตอ้งรอการท างานสิทธ์ิขาดของพระเจา้เพื่อจะน าการฟ้ืนฟูมา 
เราไม่จ  าเป็นต้องรอคอยการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธ์ิอย่างกวา้งขวางในคริสตจกัรและใน
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ประเทศ หน้าท่ีของเราคือยอมจ านนต่อความเป็นองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของพระคริสต์และต่อการควบคุม
ของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ อดอาหารและอธิษฐานและเช่ือฟังพระวจนะของพระเจา้ เม่ือท าตามเง่ือนไขน้ี 
เราสามารถคาดหวงัไดว้า่พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะเปล่ียนแปลงชีวติของเรา 

ผมคิดถึงเร่ืองน้ีเหมือนชาวนาคริสเตียนสองคน พวกเขาอยูบ่นผืนนาติดกนั เม่ือเร่ิมตน้ทั้งสอง
ยากจน และมีเคร่ืองมือท่ีคลา้ย ๆ กนั แต่วนัน้ีคนหน่ึงร ่ ารวย อีกคนยากจน 

ชาวนาร ่ ารวยท างานหนกั เขาเลือกเมล็ดพนัธ์ุอยา่งละเอียด เขาพรวนดิน รดน ้ า และท างานอยา่ง
ละเอียดรอบคอบ และเม่ือถึงเวลา เขาก็เก็บเก่ียวเมล็ดพืช 

ชาวนาอีกคนเกียจคร้านและไม่มีวินยั เขาไม่คดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุดี ๆ เขาไม่พรวนดินอยา่งถูกวิธี 
เขาปล่อยส่ิงต่าง ๆ ไปตามยถากรรมมากเกินไป เขาชอบนัง่ท่ีระเบียงหน้าบา้นและมองดูโลกท่ีผ่านไป
ตามทางหลวง 

พระเจา้ส่งแสงแดดและฝนมายงันาทั้งสอง แต่พระองคท์รงคาดหวงัให้ชาวนาทั้งสองใชห้นงั
รองเทา้และการท างานหนกัเพื่อส่ิงท่ีพระองคม์องใหเ้ขาดูแล 

ผมเช่ือวา่เร่ืองน้ีก็เป็นจริงในฝ่ายจิตวิญญาณดว้ย พระเจา้ตอ้งการส่งการฟ้ืนฟูมายงัคนแต่ละคน
ท่ียอมกลบัใจใหม่และแสวงหาพระองค ์พระเยซูตรัสวา่ 

บุคคลผูใ้ดหิวกระหายความชอบธรรม ผูน้ั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อ่ิมบริบูรณ์
(มทัธิว 5:6) 

พระวจนะของพระเจา้สัญญาแก่เราวา่ถา้เราถ่อมตวัลงย  าเกรงและนมสัการพระเจา้ พระองคจ์ะ
อวยพระพรเรา แต่ไม่มีพระพรส าหรับคนเกียจคร้าน คนไม่เช่ือฟัง-มีเพียงการตีสอน หรือไม่ก็แยก่วา่นั้น 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้นั้นมีอ านาจสิทธ์ิขาดเวลาและสถานท่ีท่ีพระองค์ทรงท างาน
นั้นพระองค์ทรงเป็นผูเ้ลือกเอง พระองค์ท างานเม่ือพระองค์เลือกเอง แต่เราก็ควรอธิษฐานเสมอและ
วางแผน ส าหรับงานเก่ียวกบัประชาชนและชาติต่าง ๆ ซ่ึงพระองค์จะท าโดยสิทธ์ิขาดของพระองค ์แต่
การฟ้ืนฟูส่วนตวัเร่ิมตน้จากการทรงเรียกภายในท่ีมาถึงจิตใจโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ฟีลิปปี 2:13 
ยอห์น 16:8-11) จิตส านึกจะรู้สึกเร้าใจโดยการทรงเรียกนั้นและความตั้งใจจะตดัสินใจท่ีจะเช่ือฟังหรือ
ละเลยการทรงเรียกนั้น 

วนัน้ี การตดัสินใจของเรานั้นส าคญัยิ่ง ในฐานะปัจเจกชน ในฐานะคริสตจกัร และในฐานะ
ประเทศชาติพระเจา้ทรงก าลงัเรียกให้เราแสวงหาพระองค์หมดทั้งส้ินในตวัเรา การฟ้ืนฟูท่ีพระองค์
สัญญาเร่ิมตน้เม่ือเราถ่อมตวัลงกลบัใจใหม่ อดอาหารและอธิษฐาน และแสวงหาพระพกัตร์พระองค์
และหนัเสียจากทางชัว่ของเรา พระเจา้สัญญาวา่จะตอบสนองดว้ยไฟแห่งการฟ้ืนฟูส าหรับใครก็ตามท่ี
จะฟังรัก วางใจและเช่ือฟังพระองค ์
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บทที ่6 

ท ำให้ไฟน้ันตกลงมำ 

เราทุกคนมีแนวโนม้โดยธรรมชาติท่ีจะเลือกทางท่ีมีอุปสรรคนอ้ยท่ีสุด แต่เราชาวอเมริกานั้น
ข้ึนช่ืออยา่งยิง่เร่ืองการหลีกเล่ียงความเจบ็ปวดโดยทุกวถีิทาง 

นกัเรียนใช้ทางลดัส าหรับการบา้นท่ีให้อ่าน โดยการทบทวนบนัทึกย่อ เราเลือกรายการออก
ก าลงักายท่ีไม่ท าใหเ้ราเสียเหง่ือมากเกินไป 

เรามกัจะมองหายาลดความอว้นนั้น ท่ีช่วยใหเ้ราลดน ้าหนกัไดข้ณะท่ียงัคงเอร็ดอร่อยกบัอาหาร
ท่ีสะสมไขมนั น่ีดูจะเป็นค่านิยมใหม่ทุก ๆ เดือนส าหรับการลดน ้ าหนกัโดยไม่ตอ้งหิวและไม่ตอ้งออก
ก าลงั มีอาหารเหลวส าหรับลดน ้ าหนกั กลว้ยส าหรับลดน ้ าหนกั และโปรตีนส าหรับลดน ้ าหนัก และ
รายการเหล่าน้ีก็เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 

พวกเราส่วนมากก็ไม่ชอบงานหนกั แมแ้ต่ในเร่ืองท่ีเราคิดวา่เราสนใจมากท่ีสุด เช่น การเรียน 
การออกก าลงั การควบคุมน ้าหนกั เราหลีกเล่ียงท่ีจะพฒันาวนิยัเพื่อช่วยเรา 

ส่ิงน้ีเป็นจริงอยา่งยิง่เม่ือพดูถึงเร่ืองวนิยัฝ่ายจิตวิญญาณในการอดอาหารและอธิษฐาน 
เราทุกคนยอมรับความส าคญัยิ่งใหญ่ของการมีสามคัคีธรรมกบัพระเจา้อยา่งสม ่าเสมอ แต่เม่ือ

ผมเดินทางไปรอบโลกและพูดกับคริสเตียนทุกหนทุกแห่ง ผมพบคนน้อยมากท่ีมีแนวโน้มตาม
ธรรมชาติท่ีจะอธิษฐาน และนอ้ยยิง่กวา่นั้นท่ีฝึกวนิยัโดยการอดอาหาร 

กระนั้นตลอดหลายปีท่ีผา่นมา คนของพระเจา้ท่ีไดก้ระท างานยิ่งใหญ่เพื่อพระเจา้ไดพ้ิสูจน์ให้
เห็นความจ าเป็นของการอธิษฐานร่วมกบัการอดอาหาร จอห์น เวสลีย ์ผูเ้ขยา่โลกเพื่อพระเจา้ในระหวา่ง
การต่ืนตวัคร้ังยิ่งใหญ่ท่ีท าให้เกิดคริสตจกัรเมโธดิสต์ จนถึงช่วงปลายของศตวรรษท่ีสิบแปดเขาเป็น
ตวัแทนของผูน้ าฝ่ายจิตวญิญาณเช่นนั้น 

จอห์นและพี่ชาย ชาร์ลส์ เวสลีย ์และเพื่อนของพวกเขา จอร์จ วิทฟิลด์ และผูเ้ช่ืออ่ืน ๆ ไดอ้ด
อาหารและอธิษฐานอยา่งสม ่าเสมอขณะท่ีเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัอ็อกซฟอร์ด ในปี 1732 คริสเตียน 
“สามญัชน” เหล่าน้ีนกัศึกษาพระคมัภีร์และนมสัการท่ามกลางเสียงเยย้หยนัของคนหนุ่มชั้นสูงท่ีตั้งช่ือ
เล่นให้พวกเขาว่า “สโมสรผูบ้ริสุทธ์ิ” เม่ือพวกเขาไดป้ระสบกบัฤทธ์ิอ านาจฝ่ายจิตวิญญาณของการอด
อาหารและอธิษฐาน พวกเขาน าเอาวนิยัน้ีไปสู่งานรับใชท่ี้เป็นประวติัศาสตร์ 
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จอห์น เวสลีย ์เช่ือจริงจงัในฤทธ์ิอ านาจน้ีจนเขากระตุน้ให้กลุ่มเมโธดิสต์ยุคแรกอดอาหารทุก
วนัพุธและศุกร์ เขารู้สึกอย่างแรงกลา้เก่ียวกบัการอดอาหารสองวนัต่อสัปดาห์น้ี จนเขาไม่ยอมแต่งตั้ง
ใครในกลุ่มเมโธดิสต ์ถา้คนนั้นไม่ตกลงท่ีจะท าตามนั้น 

รายนามของผูน้ าคริสเตียนยิ่งใหญ่ท่ีตั้งใจท าให้การอธิษฐานและอดอาหารเป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวิต ก็เป็นเหมือนกบัท าเนียบเกียรติยศ: มาร์ทิน ลูเธอร์ จอห์น คาลวิน จอห์น นอกซ์ โจนาธาน เอ็ด
เวร์ิดส์ แมท็ธิว เฮน็รี ชาร์ลส์ ฟินเนย ์แอนดรูว ์เมอร์เรย ์ดี.มาร์ทิน ลอยด์-โจนส์ และคนอ่ืนอีกมากมาย 

ท าไมพวกเขาจึงเช่ือมัน่นกัวา่การอดอาหารและอธิษฐานเป็นส่ิงจ าเป็น และการอดอาหารท าให้
ไฟของพระเจา้ตกลงมาเหนือชีวติผูเ้ช่ือแต่ละคนและเหนือคริสตจกัรไดอ้ยา่งไร 

ควำมจ ำเป็นทีเ่รำจะอดอำหำร 

ข้อความจากพระคมัภีร์ จากบรรพบุรุษของคริสตจกัรและจากผูน้ าคริสเตียนหลายคนใน
ปัจจุบนั ไดใ้หค้วามเขา้ใจตามแนวทางพระคมัภีร์ถึงความจ าเป็นฝ่ายจิตวิญญาณของการอดอาหาร คือ  

*มนัเป็นวิธีหน่ึงทางพระคมัภีร์ในการถ่อมใจลงอย่างแทจ้ริง ในสายพระเนตรของพระเจ้า 
(สดุดี 35:13, เอสรา 8:21) 

*มนัน ามาซ่ึงการเปิดเผยโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิถึงสภาพจิตวิญญาณท่ีแทจ้ริงของบุคคลนั้น  
ซ่ึงส่งผลใหมี้จิตใจแตกสลาย การกลบัใจใหม่ และการเปล่ียนแปลง 

*มนัเป็นวธีิการส าคญัยิง่วธีิหน่ึงส าหรับการฟ้ืนฟูส่วนตวั เพราะมนัช่วยน าให้การท างานภายใน
ของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ แสดงออกในแบบท่ีพิเศษและมีฤทธ์ิอ านาจท่ีสุด 

*มันช่วยให้เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าดีข้ึนโดยการท าให้พระวจนะมีความหมาย มี
ชีวติชีวา และตรงกบัชีวติจริงมากข้ึน 

*มนัเปล่ียนแปลงการอธิษฐานใหเ้ป็นประสบการณ์ท่ีอ่ิมเอิบและเป็นส่วนตวัมากข้ึน 
*มนัสามารถส่งผลใหเ้กิดการฟ้ืนฟูส่วนตวัอยา่งทรงพลงั-เม่ือคนอยูใ่นการควบคุมและการทรง

น าของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และไดรั้บความตั้งใจแน่วแน่ฝ่ายจิตวญิญาณอีกคร้ัง 
*มนัสามารถฟ้ืนคืนสภาพจากการสูญเสียความรักดั้งเดิมท่ีมีต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
ตลอดยุคพนัธสัญญาเดิมและพนัธสัญญาใหม่ และตลอดสองพนัปีท่ีผา่นมา การอดอาหารเป็น

วธีิการพื้นฐานของการถ่อมตวัลงต่อพระพกัตร์พระเจา้ 
ในอิสยาห์ 58:5 ผูเ้ผยพระวจนะบรรยายถึงการอดอาหารว่าเป็น “วนัท่ีคนใดคนหน่ึงถ่อมจิต

วญิญาณลง” ซ่ึงขอ้น้ีในภาษาไทยใชค้  าวา่ ‘วนัท่ีคนข่มตวั’] ในสดุดี 69:10 ดาวิดกล่าววา่ท่าน “เฆ่ียนตี”
จิตใจของท่านดว้ยการอดอาหาร [ฉบบันิวคิงส์เจมส์ ภาษาไทยใชค้  าวา่ ‘ถ่อมใจลง’] และในสดุดี 35:13 
ท่านกล่าวว่า “ข้าพระองค์ข่มใจตนเองด้วยการอดอาหาร” พระเยซูสอนว่า “ผูใ้ดจะยกตวัข้ึน ผูน้ั้น
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จะตอ้งถูกเหยยีดลง ผูใ้ดถ่อมตวัลง ผูน้ั้นจะไดรั้บการยกข้ึน” (มทัธิว 23:12) อคัรทูตเปโตรเขียนวา่ “เหตุ
ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใตพ้ระหัตถ์อนัทรงฤทธ์ิของพระเจา้เพื่อว่าพระองค์จะไดท้รงยก
ท่านข้ึนเม่ือถึงเวลาอนัควร” (1 เปโตร 5:6) และยากอบก็สั่งสอนว่า “ท่านทั้งหลายจงเขา้ใกลพ้ระเจา้ 
และพระองคจ์ะเสด็จมาใกลท้่าน....จงเป็นทุกขโ์ศกเศร้าและร้องไห้ ให้การหวัเราะกลบักลายเป็นการ
โศกเศร้าและความปีติยนิดีกลบักลายเป็นความเศร้าสลด ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
และพระองคจ์ะทรงยกชูท่านข้ึน” (ยากอบ 4:8-10) 

ความถ่อมใจเป็นท่าทีหน่ึงในจิตใจ พระคมัภีร์กล่าววา่ “จิตใจท่ีส านึกผิดและชอกช ้ านั้น ขา้แต่
พระเจา้ พระองค์มิไดท้รงดูถูก” (สดุดี 51:17) พระเจา้จะฟังเราและตอบเสียงร้องของเราเม่ือเรามาต่อ
พระพกัตร์พระองคใ์นความถ่อมใจและใจท่ีแตกสลาย ยอมรับและกลบัใจจากบาปของเรา และทูลขอให้
พระองค์ทรงช าระเราดว้ยพระโลหิตของพระเยซูและทรงเติมเราให้เต็มดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิของ
พระองค ์

การอดอาหารแสดงออกถึงการอุทิศตวัเราให้พระคริสต์ในหนงัสือเก่ียวกบัการอดอาหารของ 
อาร์เธอร์ วอลลิสเขียนไวว้า่ “เม่ือคนยอมปฏิเสธความอยากอาหารตามสมควรของร่างกายเพื่อจดจ่ออยู่
กบังานการอธิษฐาน เขาก าลงัแสดงออกว่าเขาตั้งใจท างานจริง ว่าเขาก าลงัแสวงหาดว้ยสุดใจของเขา 
และจะไม่ยอมปล่อยใหพ้ระเจา้ไปถา้พระองคไ์ม่ตอบ” 

วอลลิสกล่าววา่ พระเยซูไดท้รงตั้งแบบอย่างไวใ้ห้เรา “โดยการท่ีพระองค์ทรงยอมรับการอด
อาหาร [ส่ีสิบวนั] นั้นพระองคย์  ้าความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะท าตามน ้าพระทยัของพระบิดาจนถึงท่ีสุด 

กำรอดอำหำรมปีระโยชน์อย่ำงไร 

การอดอาหารเป็นวิธีการพื้นฐานของการบูรณะฟ้ืนฟูโดยการถ่อมจิตวิญญาณของเรา การอด
อาหารช่วยปลดปล่อยให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิท างานพิเศษของพระองคเ์พื่อฟ้ืนฟูเรา ส่ิงน้ีเปล่ียนแปลง
ความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจา้ตลอดไป จะน าเราเขา้สู่ชีวิตท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึนในพระคริสตแ์ละให้เรารับรู้
ไดม้ากข้ึนถึงความเป็นจริงและการสถิตอยูด่ว้ยของพระเจา้ในชีวติของเรา 

การอดอาหารบัน่ทอนก าลงัของตนเอง เพื่อพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะสามารถท างานท่ีเขม้ขน้มาก
ข้ึนภายในเราอคัรทูตเปาโลเขียนวา่ 

เพราะวา่พระเจา้เป็นผูท้รงกระท ากิจทั้งส้ินอยูภ่ายในท่าน-การทรงกระตุน้และการทรงสร้างใน
ตวัท่านดว้ยฤทธ์ิอ านาจและใจปรารถนา อีกทั้งทรงท างานและจะกระท าเพื่อให้พอพระทยัดีเยี่ยมของ
พระองคแ์ละความปีติยนิดีของพระองค ์(ฟีลิปปี 2:13 และส่วนขยาย) 

ในเวลาน้ีเพื่อพระองคผ์ูซ่ึ้ง โดย (พระราชกิจของพระองค)์ ฤทธานุภาพซ่ึงทรงกระท ากิจอยูใ่น
เรา ทรงสามารถท่ีจะ (ทรงน าพระประสงคข์องพระองค)์ กระท าอยา่งเหนือความครบบริบูรณ์ ไกลเกิน
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กว่าและทั้งสูงเหนือกว่าท่ีเรา (กลา้) ขอหรือคิดได ้– อยู่เหนือกว่าค าอธิษฐานท่ีสูงส่งท่ีสุดของเรา ใจ
ปรารถนาท่ีสูงท่ีสุดของเรา ความคิดทั้งปวงของเรา ความหวงัทุกอยา่ง หรือความฝันทั้งส้ินโดยไม่มีท่ี
ส้ินสุด (เอเฟซสั 3:20 และส่วนขยาย) 

แมข้อ้พระคมัภีร์เหล่าน้ีจะไม่ไดก้ล่าวถึงการอดอาหารโดยตรง แต่การถ่อมตวัเราลงต่อพระเจา้
ก็จะขยายท่อแห่งฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ในชีวิตเราแน่นอน และส่งผลให้พระองค์สามารถท าให้น ้ า
พระทยัพระองคส์ าเร็จในเราและทรงกระท า “สารพดั” เกินกวา่ท่ีเราจะจิตตนาการได ้

การอดอาหารช่วยท าให้เราบริสุทธ์ิฝ่ายจิตวิญญาณ ลี บูเอโน นกัเขียนและผูมี้บทบาทโดดเด่น
ในเร่ืองการอดอาหารเขียนวา่ 

การอดอาหารเผาผลาญความเห็นแก่ตวัของเรา ในการอดอาหารเราเต็มใจยอมท่ีจะสละความ
เป็นตวัเรา เม่ือเรายอมสละความพึงพอใจยิง่ใหญ่ท่ีสุดอนัหน่ึงของชีวิต การอดอาหารเป็นเตาหลอมท่ีท า
ให้เราบริสุทธ์ิ ไฟของมนัหลอมความเช่ือของเรา เปลวไฟของมนัแยกความไม่สะอาดเดิม ๆ ออกจาก
ตวัตนแทจ้ริงของเราในพระคริสต ์เปลวร้อนระอุของมนัช าระใจของเรา 

การอดอาหารเพิ่มพนูการรับรู้ฝ่ายจิตวญิญาณของเราโดยท าใหค้วามคิดและอารมณ์ของเราสงบ
ลง 

ดร.ฮูลิโอ ซี. รุยบาล นกัโภชนาการ ศิษยาภิบาลและผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองการอดอาหารและอธิษฐาน
ผูเ้ป็นท่ีรู้จกันานาชาติ กล่าววา่ สมองของเรารับผลกระทบจากนิสัยการด าเนินชีวิตหลายอย่าง “การอด
อาหารช่วยท าให้การรับรู้ฝ่ายจิตวิญญาณปลอดโปร่ง ไม่ใช่วา่พระเจา้เร่ิมพูดดงัข้ึนเม่ือเราอดอาหาร แต่
เราเร่ิมไดย้นิพระองคช์ดัข้ึน” 

การอดอาหารยงัมีประโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ มนัจะ 
*น ามาซ่ึงการยอมจ านน และแมแ้ต่จิตใจท่ีแตกสลายอยา่งบริสุทธ์ิ ส่งผลให้มีความสงบภายใน

และการบงัคบัตน 
*ฟ้ืนนิมิตฝ่ายจิตวญิญาณข้ึนใหม่ 
*บนัดาลใจใหมี้ความมุ่งมัน่ท่ีจะติดตามแผนการท่ีพระเจา้เปิดเผยเพื่อชีวิตของท่าน 
แอนดรูว ์เมอร์เรยเ์ขียนว่า “การอดอาหารช่วยแสดงออก ช่วยฝังรากลึก และช่วยย  ้า ถึงความ

ตั้งใจแน่วแน่วา่เราพร้อมจะสละทุกส่ิง [แมแ้ต่] ตวัเราเอง เพื่อจะไดส่ิ้งท่ีเราแสวงหาส าหรับแผน่ดินของ
พระเจา้” 

เม่ือเราเสร็จจากการอดอาหารหน่ึงคร้ัง ลี บูเอโนกล่าวว่า “เราก็เย็นลงสู่สภาพคริสเตียนท่ี
เขม้แขง็ดว้ยการบงัคบัตน กากตะกอนและเถา้ถ่านของความปรารถนารุนแรงท่ีเต็มดว้ยราคะของเราถูก
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ตดัทิ้งไป...[การอดอาหาร] ผลิตผลงานศิลปะออกมา คือ คริสเตียนในสภาวะท่ีเหมาะสมไม่เห็นแก่ตวั – 
ซ่ึงไม่สามารถสร้างข้ึนไดด้ว้ยกระบวนการซกัฟอกแบบอ่ืน” 

กำรอดอำหำรเรียกร้องให้เสียสละ 

ค าเทศนาของคริสตจกัรแห่งองักฤษในปี 1562 ช้ีให้เห็นจุดมุ่งหมายแรกของการอดอาหารว่า 
“เป็นการเฆ่ียนตีเน้ือหนงั เพื่อมนัจะไม่เสเพลเกินไป แต่ท าให้เช่ืองและน ามาสู่การยอมจ านนต่อพระ
วญิญาณ” 

วิลเล่ียม แบรมเวลล์ นกัเทศน์คณะเวสลีย ์เขียนในปี 1809 วา่เหตุผลท่ีคนมากมายไม่ไดด้ าเนิน
ชีวิตในฤทธ์ิอ านาจแห่งความรอดของตนก็เพราะ “มีการนอนมากเกินไป กินมากเกินไป และด่ืมมาก
เกินไป มีการอดอาหารและการปฏิเสธตนเองนอ้ยไป มี [การเขา้ส่วนใน] โลกมากเกินไป....และมีการ
ตรวจสอบตนเองและอธิษฐานนอ้ยเกินไป” 

เราไม่สามารถถ่อมตวัลงอยา่งแทจ้ริงต่อพระพกัตร์พระเจา้โดยปราศจากการเสียสละส่วนตวั ลี 
บูเอโนเขียนวา่ 

ความถ่อมใจและการปฏิเสธตนเองคือสองหน้าของเหรียญเดียวกนั... การทรงเรียกท่ียิ่งใหญ่
ท่ีสุดของพระเยซู [ส าหรับเรา] ให้ปฏิเสธตนเองมาถึงเม่ือพระองค์กล่าวว่า “ถา้ผูใ้ดใคร่ตามเรามาให้ผู ้
นั้นเอาชนะ (ปฏิเสธ) ตวัเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา” (มทัธิว 16:24) 

โดยการอดอาหารต่อองค์พระผูเ้ป็นเจา้ เราตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์ท่ีให้ปฏิเสธ
ตนเองเพื่อเห็นแก่ไมก้างเขน 

อคัรทูตเปาโลผูท่ี้กล่าวว่าท่าน “อดอาหารบ่อย ๆ” (2 โครินธ์ 11:27 ฉบบันิวคิงส์เจมส์) ก็ได้
กล่าวดว้ยวา่ “ขา้พเจา้ลงวินยัต่อตวัเองจนร่างกายของขา้พเจา้อยูใ่นอ านาจของขา้พเจา้” (1 โครินธ์ 9:27 
ฉบบันิวคิงส์เจมส์) โดยผา่นทางการยอมสละเช่นน้ี พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะเตรียมไฟท่ีช าระจิตวญิญาณ 

กำรอดอำหำรท ำสงครำมกบัเนือ้หนัง 

แมจ้ะมีผลก าไรฝ่ายจิตวญิญาณมากมาย แต่การอดอาหารก็ไม่ไดเ้ป็นการฝึกวินยัในทางพระเจา้
ท่ีง่ายท่ีสุดเสมอไป ส าหรับคนท่ีไม่คุน้เคยกบัมนั การมีชีวิตโดยปราศจากอาหาร อาจเป็นการต่อสู้ เป็น
การชกัคะเยอ่ระหวา่งจิตวญิญาณของตนกบัเน้ือหนงัของเขา 

อาดมั คลาร์ค ผูรู้้ทางพระคมัภีร์ ผูซ่ึ้งรู้จักจอห์น เวสลีย ์และไดเ้ทศนาให้เขาฟังในการประชุม
หลายคร้ัง ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความค าวา่ “เน้ือหนงั” ในหนงัสืออธิบายพระคมัภีร์ใหม่ของเขาในปี 1825 ว่า
เป็น ธรรมชาติเดิมฝ่ายเน้ือหนงัแนวโนม้ในทุกคนท่ีดึงใดเ้อียงไปทาง “แนวโนม้ชัว่ร้าย” ของจิตใจ 
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เน้ือหนงัไม่ยอมรามือง่าย ๆ คนมากมายไดพ้บกบัการสู้รบในใจของตนเม่ือตั้งใจจะอดอาหาร 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สองสามวนัแรกท่ีไม่มีอาหาร 

อคัรทูตเปาโลบรรยายการสงครามน้ีในกาลาเทีย 5:17 วา่ 
โดยธรรมชาติเราชอบท าส่ิงท่ีต่าง ๆ ท่ีชัว่ร้าย ซ่ึงลว้นเป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีพระ

วิญญาณบริสุทธ์ิบอกให้เราท าและส่ิงดีต่าง ๆ ท่ีเราตอ้งการท าเม่ือพระวิญญาณมีหนทางของพระองค์
ร่วมกบัเราเป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัใจปรารถนาเน้ือหนังของเรา ทั้งสองฝ่ายท่ีอยู่ในตวัเราต่างก็ต่อสู้
เพื่อท่ีจะเอาชนะในการครอบครองเราและใจปรารถนาของเรา ไม่เคยเป็นอิสระจากแรงกดดนัเหล่าน้ี 
(ฉบบัอมตธรรมเพื่อชีวติ) 

ท่านกล่าวว่าเน้ือหนังท าสงครามต่อสู้พระวิญญาณบริสุทธ์ิ และพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็ท  า
สงครามต่อสู้เน้ือหนงั “เพราะวา่พระเจา้เป็นผูท้รงกระท ากิจอยูภ่ายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้
ประพฤติตามชอบพระทยัของพระองค”์ (ฟีลิปปี 2:13) 

การต่อสู้ด้านความคิดและอารมณ์ท่ีอาจระเบิดข้ึนเม่ือเราอดอาหาร บางคร้ังอาจดูน่ากระวน
กระวาย นกัอดอาหารท่ีมีประสบการณ์ หลายคนกล่าวว่าน่ีเป็นหมายส าคญัท่ีชดัเจนของความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งปลีกตวัจากอาหารและเขา้ใกลพ้ระเจา้ มนัหมายความวา่ตวัมนุษยต์ามธรรมชาติพร้อมดว้ยความ
อยากอาหารและความตั้งใจของตน ก าลงัพยายามท่ีจะมีอ านาจเหนือตวัมนุษยฝ่์ายจิตวิญญาณและการ
ท างานภายในของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

รีส์ ฮาวเวลล์ ซ่ึงไดรั้บการจดจ าวา่เป็นนกัอธิษฐานวิงวอนท่ียิ่งใหญ่ของประเทศเวลส์ ไดต่้อสู้
กบัการอดอาหารเม่ือพระวญิญาณบริสุทธ์ิน าเขาคร้ังแรกใหล้งมืออดอาหารในตอนเร่ิมตน้งานรับใชข้อง
เขา ในหนงัสือชีวประวติัของเขา นกัเขียน นอร์แมน กรับบ ์ยกค าพดูของเขาวา่ 

ความกระวนกระวายของผมคือขอ้พิสูจน์ว่ามนัไดย้ึดกุมผมไว ้ถา้ส่ิงนั้นไม่มีอ านาจเหนือผม 
ท าไมผมจึงโตแ้ยง้กบัมนัล่ะ 

มาร์ติน ลูเธอร์ ซ่ึงรู้จกักนัวา่เป็น “นกัอดอาหารชนิดฝังราก” กล่าววา่เม่ือท่านปลีกตวัจากอาหาร
เพื่อเหตุผลฝ่ายจิตวญิญาณ “เน้ือหนงัของเขาก็มกัจะประทว้งอยา่งน่าสะพรึงกลวั” 

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอาหารควบคุมบุคคลไว ้อาร์เธอร์ วอลลิส เขียนวา่ 
มีหลายคนท่ีดูเหมือนจะไม่รู้ตวัถึงพนัธนาการท่ีมดัเขาไวก้บัอาหารและไม่รู้ถึงความจริงท่ีวา่มี

การร่ัวไหลของฤทธ์ิอ านาจฝ่ายจิตวิญญาณท่ีน่ี พวกเขาเขา้ใจผิดถึงตณัหาท่ีจบัเขาเป็นทาสของความ
อยากอาหารตามธรรมชาติและเพื่อสุขภาพ คนอ่ืน ๆ รู้ตวัแต่ไม่แสดงอาการตกใจวา่เขาตกเป็นทาสของ
กระเพาะ ความจริงท่ีวา่การเป็นสาวกอยา่งคริสเตียนนั้นรวมถึงการฝึกวินยัส่วนตวั ความจริงในรูปน้ีไม่
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เคยแทรกลงในจิตส านึกเขาอย่างแท้จริง ความปรารถนาและศักยภาพในการกินอาหารของเขาก็
กลายเป็นเร่ืองข าขนัเร่ืองใหญ่คือ พวกเขากล่าววา่ “ผมทนทุกส่ิงไดย้กเวน้การทดลอง” 

กำรอดอำหำรน ำมำซ่ึงฤทธิ์อ ำนำจ 

คริสตจกัรยุคแรกยอมรับการอดอาหารว่าเป็นวิธีการรับฤทธ์ิอ านาจฝ่ายจิตวิญญาณ วอลลิส 
กล่าววา่ 

การอดอาหารถูกประเมินวา่จะน าเอาลกัษณะของความเร่งด่วนและ [ความพากเพียร] มาสู่การ
อธิษฐานของเราและเพื่อใหพ้ลงักบัค าทูลขอของเราในสวรรคส์ถาน 

แต่หลายปีท่ีผา่นมา วอลลิสกล่าวต่อไปวา่ “เม่ือความอ่อนลา้ฝ่ายจิตวิญญาณและวิถีของโลกได้
เพิ่มทวข้ึีนในคริสตจกัร ฤทธ์ิอ านาจและของประทานของพระวญิญาณก็ถูกถอนออกไป” 

ความผุกร่อนฝ่ายจิตวิญญาณแบบเดียวกนัน้ีสามารถเกิดข้ึนและก็เกิดข้ึนจริงในชีวิตผูเ้ช่ือทุก
วนัน้ี แต่พระวจนะของพระเจา้เปิดเผยว่าการอดอาหารและการอธิษฐานเป็นวิธีท่ีทรงพลงัท่ีท าให้ไฟ
ของพระเจา้ตกลงมาเหนือชีวติของบุคคลหน่ึงอีกคร้ัง 

ไฟน้ีท าให้เกิดผลของพระวิญญาณ ความรัก ความปลาบปล้ืมใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ 
ความปราณี ความดี ความสัตยซ่ื์อ ความสุภาพอ่อนนอ้ม และการรู้จกับงัคบัตน – แต่โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ผลแห่งความชอบธรรมและฤทธ์ิอ านาจฝ่ายจิตวิญญาณเหนือราคะตณัหาของเน้ือหนงัและการหลอกลง
ของศตัรู 

ตามท่ีนกัเขียนและอาจารยช่ื์อดีเร็ค พรินซ์กล่าว การอดอาหารคือ “บทเรียนท่ียิ่งใหญ่มากใน
การจดัตั้งวา่ใครคือเจา้นายและใครคือคนใช ้จงจ าไวว้า่ร่างกายของคุณคือคนใชท่ี้วิเศษ แต่เป็นเจา้นายท่ี
แย่มาก” และตามท่ีกาลาเทีย 5:17 กล่าว เน้ือหนงัและธรรมชาติเน้ือหนงัจะด้ือร้ันไม่ยอมอยู่ใตบ้งัคบั
เสมอ 

ขณะท่ีการอดอาหารและอธิษฐานน ามาซ่ึงการยอมจ านนร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณต่อพระ
เยซูคริสต์องค์พระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช่้วยให้รอดของเรา มนัก็สร้างความรู้สึกท่ีไวข้ึนต่อการทรงสถิต
อยูด่ว้ยของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ มนัสร้างความช่ืนบานท่ีสดใหม่และสะอาด และฟ้ืนฟูความตั้งใจมุ่งมัน่
ท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ พูดสั้น ๆ ก็คือมนัน ามาซ่ึงการฟ้ืนฟูส่วนตวั ฤทธ์ิอ านาจฝ่ายจิตวิญญาณของเราไม่ได้
ข้ึนอยูก่บัเงินทอง ความเป็นอจัฉริยะ แผนการท่ีไดเ้จิมตั้งไว ้หรือการทุ่มเทท างาน แต่ฤทธ์ิอ านาจเพื่อชยั
ชนะฝ่ายจิตวิญญาณมาจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เม่ือประชาชนแสวงหาพระพกัตร์พระเจ้าโดยการ
อธิษฐานและอดอาหารท่ีอุทิศตวัและพากเพียร 

ในปี 1954 โรเจอร์ แบนนิสเตอร์  ท าลายสถิติการวิ่งหน่ึงไมล์ได้ต  ่ากว่าส่ีนาที ไม่เคยท าลาย
สถิติมาตลอดหลายศตวรรษท่ีประวติัศาสตร์ถูกบนัทึกไว ้แต่แบนนิสเตอร์เช่ือวา่มนัเป็นไปได ้เขาสร้าง
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มโนภาพว่าตนเองท าลายสถิติและเขาก็ท าได ้ตั้งแต่ปี 1954 นกักรีฑาอ่ืน ๆ อีกหลายร้อยคนก็วิ่งหน่ึง
ไมลไ์ดต้  ่ากวา่ส่ีนาที เพียงเพราะโรเจอร์ แบนนิสเตอร์ไดพ้ิสูจน์วา่เขาท าได ้

ถ้าคนหน่ึงท่ีมีเพียงแหล่งพลังของมนุษย์สามารถจะท าผลงานท่ีโดดเด่นขนาดน้ีได้ส าเร็จ 
ยิง่กวา่นั้นสักเท่าใดท่ีท่านและผมจะสามารถท าไดเ้ม่ือเรามอบความไวว้างใจในพระเจา้พระผูส้ร้างผูท้รง
มีอ านาจทุกอย่าง และโน้มตวัสู่แหล่งพลังและฤทธ์ิอ านาจเหนือธรรมชาติซ่ึงไม่มีวนัหมดส้ินของ
พระองค ์โดยการอดอาหารและอธิษฐาน 
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บทที ่7 

ฤทธ์ิอ ำนำจแห่งกำรอดอำหำรและอธิษฐำน 

ลองจินตนาการดูสิว่าอะไรจะเกิดข้ึนถ้าเพียงคร่ึงหน่ึงของสมาชิกคริสตจกัรของคุณจะอด
อาหารและอธิษฐานอยา่งจริงจงั ดว้ยบริสุทธ์ิใจและดว้ยแรงจูงใจท่ีถูกตอ้ง คุณคงสามารถคาดหวงัวนั
เพนเทคสเตอีกคร้ังหน่ึง-การอศัจรรยแ์ห่งพระคุณของพระเจา้ 

นบัตั้งแต่วนัเพนเทคสเตคริสตจกัรไดแ้ผ่ขยายจากผูติ้ดตามพระเยซูจ านวนแค่เต็มห้อง จนมีผู ้
เช่ือเป็นคริสเตียนหลายร้อยลา้นคน 

ขณะท่ีการอดอาหารและการอธิษฐานถูกกล่าวถึงเพียงสองคร้ังในหนงัสือกิจการ แต่การฝึก
วินยัน้ีก็ถูกปฏิบติัเป็นเร่ืองปรกติอยา่งเห็นไดช้ดัในคริสตจกัรยุคแรก คร้ังหน่ึงท่ีเมืองอนัทิโอก ขณะท่ี
บารนาบสั สิเมโอน ลูซิอสั มานาเอนและเซาโล (ภายหลงัรู้จกัฐานะเปาโล) ก าลงั “นมสัการองคพ์ระผู ้
เป็นเจา้และอดอาหาร” พระวญิญาณบริสุทธ์ิตรัสกบัพวกเขาวา่ “จงตั้งบารนาบสักบัเซาโลไวส้ าหรับการ
ซ่ึงเราเรียกให้เขาท านั้น” (กิจการ 13:1,2) การเจิมตั้งอคัรทูตทั้งสองน้ีเป็นเหตุการณ์ส าคญัโดดเด่นใน
การแผ่ขยายข่าวประเสริฐภายหลงัลูกาบนัทึกว่าเปาโลและบารนาบสัเร่ิมตน้คริสตจกัรหลายแห่งใน
หลายเมือง และหลงัจากใช้เวลาอดอาหารและอธิษฐานก็ไดเ้ลือกคณะผูป้กครองไวดู้แลงาน (กิจการ 
14:21-23) 

ในเวลาท่ีก าลังเขียนหนังสือเล่มน้ี การเคล่ือนไหวของพระเจ้าท่ีทรงพลงัท่ีสุดในโลกอยู่ท่ี
เกาหลี การเจริญเติบโตอยา่งมีพลงัแบบไม่น่าเช่ือของคริสตจกัรท่ีมีสามลา้นคนในปี 1974 จนกลายเป็น
สิบเอด็ลา้นในปี 1990 สามารถกล่าวไดว้า่เป็นผลอยา่งมากจากการอดอาหารและการอธิษฐาน 

แค่ลองนึกภาพคริสตจกัรของคุณรวมกนัเป็นหน่ึงอยา่งมีจุดมุ่งหมาย ไดรั้บการรักษาแผล และ
ลุกเป็นไฟเพื่อพระเจา้ เพราะสมาชิกกลุ่มหน่ึงท่ีอุทิศตวัได้รวมตวั “เป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั” ในความ
ถ่อมใจและความจริงจงัต่อพระพกัตร์พระเจา้เพื่ออดอาหารและอธิษฐาน 

ริชาร์ด ฟอสเตอร์ ศาสตราจารยท่ี์มหาวิทยาลยัอาซูซา แปซิฟิก และผูเ้ขียนหนงัสือ การเฉลิม
ฉลองความมีวนิยั กล่าววา่ 

การรวมกลุ่มอดอาหารจะเป็นประสบการณ์ท่ีมหศัจรรยแ์ละมีฤทธ์ิอ านาจ เม่ือท่ีนัน่มีกลุ่มคนท่ี
เตรียมพร้อมและมีใจเดียวกนัในเร่ืองเหล่าน้ี ปัญหาหนกัในคริสตจกัรและกลุ่มอ่ืน ๆ จะสามารถจดัการ
ไดแ้ละความสัมพนัธ์จะไดรั้บการเยยีวยาโดยกลุ่มคนท่ีรวมกนัเป็นหน่ึงเพื่ออดอาหารและอธิษฐาน 
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เปลีย่นแปลงชะตำของชนชำติ 

การอดอาหารไม่เพียงเปล่ียนแปลงบุคคลหรือคริสตจกัรมนัสามารถเปล่ียนแปลงเส้นทางของ
ประเทศชาติได ้

เม่ือโยนาห์น าเอาค าเตือนจากพระเจา้เร่ืองการพิพากษาท่ีจะมาถึงไปบอกเมืองนีนะเวห์ กษตัริย์
ของพวกเขาประกาศให้อดอาหาร “ให้ตั้งจิตตั้งใจร้องทูลต่อพระเจา้” พระองค์สั่ง “ให้ทุกคนหันกลบั
เสียจากการประพฤติชัว่ และเลิกการทารุณซ่ึงมือเขากระท า” (โยนาห์ 3:8) ในทนัทีประชาชนก็เร่ิมไว้
ทุกขเ์พราะบาปของเขาทั้งหลาย และการอดอาหารและการกลบัใจของพวกเขาก็เป็นท่ีชอบต่อพระทยัท่ี
เตม็ดว้ยความกรุณาของพระเจา้ 

ผูเ้ขียนหนงัสือโยนาห์บนัทึกวา่ “เม่ือพระเจา้ทอดพระเนตรการกระท าของเขาแลว้วา่ เขากลบั
ไม่ประพฤติชั่วต่อไป พระเจา้ก็ทรงกลบัพระทยัไม่ลงโทษตามท่ีพระองค์ตรัสไวแ้ละพระองค์ก็มิได้
ลงโทษเขา” (โยนาห์ 3:10) 

เราเห็นพระหัตถ์แห่งการช่วยกู้ของพระเจา้เหนือชนชาติอิสราเอลเม่ือชนชาติน้ีเป็นเชลยใน
เปอร์เซีย ชายชัว่ท่ีช่ือฮามานไดข้ึ้นมามีอ านาจยิ่งใหญ่ทางการเมืองและไดโ้น้มน้าวกษตัริยใ์ห้ท าลาย
คนยวิทั้งหมด 

ภรรยาของพระองค ์พระราชินีเอสเธอร์เป็นคนยิวโดยท่ีกษตัริยไ์ม่รู้ พระนางได ้“วางแบบอยา่ง
ซ่ึงกลายเป็นแบบแผนส าหรับคนรุ่นหลงัทุกยุค ในเร่ืองฤทธ์ิอ านาจของการอธิษฐานและอดอาหาร” ท่ี
เปล่ียนแปลงประวติัศาสตร์ 

ส่วนหน่ึงของบนัทึกท่ีบอกวา่พระนางช่วยชาวยวิใหร้อดไดอ้ยา่งไรพบใน เอสเธอร์ 4:15-17 ซ่ึง
กล่าววา่ 

แลว้เอสเธอร์ตรัสบอกเขาให้ไปบอกโมรเดคยัว่า [คือชาวยิวท่ีขอให้พระราชินีช่วยประชาชน
ของพระองค์] “ไปเถิดให้รวบรวมพวกยิวทั้ งส้ินท่ีหาพบในสุสาน และถืออดอาหารเพื่อฉัน อย่า
รับประทาน อยา่ด่ืมสามวนักลางคืนหรือกลางวนั ฉนัและสาวใชข้องฉนัจะอดอาหารอยา่งท่านดว้ย แลว้
ฉนัจะเขา้เฝ้าพระราชา แมว้่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฏหมาย ถา้ฉนัพินาศ ฉันก็พินาศ” โมรเดคยัก็ไปกระท า
ตามทุกอยา่งตามท่ีพระนางเอสเธอร์รับสั่งแก่ท่าน 

กฎหมายของกษตัริย์ท  าให้มนัเป็นการผิดกฏหมายถ้าพระนางจะเข้าไปหาพระองค์โดยท่ี
พระองค์ไม่ไดรั้บสั่งให้เขา้เฝ้าเอสเธอร์รู้ว่าการฝ่าฝืนกฏหมายนั้นอาจหมายถึงความตายถา้กษตัริยไ์ม่
พยกัหนา้ยอมรับเม่ือพระนางเขา้เฝ้าในหอ้งพระท่ีนัง่ 
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อยา่งไรก็ตามหลงัจากอดอาหารและอธิษฐานสามวนัเอสเธอร์เขา้ไปเฝ้ากษตัริย ์พระนางก็โล่ง
ใจเม่ือพระองคย์ิม้และยอมรับ ความจริงพระองคดี์ใจมากท่ีเห็นพระนางจนพระองคเ์สนออยา่งโออ้วดวา่
จะใหแ้มแ้ต่ก่ึงหน่ึงของอาณาจกัร 

แทนท่ีจะเป็นอย่างนั้นเอสเธอร์ขอชีวีตของพวกยิว ในท่ีสุดฮามานท่ีชัว่ร้ายก็ถูกประหารชีวิต
และอิสราเอลก็ร้อดพน้จากการท าลายลา้ง 

ฤทธ์ิอ านาจของการอดอาหารและอธิษฐานยงัเห็นไดอี้กคร้ังในสมยักษตัริยเ์ยโฮชาฟัท เร่ืองราว
ใน 2 พงศาวดาร บทท่ี 20 เล่าวา่ 

มีคนมาทูลเยโฮชาฟัทว่า “มีคนหมู่ใหญ่มาสู้รบกบัฝ่าพระบาทจากเอโดม จากฟากทะเลขา้ง
โนน้ และดูเถิด เขาทั้งหลายอยูใ่นฮาซาโซนทามาร์” (คือ เอนกาดี) และเยโฮชาฟัทก็กลวั และมุ่งแสวงหา
พระเจา้ และไดท้รงประกาศให้อดอาหารทัว่ยดูาห์ และยดูาห์ไดชุ้มนุมกนัแสวงหาความช่วยเหลือจาก
พระเจา้ เขาทั้งหลายพากนัมาจากหวัเมืองทั้งส้ินแห่งยดูาห์เพื่อแสวงหาพระเจา้ (2 พงศาวดาร 20:2-4) 

แลว้พระราชาก็ยนืท่ามกลางท่ีประชุมของประชาชนท่ีพระวหิารและอธิษฐานต่อพระเจา้วา่ “ขา้
พระองคท์ั้งหลายไม่มีฤทธ์ิท่ีจะต่อสู้คนหมู่มหึมาน้ีซ่ึงก าลงัมาต่อสู้กบัขา้พระองคท์ั้งหลาย ขา้พระองค์
ทั้ งหลายไม่ทราบว่าจะกระท าประการใด แต่ดวงตาของข้าพระองค์ทั้ งหลายเพ่งท่ีพระองค์” (2 
พงศาวดาร 20:12) 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิตอบโดยตรัสผา่นผูเ้ผยพระวจนะยาฮาซีเอลวา่ 
อยา่กลวัเลย และอยา่ทอ้ถอยดว้ยคนหมู่มหึมาน้ีเลย เพราะวา่การสงครามนั้นไม่ใช่ของท่าน แต่

เป็นของพระเจา้...พรุ่งน้ีจงออกไปสู้กบัเขา และพระเจา้ทรงสถิตอยูก่บัท่าน (2 พงศาวดาร 20:15,17) 
เม่ือพระวญิญาณบริสุทธ์ิตรัส “เยโฮชาฟัทก็กราบลงซบหนา้ลงถึงดิน และประชาชนยดูาห์และ

เยรูซาเล็มทั้งหมดก็หมอบลงนมสัการต่อพระพกัตร์พระเจา้” แลว้คนมากมายเร่ิมสรรเสริญพระเจา้ “ดว้ย
เสียงดงั” (2 พงศาวดาร 20:18,19) 

วนัต่อมากองทพัชาวฮีบรูยกขบวนออกไปท าสงครามโดยไม่รู้ว่าจะคาดหวงัอะไร โดยมีพวก
นกัร้องอยูแ่ถวหนา้ร้องสรรเสริญพระเจา้ และเม่ือพวกเขายกขบวนเขา้สู้รบพระเจา้ระบายลมปราณแห่ง
ความโกลาหลในค่ายของศตัรูท าใหพ้วกเขาโจมตีและท าลายกนัเอง 

ผูเ้ขียนพระธรรมพงศาวดารบนัทึกวา่ “เม่ือยูดาห์ข้ึนไปอยูท่ี่เนินสูงท่ีในถ่ินทุรกนัดาร เขามอง
ตรงไปท่ีคนหมู่ใหญ่นั้ น และดูเถิด มีแต่ศพนอนอยู่บนแผ่นดิน ไม่มัสักคนเดียวท่ีรอดไปได้ (2 
พงศาวดาร 20:24) ความถ่อมใจของยดูาห์ในการอดอาหาร การอธิษฐาน และนมสัการไดเ้คล่ือนไหวให้
พระเจา้ช่วยประชากรของพระองคจ์ากความพา่ยแพท่ี้เห็นอยูช่ดั ๆ 
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เม่ืออ่านตามเร่ืองราวตลอดพระคมัภีร์ เราพบตวัอย่างอ่ืน ๆ ท่ีการอดอาหารมกัจะเปล่ียนแปลง
เส้นทางของเหตุการณ์ต่าง ๆ โมเสสอดอาหารส่ีสิบวนัสองคร้ัง (เฉลยธรรมบญัญติั 9:9,18) จนใบหน้า
ของท่านฉายแสงดวยพระสิริของพระเจา้ ในสมยัผูว้นิิจฉยั (ผูว้นิิจฉยั 20:26) และในสมยัซามูเอล ( 1 ซา
มูเอล 7:6) คนอิสราเอลทั้งส้ินอดอาหาร ดาวิดอดอาหารก่อนท่ีพระองค์จะเป็นกษตัริย ์เม่ือบุตรของ
พระองคป่์วย เม่ือศตัรูของพระองคป่์วย (สดุดี 35:13) และเพราะบาปของประชากรของพระองค ์(สดุดี 
69:9,10) เอลียาห์ เอสรา เนหะมีย ์เอสเธอร์ ดาเนียล ทุกคนอดอาหารในเวลาท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ 

 ตวัอย่างท่ีการอดอาหารและอธิษฐานได้เปล่ียนเส้นทางของประเทศชาติยงัสามารถพบได้
ตลอดประวิตศาสตร์ในปี 1756 กษตัริยแ์ห่งองักฤษประกาศหน่ึงวนัแห่งการสงบใจอธิษฐานและอด
อาหารเพราะฝร่ังเศสขู่วา่จะบุก 

จอห์น เวสลีย ์เขียนในวารสารของเขาเก่ียวกบัวนันั้นว่า “วนัอดอาหารน้ีเป็นวนัท่ีมีสง่าราศี 
อย่างท่ีกรุงลอนดอนแทบไม่เคยเห็นมาก่อนนบัตั้งแต่คร้ังฟ้ืนฟูบูรณะราชวงศ์ คนลน้ทุกคริสตจกัรใน
เมือง และความจริงจงัเคร่งขรึมก็ปรากฏบนใบหน้าทุกคน แน่นอนพระเจา้ไดย้ินค าอธิษฐาน และจะมี
ความสงบสุขยดืยาวออกไปส าหรับเรา” 

ภายหลงัเขาเขียนเพิ่มท่ีหมายเหตุวา่ “ความถ่อมใจไดเ้ปล่ียนเป็นความช่ืนบานของประเทศชาติ
เพราะการขู่คุกคามจากฝร่ังเศสลม้เลิกไป” 

ในปี 1862 กษตัริย์ชาร์ลส์ท่ีสองแห่งองักฤษขู่ว่าจะยกเลิกเอกสิทธ์ิของแมสซาชูเซตส์ ถ้า
ดินแดนอาณานิคมน้ี ปฏิเสธท่ีจะออกกฏหมายบงัคบัหรือถอดถอนคณะมนตรีและพระราชาคณะของ
ตน เม่ืออาณานิคมน้ีลงคะแนนเสียงอยา่งเป็นเอกฉันทว์า่จะไม่ยินยอม กษตัริยก์็โกรธจดัและสาบานว่า
จะส่งผูพ้นัเพอร์ซี เคิร์ค “ผูก้ระหายเลือด” และกองทหารหา้พนักองมาบดขยี้ปฏิปักษ ์

เม่ืออินครีส เมเธอร์ ผูรั้บใชร้ะดบัผูน้ าไดย้นิข่าวน้ี ท่านไดข้งัตนเองในหอ้งท างานและใชว้นันั้น
คุกเข่าอดอาหารและอธิษฐานเก่ียวกบัชะตาของเขตอาณานิคมน้ี ในท่ีสุดความหนกัใจของเมเธอร์ก็ถูก
ยกออก และถูกแทนท่ีดว้ยความรู้สึกแห่งสันติสุขและความช่ืนบาน 

ข่าวมาถึงในสองเดือนต่อมาว่ากษตัริย์ชาร์ลส์ท่ีสองได้ส้ินพระชนม์เน่ืองจากเส้นโลหิตใน
สมองแตก น้องชายของพระองค์ได้กลายเป็นกษัตริย์เจมส์ท่ีสอง และผู ้พนัเคิร์คก็จะไม่มา การ
ส้ินพระชนม์ของกษตัริยช์าร์ลส์ท่ีสองก็ถูกมองยอ้นไปถึงวนัท่ีเมเธอร์ใช้เวลาในการอดอาหารและ
อธิษฐาน 

เดือนพฤษภาคม 1940 เยอรมนับดขยี้ฮอลแลนด์และโจมตีเบลเยี่ยม และรุกไล่กองทพัฝร่ังเศส 
องักฤษ และเบลเยีย่มไปสู่ทะเล เยอรมนัไล่ตามฝร่ังเศสและองักฤษขา้มพรมแดนฝร่ังเศสดว้ยเคร่ืองบิน 
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รถถังและกองทหารราบ “บลิทซ์ครีก” และต้อนกองก าลังส่ีแสนของฝ่ายสัมพนัธมิตรให้จนมุมท่ี
ดงัเคิร์ค 

ดว้ยความส้ินหวงั องักฤษและฝร่ังเศสประกาศวนัอธิษฐานแห่งชาติเพื่อกองทพัองักฤษและ
ฝร่ังเศสท่ีเกยฝ่ังอยูอ่ยา่งหมดหวงั วนัท่ี 26 พฤษภาคม อาร์คบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอร์รีน าอธิษฐานจาก
วิหารเวสต์มินสเตอร์ สถานีวิทยุบีบีซีถ่ายทอดการนมสัการไปทัว่ประเทศ คริสจกัรและธรรมศาลาทุก
แห่งเปิดประตูเพื่อการอธิษฐาน ชาวองักฤษต่ืนตระหนกกบัชะตาของทหารเหล่านั้นและหยุดทุกส่ิงไว้
เพื่ออธิษฐาน เป็นคร้ังแรกในความทรงจ าท่ีตลาดเพต็ติโคทท่ีมีช่ือเสียงตอ้งวา่งเปล่าในวนัอาทิตยเ์พื่อให้
ผูค้า้ขายไดเ้ขา้ร่วมอธิษฐาน 

ผลก็คือส่ิงท่ีดูเหมือนจะเป็นความหายนะอยา่งแน่นอนไดก้ลายเป็นการอศัจรรยท่ี์ดงัเคิร์ค ดว้ย
เหตุผลท่ีอธิบายไม่ไดฮิ้ตเลอร์สั่งหยุดการรุกหนา้ของกองทหารแพนเซอร์อนัน่าสะพรึงกลวัไวส้ามวนั 
ช่องแคบองักฤษท่ีตามปกติจะรบกนัดุเดือดยงัคงสงบเงียบขณะท่ีองักฤษเคล่ือนยา้ยกองก าลงัออกมา 
แทนท่ีจะมีการโจมตีรุนแรงทางอากาศและการทิ้งระเบิดจากเยอรมนั พาหนะ 848 ล าขององักฤษ 
ฝร่ังเศสฮอลแลนด์ และเบลเยียมได้ช่วยกู้ทหารสัมพนัธมิตรประมาณ 340,000 คนภายในเกา้วนั ทุก
อย่างท่ีลอยน ้ าไดไ้ม่ว่าเรือโยง เรือใบ เรือส าราญ และเรือนาวี พากนัแล่นขา้มช่องแคบองักฤษเพื่อพา
กองก าลงัท่ีจนมุมกลบัสู่องักฤษ 

ตามพื้นฐานความรู้ของผมเก่ียวกบัการอธิษฐานเร่งด่วนแบบนั้น ผมอนุมานไดอ้ย่างมัน่ใจว่า
บทบาทส าคญัท่ีสุดท่ีองักฤษและฝร่ังเศสท าเพื่อสร้างความมัน่ใจว่าจะอพยพกองก าลงัได้ส าเร็จใน
สถานการณ์ท่ีเป็นไปไม่ไดเ้ช่นนั้น คือ การท่ีประชาชน-คนจ านวนมากท่ีอดอาหารและอธิษฐาน-ถ่อมตวั
ลงต่อพระพกัตร์พระเจา้และแสวงหาพระองคเ์พื่อความช่วยเหลือ 

ระหว่างสงครามหกวนัในปี 1967 รับบีคนส าคัญของอิสราเอลประกาศวนัอดอาหารเพื่อ
สงครามระหวา่งยวิและอาหรับ อิสราเอลชนะสงครามอยา่งรวดเร็ว และไดมี้อ านาจเหนือกรุงเยรูซาเล็ม
อีกคร้ังในช่วงเวลาท่ีเป็นหมายส าคญัยิง่ใหญ่ตามค าพยากรณ์ 

ในเดือนมิถุนายน 1994 คริสเตียนมากกวา่หน่ึงลา้นคนทัว่ประเทศเกาหลีใตไ้ดร้วมตวักนัในเจ็ด
สิบเมืองเพื่ออธิษฐานขอให้ข่าวประเสริฐเขา้ถึงทุกคนในประเทศของเขา ขอให้พระมหาบญัชาส าเร็จ 
และขอการกลบัคืนเป็นหน่ึงเดียวของเกาหลีเหนือและใต ้

ผมไดรั้บเชิญใหพ้ดูท่ีโยอิโด พลาซาในกรุงโซล มีคนมากกวา่ 700,000 คนรวมตวักนัเพื่อชุมนุม
นมสัการ อดอาหารและอธิษฐานวิงวอนส่ีชัว่โมง น่ีเป็นการประชุมอธิษฐานท่ีจริงจงัท่ีสุดเท่าท่ีผมเคย
เข้าร่วม คริสเตียนมากมายท่ีเข้าร่วมในการประชุมอธิษฐานทัว่เมืองได้อดอาหารมาก่อนหน้าและ
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หลงัจากงานน้ีหลายวนั การประชุมท่ีโยอิโดพลาซ่าน้ีท าให้ผมหวนคิดถึงคร้ังก่อนท่ีผมมาพูดท่ีน่ีในปี 
1974 และ 1980 เม่ือฝงูชนสองถึงสามลา้นคนชุมนุมกนัแต่ละคืนเป็นเวลาหลายวนั 

ไม่นานหลงัจากการประชุมน้ี ประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือถึงแก่อสัญกรรมโดยไม่คาดคิด 
หลายคนเช่ือวา่อสัญกรรมของเขาเป็นกา้วส าคญัสู่การรวมเป็นประเทศเดียวอีกคร้ังของทั้งสองประเทศ 
และเป็นผลโดยตรงจากการอดอาหารและอธิษฐาน 

ค ำเตือนก่อนกำรพพิำกษำ 

คล่ืนแห่งการไม่เช่ือพระเจา้และความไม่เคารพกฏหมายก าลงัทวีข้ึนอย่างรวดเร็วในประเทศ
ของเรา ความบาปท่ีน าไปสู่น ้าท่วมสมยัโนอาห์ และการท าลายลา้งเมืองโสโดมและโกโมราห์กลายเป็น
ส่ิงท่ีสังคมของเรายอมรับกนัเห็นไดช้ดัวา่อเมริกาก็สุกงอมแลว้ส าหรับการพิพากษา 

แต่พระเจา้ไม่เคยท าการพิพากษาโดยไม่มีการเตือนอยา่งยุติธรรม เราเห็นตวัอยา่งหลายคร้ังของ
เร่ืองน้ีในพระวจนะของพระองค ์อาดมักบัอีวา คนในยคุโนอาห์ โลทเก่ียวกบัชะตาของเมืองโสโดมและ
โกโมราห์ และประชาชนชาวเมืองนีนะเวห์ และชนชาติอิสราเอล แต่ท าไมพระเจา้จึงตอ้งเตือนคนท่ี
พระองคต์อ้งการจะท าลายดว้ย 

อคัรทูตเปโตรอธิบายวา่ “องค์พระผูเ้ป็นเจา้ไม่ไดท้รงเฉ่ือยชา้ในเร่ืองพระสัญญาของพระองค ์
ตามท่ีบางคนคิดนั้นแต่พระองคไ์ดท้รงอดกลั้นพระทยัไว ้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาชา้นาน พระองค์
ไม่ทรงประสงคท่ี์จะให้ผูห้น่ึงผูใ้ดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาท่ีจะให้คนทั้งปวงกลบัใจเสียใหม่” (2 เป
โตร 3:9) 

การพิพากษาในอดีตของพระเจา้เป็นหมายส าคญัส าหรับเราในปัจจุบนั ดีเร็ค พรินซ์เขียนว่า 
“การพิพากษาของพระเจา้เหนืออิสราเอลเป็นค าเตือนส าหรับประเทศตะวนัตก ซ่ึงเรามีเบ้ืองหลงัทาง
ประเพณีแบบคริสเตียนมายาวนาน มีความรู้เร่ืองพระคมัภีร์ และมีคริสตจกัรท่ีจดัตั้งเป็นระบบ เป็นไป
ไดไ้หมวา่พระเจา้ไดต้รัสมาตลอด แต่เราหูหนวกเหมือนประชาชนอิสราเอล” 

พระเจา้ทรงพระเมตตา พระองคจ์ะทรงถอนพระหตัถ์แห่งการพิพากษาออกไป ถา้ประเทศชาติ
ของเราจะหนัเสียจากทางชัว่ร้าย ในหนงัสือช่ือ God’s Chosen Fast (การอดอาหารท่ีพระเจา้เลือกสรร) 
อาร์เธอร์ วลิลิส เขียนไวว้า่ 

พระเจา้มีกฎบญัญติัท่ียืดหยุน่ไม่ไดเ้ก่ียวกบัมนุษย ์ความบาปจะรับการพิพากษา แต่การกลบัใจ
จะรับความเมตตา พระเจา้ส าแดงพระองคใ์นเร่ืองน้ีโดยค ากล่าวอยา่งตรงไปตรงมาวา่ “ถา้เวลาใดก็ตาม
เราประกาศเก่ียวกบัประชาชาติหน่ึงหรือราชอาณาจกัรหน่ึงวา่ เราจะถอนและพงัและท าลายมนัเสีย และ
ถา้ประชาชาตินั้น ซ่ึงเราไดล้ัน่วาจาไวเ้ก่ียวขอ้งดว้ย หนัเสียจากความชัว่ของตน เราก็จกักลบัใจจากโทษ
ซ่ึงเราไดต้ั้งใจจะกระท าแก่ชาตินั้นเสีย” (เยเรมีย ์18:7,8) 
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[ถึงแม]้ สวรรคไ์ดป้ระกาศพระก าหนดของพระเจา้และวงลอ้ก็หมุนแลว้ แต่ก็ยงัมีอาวุธท่ีทรง
พลงัท่ีเราจะพึ่งพาได ้

อาวธุท่ีทรงพลงัน้ีคือการกลบัใจใหม่ การอดอาหารและการอธิษฐาน พระเจา้สัญญาวา่จะไดย้ิน
จากฟ้าสวรรค์และยกบาปของเราและรักษาแผ่นดินของเรา (2 พงศาวดาร 7:14) ถ้าเราในฐานะ
ประเทศชาติจะเช่ือฟังการทรงเรียกนั้น 

ผมจะไม่รับส่ิงใดเพื่อสกดักั้นคล่ืนแห่งการพิพากษาท่ีจะท าลายลา้งแผ่นดินของเรา นอกจาก
เร่ืองเหนือธรรมชาติผมเช่ือว่าไม่มีอะไรจะเปรียบไดก้บัฤทธ์ิอ านาจเหนือธรรมชาติท่ีถูกปลดปล่อยเม่ือ
เราอดอาหารและอธิษฐาน เรารู้ไดแ้น่นอนจาก ฮีบรู 11:6 และจากประสบการณ์ส่วนตวัว่าพระเจา้ให้
รางวลัแก่ผูท่ี้แสวงหาพระองคด์ว้ยความเพียร 
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บทที ่8 

“พระองค์ต้องกำรให้ข้ำพระองค์อดอำหำรหรือ” 

ส าหรับคริสเตียนส่วนมาก การอดอาหารหมายถึงการเลิกขนมหวานหรือน ้ าอดัลมสักส่ีสิบวนั 
หรือบางทีก็หมายถึงใชชี้วติโดยไม่กินอาหารมนั ๆ และมีน ้าตาลเป็นส่วนประกอบ แต่ความคิดเร่ืองการ
ไม่กินอะไรเลยอาจท าใหพ้วกเขาสันหลงัเยน็วาบ 

เน่ืองจากการอธิษฐานพร้อมกบัอดอาหารไม่ใช่ส่ิงท่ีปฏิบติัตามปกติในคริสตจกัรปัจจุบนั ผูเ้ช่ือ
จึงรีบถอยหนีจากมนัทนัที 

“ใหฉ้นัอดอาหารหรือ” 
“ใชชี้วติโดยไม่มีอาหารเน่ียนะ” 
“ท าใหต้วัเองขาดอาหารหรือ” 
“เพื่ออะไรล่ะ” 
และแมแ้ต่คนเหล่านั้นพิจารณาเร่ืองการอดอาหารพระเจา้ก็ยงัคงตอ้งการค าตอบท่ีพึงพอใจ

ส าหรับค าถามประเภทต่อไปน้ี 
“ฉนัจะป่วยไหม” 
“ฉนัควรจะปรึกษาหมอประจ าตวัก่อนไหม” 
“พระเจา้จะใหส่ิ้งท่ีฉนัตอ้งการเสมอถา้ฉนัเพิ่มการอดอาหารเขา้กบัการอธิษฐานหรือ” 
ผมจะแบ่งปันกบัคุณเก่ียวกบัขอ้โตแ้ยง้ท่ีพบไดบ้่อย ๆ และค าถามท่ีผูค้นมกัจะถามเก่ียวกบักา

รอดอาหารฝ่ายจิตวญิญาณ 

“ถ้ำฉันควรจะอดอำหำร ท ำไมฉันไม่เคยได้ฟังเร่ืองนีท้ีค่ริสตจักรเลย” 

คริสตจกัรยุคแรกไดเ้ดินตามรอยเทา้ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้และพวกอคัรทูตดว้ยการอธิษฐาน
และอดอาหาร แต่ในช่วงยุคกลางการอดอาหารเพื่อฝึกวินยักลายเป็นเร่ืองท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง ผูเ้ช่ือ
มองว่ามนัเป็นการฝึกฝนท่ีเจ็บปวดและสาหัสท่ีเหมาะกับพวกพระในอารามมากกว่า เป็นเวลานับ
ศตวรรษท่ีการอดอาหารข้ึนสนิมและถูกลืมอยูใ่นเงามืดของคริสตจกัร 
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การอดอาหารท่ีเป็นการฝึกวินยัก็ยงัคงไม่เป็นท่ียอมรับยกเวน้ส าหรับคนท่ีรู้ถึงประโยชน์พิเศษ
ของมนั นกัอธิบายพระคมัภีร์ แมทธิว เฮ็นรี เขียนวา่ “การอดอาหารเป็นการฝึกฝนท่ีน่ายกยอ่ง และเราก็
มีเหตุผลท่ีจะไวทุ้กข ์...เพราะมนัถูกละเลยอยา่งมากท่ามกลางคริสเตียน” 

ในยุคน้ี ความคิดเร่ืองการอดอาหารและอธิษฐานไมไ้ดอ้ยู่ในความคิดของคริสเตียน อาจารย์
สอนพระคมัภีร์ดีเร็ค พรินซ์ กล่าววา่ “การอดอาหารเป็นกุญแจท่ีหายไป [คือพระคุณ] ซ่ึงพบไดต้ลอด
ทุกหน้าในพระคัมภีร์ กระนั้ นมันก็ย ังถูกละเลยและเอาไว้ผิดท่ีโดยคริสตจักรของคริสเตียน” 
ศาสตราจารย ์ริชาร์ด ฟอสเตอร์ สรุปถึงปัญหาน้ีในปัจจุบนัวา่ 

ในวฒันธรรมท่ีสภาพบ้านเมืองเต็มไปด้วยปูชนียสถานสู่ซุ้มประตูทอง [สัญลักษณ์ของ
ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ดท่ีมีช่ือเสียงร้านหน่ึง] และวิหารพิซซ่า การอดอาหารดูจะไม่เขา้กบัสถานท่ี และไม่
เหมาะกบัวิถีชีวิตในช่วงเวลาน้ี ความจริงการอดอาหารไม่เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป ไม่ว่าในหรือนอก
คริสตจกัรเป็นเวลาหลายปี ยกตวัอย่างเช่น ในการคน้ควา้ของผม ผมไม่สามารถหาหนงัสือแมแ้ต่เล่ม
เดียวท่ีตีพิมพเ์ก่ียวกบัการอดอาหารของคริสเตียนตั้งแต่ปี 1861 ถึง 1954 เป็นช่วงเวลาเกือบ ๆ ร้อยปี เม่ือ
เร็ว ๆ น้ี ความสนใจใหม่ ๆ ในเร่ืองการอดอาหารไดถู้กสร้างข้ึน แต่เรายงัตอ้งไปอีกไกลท่ีจะฟ้ืนฟูสภาพ
สมดุลตามอยา่งพระคมัภีร์ 

“พระคมัภีร์เน้นว่ำเรำควรอดอำหำรหรือ” 

การอดอาหารถูกกล่าวถึงบ่อย ๆ ในพระวจนะบริสุทธ์ิของพระเจา้ และมกัจะน าไปเก่ียวขอ้งกบั
การร้องไห้คร ่ าครวญและการแสดงออกถึงความถ่อมใจแบบอ่ืน ๆ ต่อพระพกัตร์พระเจา้ ในโยเอล 
2:12,13 องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้บญัชาวา่ 

เจา้ทั้งหลายจงกลบัมาหาเราเด๋ียวน้ีดว้ยความเต็มใจดว้ยการอดอาหาร ดว้ยการร้องไห้ และโดย
การโอดครวญ จงฉีกใจของเจา้ มิใช่ฉีกเส้ือผา้ของเจา้ จงกลบัมาหาพระเยโฮวาพระเจา้ของท่านทั้งหลาย 

พระเจา้เรียกประชากรของพระองค์ให้อดอาหารเพื่อการช าระบาปในวนัลบบาป พิธีน้ีชาวยิว
เฉลิมฉลองโดยใชช่ื้อวา่ ยม คิปปูร์ 

ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรแก่เจา้ทั้งหลายว่าในวนัท่ีสิบเดือนท่ีเจ็ด เจา้ตอ้งบงัคบัใจตนเองไม่กระ
ท างานส่ิงใด ทั้งตวัชาวเมืองเองหรือคนต่างดา้วท่ีอาศยัอยู่ท่ามกลางเจา้ เพราะวา่ในวนัน้ีจะกระท าการ
ลบมลทินบาปของเจา้ และช าระเจา้ เจา้จะสะอาดต่อพระพกัตร์พระเจา้ พน้จากบาปทั้งส้ินของเจา้ (เลวี
นิติ 16:29,30) 

ดีเร็ค พรินซ์ใหค้วามเห็นวา่ “เรารู้จากประวติัศาสตร์วา่เป็นเวลาสามพนัปีท่ีชาวยิวรักษา ยม คิป
ปูร์เสมอมา...ในฐานะวนัอดอาหาร เรายงัมีขอ้อา้งอิงจากพนัธสัญญาใหม่ในเร่ืองน้ี ตอนหน่ึงในหนงัสือ
กิจการอธิบายการเดินทางของเปาโลไปสู่โรมโดยทางทะเลวา่ 



 87 

คร้ันเสียเวลาไปมากแลว้และการท่ีจะเดินเรือก็มีอนัตรายเพราะเทศกาลอดอาหารผ่านไปแลว้ 
(กิจการ 27:9) 

‘เทศกาลอาหาร’ ท่ีกล่าวถึงน้ีคือวนัลบบาป ซ่ึงตรงกบัช่วงปลายเดือนกนัยายนถึงต้นเดือน
ตุลาคมเสมอ เป็นเวลาท่ีฤดูหนาวก าลงัมาถึง....พระเจา้เรียกร้องให้ประชากรของพระองคถ่์อมจิตใจตน
ลงต่อพระพกัตร์พระองค์โดยการร่วมกนัอดอาหาร นัน่เป็นเวลาก าหนด เป็นส่ิงท่ีตั้งไวส้ าหรับวนัลบ
บาป วนัท่ีน่าเคารพมากท่ีสุดในปฏิทินของชาวยวิ 

“ให้สังเกตความจริงสองประการ ประการแรก ในกรณีน้ีการอดอาหารคือการตอบสนองของ
มนุษยต่์อการจดัเตรียมของพระเจา้ในการยกโทษและช าระบาป พระเจา้เตรียมพิธีท่ีมหาปุโรหิตเขา้ไป
ในห้องชั้นในสุดของพระวิหารและท าการลบบาป ประการท่ีสอง การลบบาปนั้นมีผลต่อประชาชนท่ี
ยอมรับมนัโดยการอดอาหารเท่านั้น” 

สถานการณ์คลา้ยกนัปรากฏในพนัธสัญญาใหม่ซ่ึงกล่าวถึงการกลบัใจจากความบาป ในยากอบ 
4:8-10 พระคมัภีร์กล่าววา่ 

คนบาปทั้งหลายเอ๋ย จงช าระมือให้สะอาด และคนสองใจจงช าระใจของตนให้บริสุทธ์ิ จงเป็น
ทุกขโ์ศกเศร้าและร้องไห ้จงใหก้ารหวัเราะกลบักลายเป็นการโศกเศร้า และความปิติยินดีกลบักลายเป็น
ความเศร้าสลด ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และพระองคจ์ะทรงยกชูท่านข้ึน 

ในพนัธสัญญาเดิมการอดอาหารเป็นวิธีท่ีประชาชนใชถ่้อมตวัลงทั้งโดยส่วนตวัและท าร่วมกนั 
(ดู สดุดี 35:13, 69:10, อิสยาห์ 58:5 และโยเอล 2:12-17) ประชากรของพระเจา้อดอาหารเสมอเพื่อท่ีจะ
ถ่อมตวัลง เพื่อรับการช าระจากบาปของตนโดยการกลบัใจเกิดผล เพื่อการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ และเพื่อการ
ช่วยเหลือพิเศษ อยา่งท่ีเราเห็นก่อนหนา้น้ีวา่ เอสราเรียกให้อดอาหารเพื่อแสวงหาการคุม้ครองจากพระ
เจา้ส าหรับชาวยวิท่ีกลบัจากบาบิโลนสู่เยรูซาเล็ม 

เก่ียวกบัเอสรา อีดิธ เซฟเฟอร์ เขียนในหนงัสือ The Life of Prayer (ชีวติแห่งการอธิษฐาน) วา่ 
การอดอาหารและอธิษฐานอยา่งจริงจงั โดยกราบลงอยา่งถ่อมใจต่อพระพกัตร์พระเจา้ ดว้ยการ

กลบัใจจากบาปและจดจ่อท่ีพระเมตตาของพระองค์ ไดเ้กิดข้ึนในสถานการณ์ท่ีมีความจ าเป็นจริงจงั-
เพื่อการคุม้ครองและการทรงน าเพื่อความช่วยเหลือในการตดัสินใจ และเพื่อการจดัเตรียมส่ิงของดา้น
วตัถุ 

ในพนัธสัญญาใหม่ ลูกาบนัทึกเร่ืองราวของผูเ้ผยพระวจนะหญิงช่ืออนันาซ่ึงอายุประมาณแปด
สิบ ผู ้“มิไดไ้ปจากบริเวณพระวิหารเลย อยูน่มสัการถืออดอาหารและอธิษฐานทั้งกลางวนักลางคืน” (ลู
กา 2:36,37) 
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พระเยซูวางแบบอย่างไวโ้ดยการอดอาหารส่ีสิบวนัภายหลงัจากรับบพัติศมา พระองค์รอว่า
เม่ือไหร่ ผูเ้ช่ือจะอดอาหารเสียที พระองคต์รัสวา่อยา่งน้ี 

เม่ือท่านท าทาน...เม่ือท่านทั้งหลายอธิษฐาน...เม่ือท่านถืออดอาหาร....(มทัธิว 6:2,5,16) 
พระองคต์รัสดว้ยวา่ 
ท่านจะให้สหายของเจา้บ่าวเป็นทุกขโ์ศกเศร้า เม่ือเจา้บ่าวยงัอยูก่บัเขากระนั้นหรือ แต่วนัหน่ึง

เจา้บ่าวจะตอ้งจากเขาไป เม่ือนั้นจะเป็นเวลาท่ีเขาจะถืออดอาหาร (มทัธิว 9:15) 
พระเยซูคือเจา้บ่าว สหายของเจา้บ่าวหมายถึงผูท่ี้ติดตามพระองค์ คือคริสเตียนทั้งหมด “ตอ้ง

จากเขาไป” หมายถึงการตายขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ การเป็นข้ึนจากความตาย และการเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์
พระเยซูตรัสวา่การอดอาหารคือวินยัอยา่งหน่ึงส าหรับชีวิตคริสเตียนขณะท่ีเราท างานในอาณาจกัรของ
พระองค ์

“พระเยซูไม่ได้ตั้งใจจะปฏิเสธหรือยกเลิกการอดอาหาร มาร์ติน ลูเธอร์เขียน “แต่เป็นความ
ตั้งใจของพระองคท่ี์จะน าการอดอาหารท่ีถูกตอ้งกลบัมา” 

พวกผูเ้ผยพระวจนะและพวกอาจารยอ์ดอาหารกนัท่ีเมืองอนัทิโอก และเปาโลผูซ่ึ้งเขียนหลาย
ส่วนในพระคมัภีร์ใหม่กล่าววา่ท่าน “อดอาหารบ่อย ๆ” (2 โครินธ์ 11:27 ฉบบันิวคิงส์เจมส์) 

ดงันั้น ส าหรับผูเ้ช่ือ เขาไม่ควรถามวา่ฉนัควรจะอดอาหารมั้ย แต่ควรพดูวา่ ฉนัจะอดอาหารมั้ย 

“กำรอดอำหำรเป็นพระบัญชำของพระเจ้ำหรือพระเจ้ำบอกอย่ำงชัดเจนว่ำ พระองค์ต้องกำร
ให้เรำอดอำหำรในปัจจุบันหรือ” 

น่ีเป็นประเด็นท่ีถกเถียงกนั นักศาสนศาสตร์ท่ีเช่ือในการอดอาหารก็คิดแตกต่างกัน โธมสั 
คาร์ทไรท ์โตแ้ยง้วา่ “การอดอาหารคือการปลีกตวัจากอาหารซ่ึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้บญัชาไว ้เพื่ อยืนยนั
อยา่งจริงจงัถึงการกลบัใจใหม่ของเรา” ขณะท่ีอีกดา้นหน่ึง จอห์น บราวน์ ไม่เช่ือวา่พระคริสตบ์ญัชาให้
ท าส่ิงน้ี “แต่ทรงกล่าวถึงหลกัการท่ีบุตรแห่งแผน่ดินของพระเจา้จะกระท า (มนั)” 

หลงัจากคน้ควา้ธรรมบญัญติัในพนัธสัญญาเดิม และค าสอนในพนัธสัญญาใหม่ เดวิด อาร์.สมิธ 
สรุปวา่ 

พวกยิวถูกบญัชาให้อดอาหารในสมยัพนัธสัญญาเดิมในลกัษณะท่ีถูกสั่งให้ท า (แต่) ไม่มีค  าสั่ง
ลกัษณะน้ีส าหรับคริสเตียนแต่เขากล่าวต่อไปวา่ 

ธรรมบญัญติัเป็นภาพของส่ิงท่ีจะเขียนลงบนจิตใจผูเ้ช่ือหลงัจากท่ีเขาไดบ้งัเกิดใหม่...แมก้ารอด
อาหารจะไม่มีค  าสั่งไวใ้นพนัธสัญญาใหม่ แต่มนัก็เป็นหนา้ท่ีท่ีคริสเตียนท า 
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แหล่งอา้งอิงอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับก็เห็นดว้ยกบัจุดยนืน้ีไม่มีสักคนเถียงวา่ไม่ควรอดอาหารเพื่อ
จิตวิญญาณในปัจจุบนัแต่ทั้งหมดหนุนใจว่าการอดอาหารเป็นพระคุณท่ีพระเจา้จดัเตรียมไวเ้พื่อการ
ฟ้ืนฟูส่วนตวัและส าหรับคริสตจกัร 

“กำรอดอำหำรเป็นส่ิงทีศ่ำสนำอืน่ ๆ ทีไ่ม่เช่ือพระเจ้ำฝึกฝนกนัไม่ใช่หรือ” 

การอดอาหารไม่ไดเ้ป็นของคริสเตียนเท่านั้น การฝึกฝนน้ีพบในศาสนาหลกัทั้งหมดของโลก 
โซโรแอศเตอร์ ลทัธิขงจ้ือ โยคีในอินเดีย พลาโต โสคราตีส อริสโตเติล แมแ้ต่ฮิปโปคราตีส บิดาของ
การแพทยส์มยัใหม่ ต่างเช่ือในการอดอาหาร 

แต่คริสเตียนเป็นคนกลุ่มเดียวท่ีอดอาหารต่อพระเจา้พระผูส้ร้าง พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต ์
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช่้วยให้รอดของเรา ดงันั้นคริสเตียนจึงเป็นคนกลุ่มเดียวท่ีสามารถรู้จกัพระ
พรจากพระเจา้ ซ่ึงมาจากการอดอาหารเพื่อจิตวิญญาณ ส่วนคนอ่ืนฝึกฝนเพื่อเหตุผลทางศาสนาท่ีไร้ผล 
หรือเพื่อปรับปรุงสุขภาพของตนใหดี้ข้ึน 

“ฉันไม่รู้สึกว่ำมคีวำมจ ำเป็นต้องอดอำหำร” 

น่ีอาจเป็นการยอมรับอยา่งจริงใจ แต่ผูเ้ช่ือมากมายกล่าวเช่นน้ี แต่ขณะเดียวกนัก็ก าลงัร้องเรียก
พระเจา้เพื่อการทรงน าและฤทธ์ิอ านาจในชีวิตของตน และโดยท่ีเขาละเลยการอดอาหารและอธิษฐาน 
พวกเขาก าลงัขดัขวางวิธีการทรงพลงัซ่ึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีพวกเขา
ปรารถนาจริงจงั 

คุณรู้สึกอยา่งไรนั้นไม่มีผลอะไรมากต่อความจ าเป็นท่ีท่านตอ้งอดอาหารและอธิษฐาน เม่ือคุณ
ไดเ้รียนรู้ท่ีจะอดอาหารสักคร้ัง คุณจะสังเกตไดถึ้งความแตกต่างฝ่ายจิตวิญญาณอนัเหลือเช่ือ ระหว่าง
ก่อนและหลงั และเม่ือคุณเติบโตในความเช่ือมากข้ึน คุณก็จะเร่ิมรู้สึกถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอดอาหาร 

“ฉันไม่มเีวลำเลย” 

เวลาเป็นของประทานจากพระเจา้ ทุกวินาทีในทุกนาทีและทุกนาทีในทุกชัว่โมง ยี่สิบส่ีชัว่โมง
ในหน่ึงวนัเป็นของพระองค ์เราแต่ละคนมีเวลาเพียงพอท่ีจะท าส่ิงท่ีเราเช่ือวา่ส าคญั 

ผมขอหนุนใจคุณให้ประเมินทุกส่ิงท่ีคุณท า คุณอาจแปลกใจว่าจริง ๆ คุณช่างมีเวลามากมาย
อะไรอยา่งนั้น ลองพิจารณาปฏิทินของคุณ คุณเสียเวลาไปเท่าไรกบัการไล่ตามส่ิงท่ีเห็นแก่ตวั คุณผลาญ
เวลาหลาย ๆ ชัว่โมงไปกบัการดูรายการโทรทศัน์ หรืออ่านหนงัสือท่ีไม่มีผลดีหรือให้ประโยชน์ฝ่ายจิต
วญิญาณหรือเปล่า คุณใชเ้วลาของคุณกบัการพกัผอ่นอยา่งเห็นแก่ตวั และความพึงพอใจส่วนตวัมากเกิน
ความจ าเป็นหรือปล่า แลว้คุณมีเวลามากแค่ไหนท่ีจะอุทิศใหต่้อการอดอาหารและอธิษฐาน 
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ผมหนุนใจคุณให้พิจารณาดว้ยใจอธิษฐานเพื่อถวายสิบลดของวนั ของสัปดาห์ หรือของเดือน
แด่พระเจา้ในการอดอาหารและการอธิษฐาน คุณจะอศัจรรยใ์จว่าคุณท าอะไรไดม้ากมายเหลือเกินกบั
เวลาอีกเกา้ส่วนสิบท่ีเหลือผลจะออกมาในหลายวิธี พระเจา้จะช่วยคุณให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน คนอ่ืน
อาจเสนอตวัช่วยคุณในโครงการท่ีตอ้งใชเ้วลามาก ความตอ้งการใชเ้วลาของคุณอาจลดลง แน่นอนคุณ
จะพบว่าหน้าท่ีคริสเตียนอ่ืน ๆ ของคุณจะเกิดผลมากข้ึน และคุณจะแบ่งปันความเช่ือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนกบัคนท่ีคุณรัก เพื่อน และเพื่อนบา้นของคุณ 

“กำรอดอำหำร ‘แด่องค์พระผู้เป็นเจ้ำ’ ให้ประโยชน์ฝ่ำยจิตวญิญำณแก่ฉันอย่ำงไร” 

ชาร์ลส์ สเปอร์เจียน บนัทึกว่า “ช่วงเวลาท่ีเราอดอาหารและอธิษฐานท่ีพลบัพลาของพระเจา้
เป็นวนัท่ีสูงส่งจริง ๆ ประตูสวรรคไ์ม่เคยเปิดกวา้งขนาดน้ี และใจเราไม่เคยใกลศู้นยก์ลางแห่งพระสิริ
มากขนาดน้ี” 

อคัรทูตยากอบกล่าววา่ “ท่านทั้งหลายจงเขา้ใกลพ้ระเจา้ และพระองคจ์ะเสด็จมาใกลท้่าน ท่าน
ทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และพระองคจ์ะทรงยกชูท่านข้ึน (ยากอบ 4:8,10) จิตใจท่ีถ่อม
ลงนั้นมีการกลบัใจและพึ่งพาพระวญิญาณบริสุทธ์ิ มีใจกตญัญู ใหอ้ภยั เช่ือฟัง เคารพ และพร้อมท่ีจะรับ
ใช ้น่ีเป็นประสบการณ์ของผมและคนอ่ืน ๆ ท่ีแสวงหาพระเจา้อยา่งจริงจงั คือการอธิษฐานพร้อมกบัอด
อาหารท าใหง้านเหล่าน้ีของพระวญิญาณบริสุทธ์ิและงานภายในอ่ืน ๆ ของพระองคเ์ขม้ขน้ข้ึน 

การอดอาหารเตรียมตวัเราเพื่อความสนิทสนมฝ่ายจิตวิญญาณท่ีลึกซ้ึงท่ีสุดและอุดมบริบูรณ์
ท่ีสุดท่ีเป็นไปได ้มนัช าระและปลดปล่อยความคิดเราให้เป็นอิสระ เพื่อจะเขา้ใจส่ิงท่ีพระเจา้ตรัสแก่จิต
วญิญาณของเรา มนัปรับสภาพร่างกายของเราส าหรับการท าใหน้ ้าพระทยัสมบูรณ์ของพระองคส์ าเร็จ 

เม่ือเราบากบัน่ผา่นช่วงแรกท่ีรู้สึกล าบากดา้นความคิดและร่างกาย เรามีประสบการณ์กบัความ
สงบของจิตวิญญาณและความอยากอาหารท่ีลดนอ้ยลง ผลก็คือเราจะสัมผสัถึงการทรงสถิตอยูด่ว้ยของ
องค์พระผูเ้ป็นเจา้อย่างท่ีไม่เคยมาก่อน และเราจะเห็นผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิปรากฏในลกัษณะ
ใหม่ท่ีสดใส (กาลาเทีย 5:22, 23) 

ผมไดค้น้พบวา่ การอดอาหารดว้ยใจและแรงจูงใจท่ีบริสุทธ์ิน ามาซ่ึงการฟ้ืนฟูส่วนตวัและเพิ่ม
พลงัใหค้  าอธิษฐานของเรา การฟ้ืนฟูส่วนตวัเกิดข้ึนเน่ืองจากการอดอาหารเป็นการแสดงออกของความ
ถ่อมใจ การอดอาหารให้โอกาสแก่เราท่ีจะถ่อมใจอย่างลึกซ้ึงเม่ือเราส านึกถึงบาปของเราและกลบัใจ
ใหม่ รับการอภยัจากพระเจ้า และมีประสบการณ์ในการท่ีพระองค์ช าระจิตใจและวิญญาณ การอด
อาหารยงัแสดงออกถึงความรักต่อพระเจา้และความมัน่ใจเตม็เป่ียมในความสัตยซ่ื์อของพระองค ์

เน่ืองจากการอดอาหารเพื่อจิตวิญญาณปรับคล่ืนของจิตใจให้ตรงกบัพระเจา้ มนัจึงช่วยเราให้
สามารถท าตามเง่ือนไขของพระเจา้ เพื่อพระองคจ์ะตอบค าอธิษฐาน พระคมัภีร์กล่าววา่ 
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ท่านท่ีรักทั้งหลาย ถา้ใจของเราไม่ไดก้ล่าวโทษเรา เราก็มีความมัน่ใจท่ีจะเขา้เฝ้าพระเจา้ และเรา
ขอส่ิงใด ๆ เราก็ไดส่ิ้งนั้น ๆ จากพระองค์ เพราะเราประพฤติตามพระบญัญติัของพระองค์ และปฏิบติั
ตามชอบพระทยัพระองค ์(1 ยอห์น 3:21, 22) 

หลายคนท่ีเขียนเก่ียวกบัคุณค่าของการอดอาหารก็ช้ีไปท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพในการอธิษฐาน
วงิวอนเผือ่คนอ่ืน การช่วยกูจ้ากพนัธนาการ และการทรงน าในการตดัสินใจ 

ในประสบการณ์ของผมเอง การอดอาหารช่วยเสริมสร้างความสนิทสนมประจ าวนักบัพระเจา้ 
ในความสัมพนัธ์ท่ีมีความหมายยิง่ส าหรับผมเสมอมานบัตั้งแต่พระผูช่้วยให้รอดเปล่ียนแปลงชีวิตผมใน
ปี 1944 และแมผ้มจะรักการอ่านพระวจนะของพระเจา้เสมอ แต่การอดอาหารส่ีสิบวนัของผมส่งผลเป็น
การคน้พบท่ีน่าต่ืนเตน้ยิง่ข้ึน เม่ือไดพ้บขุมทรัพยแ์ห่งความจริงท่ีผมไม่เคยพบมาก่อน การอธิษฐานของ
ผมก็ต่ืนเตน้มากข้ึนเร่ือย ๆ ผมพบว่าผมแทบทนรอไม่ได้ท่ีจะเห็นพระเจา้ตอบค าอธิษฐานขออย่าง
เจาะจง 

“พระเจ้ำจะตอบและให้อย่ำงทีฉั่นขอเสมอหรือเปล่ำ ถ้ำฉันเพิม่กำรอดอำหำรเข้ำกบักำร
อธิษฐำนของฉัน” 

ไม่ พระองคจ์ะไม่ให้ทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการเพียงแค่เพราะคุณอดอาหาร เราไม่สามารถต่อรองกบั
พระเจา้ พระองคต์อบค าอธิษฐานท่ีสอดคลอ้งกบัน ้ าพระทยัและพระประสงคข์องพระองคส์ าหรับชีวิต
เราเท่านั้น พระคมัภีร์ใหค้  าสัญญาน้ีแก่เราวา่ 

และน่ีคือความมัน่ใจท่ีเรามีต่อพระองค์ คือถ้าทูลขอส่ิงใดท่ีเป็นพระประสงค์ของพระองค ์
พระองคก์็ทรงโปรดฟังเรา และถา้เรารู้ว่า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เม่ือเราทูลขอส่ิงใด ๆ เราก็รู้ว่าเรา
ไดรั้บส่ิงท่ีเราทูลขอนั้นจากพระองค ์(1 ยอห์น 5:14, 15) 

การไดรั้บส่ิงท่ีคุณตอ้งการโดยการอดอาหาร อีดิธ เซฟเฟอร์เขียนวา่ 
การอดอาหารจะเป็นการติดสินบนพระเจา้ให้สนใจค าทูลขอของคุณมากข้ึนหรือ ไม่ ให้ตอบ

เป็นพนัคร้ังก็ไม่ใช่ มนัเป็นเพียงหนทางท่ีจะท าให้เห็นไดช้ดัว่า เราให้ความเคารพย  าเกรงอยา่งเพียงพอ
กบัโอกาสอนัมหศัจรรยใ์นการขอความช่วยเหลือจากพระเจา้นิรันดร์ พระผูส้ร้างจกัรวาลโดยเลือกท่ีจะ
วางส่ิงอ่ืนทุกส่ิงไวก่้อนและจดจ่ออยูก่บัการนมสัการ ทูลขอการอภยั และใหพ้ระองคก์ราบค าทูลขอของ
เรา-โดยยอมรับวา่การช่วยเหลือของพระองคส์ าคญัยิ่งกวา่ทุกส่ิงท่ีเราท าไดด้ว้ยตนเองโดยก าลงัของเรา
และโดยความคิดของเรา 

เวสลีย ์แอล.ดูวเ์วล เขียนในหนงัสือ Touch the World Through Prayer (สัมผสัโลกผ่านค า
อธิษฐาน) สนบัสนุนความคิดน้ีวา่ 
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การอดอาหารในความหมายของพระคมัภีร์คือ การเลือกท่ีจะไม่กินอาหารเพราะความหิวฝ่ายจิต
วญิญาณของท่านนั้นลึกซ้ึงมาก ความตั้งใจท่ีจะวงิวอนก็เขม้ขน้มากหรือการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ
มีความจ าเป็นมากจนคุณตอ้งละทิ้งแมแ้ต่ความตอ้งการทางร่างกายไวช้ัว่คราวเพื่อมอบตวัคุณเองส าหรับ
การอธิษฐานและอดอาหาร 

พระเจา้ดูแลเราดว้ยอ านาจสิทธ์ิขาดเพื่อส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับเรา (โรม 8:28) พระองคท์  างานในเรา
ให้เราท าตามน ้ าพระทยัของพระองค์ (ฟิลิปปี 2:13) และท่านสามารถคาดหวงัวา่พระเจา้จะตอบสนอง
ท่านเม่ือท่านยอมตนเองต่อพระองค ์(ยากอบ 4:6,8,10) พระองคจ์ะท าส่ิงพิเศษส าหรับคุณเสมอไป- ไม่
ว่าภายในหรือภายนอกหรือทั้งสองอย่าง-เม่ือคุณปฏิเสธตนเอง และให้ความรัก การนมสัการ ความ
เคารพย  าเกรง ความเช่ือ และการเช่ือฟังของคุณจดจ่ออยูท่ี่พระองคเ์ท่านั้น 

“ฉันอดอำหำรเพือ่เป็นพระพรส ำหรับตัวเองหรือส ำหรับคนอืน่” 

การอธิษฐานเพื่อตนเองและการวิงวอนเพื่อคนอ่ืนล้วนเป็นเหตุผลท่ีเราควรอดอาหารและ
อธิษฐาน ผมหนุนใจคุณให้น าความตอ้งการส่วนตวัของคุณมาต่อพระพกัตร์พระเจา้ ให้วิงวอนเพื่อคน
เหล่านั้นท่ีคุณรัก เพื่อน ๆ ของคุณ คริสตจกัรของคุณ ชุมชนของคุณ ประเทศของเรา และโลกน้ี และ
การท่ีพระมหาบญัชาจะส าเร็จ 

อยา่งไรก็ตาม การอดอาหารในฝ่ายจิตวิญญาณท่ีแทจ้ริงตอ้งจดจ่ออยูท่ี่พระเจา้ ค  าอธิษฐานของ
เราจะเกิดผลก็ต่อเม่ือใจเราสะอาดและแรงจูงใจของเราไม่เห็นแก่ตวั ส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนถา้พระเจา้และพระ
วจนะบริสุทธ์ิของพระองคอ์ยูท่ี่ศูนยก์ลางความสนใจของเรา 

แรงจูงใจท่ีเราอดอาหารก็เป็นส่ิงส าคญัยิ่ง ริชาร์ด ฟอสเตอร์กล่าววา่ “ถา้เราไม่ไดอ้ดอาหารแด่
พระเจา้ เราก็ลม้เหลว ประโยชน์ทางร่างกาย ความส าเร็จในการอธิษฐาน การไดรั้บฤทธ์ิอ านาจ ความ
เขา้ใจลึกซ้ึงฝ่ายจิตวิญญาณ-ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งไม่มาแทนท่ีพระเจา้ในฐานะศูนยก์ลางการอดอาหารของเรา
อยา่งเด็ดขาด” 

ฟอสเตอร์กล่าวว่า “เช่นเดียวกับกลุ่มอัครทูตท่ีเมืองอันทิโอก ‘การอดอาหาร’ และ ‘การ
นมสัการองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้’ ตอ้งมีลกัษณะเหมือนอยา่งนั้น” (กิจการ 13:2) จอห์น เวสลียก์ล่าววา่ 

ประการแรก ใหก้ระท า [การอดอาหาร] แด่พระเจา้ ใหต้าเราจอ้งมองท่ีพระองคเ์ท่านั้น ให้ความ
ตั้งใจของเราเป็นส่ิงน้ีและส่ิงน้ีเท่านั้น คือเพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดาของเราทั้งหลายซ่ึงสถิตในสวรรค ์

“ฉันก ำลงัคดิเร่ืองกำรอดอำหำร แต่ฉันจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำควรจะอดอำหำรเมือ่ไร” 

บางคนสอนวา่คุณควรอดอาหารโดยไดรั้บการทรงน าและการกระตุน้โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
เสมอ แต่การ “ไดรั้บการทรงน า” และการ “ไดย้ิน” พระวิญญาณเป็นเร่ืองท่ีแตกต่างกนัมากส าหรับแต่
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ละคนในการด าเนินชีวิตคริสเตียนผูเ้ช่ือไม่ “ไดย้ิน” อยา่งถูกตอ้งเสมอไป โดยเฉพาะถา้มนัเป็นส่ิงท่ีเขา
ไม่ตอ้งการท า 

แน่นอนเน้ือหนงัจะพยายามเอาชนะการกระตุน้จากภายในท่ีให้ละเวน้จากอาหาร พระเจา้อาจ
ก าลังเรียกคุณให้อดอาหาร แต่เน้ือหนังอาจบอกว่า “คุณคิดไปเอง การอดอาหารจะช่วยคุณใน
สถานการณ์น้ีไดย้งัไง” 

ถ้าคุณได้เรียนรู้จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการอดอาหารแล้ว คุณก็จะมีอิสระท่ีจะ 
“ประกาศ” การอดอาหารเม่ือใดก็ไดท่ี้คุณรู้สึกถึงความปรารถนาท่ีจะเขา้ใกลชิ้ดพระเจา้โดยวิธีท่ีมีพลงั 
หรือรู้สึกถึงความจ าเป็นท่ีแสวงหาความช่วยเหลือพิเศษจากพระองค ์

บรรดาคนท่ีอดอาหารเป็นประจ ารู้โดยสัญชาตญาณวา่เม่ือไรควรจะอดอาหาร พวกเขารู้ไดจ้าก
สภาพฝ่ายจิตวญิญาณและสถานการณ์บางอยา่งในชีวิตวา่เป็นสัญญาณเตือนให้จริงจงักบัพระเจา้และจด
จ่อเร่ืองฝ่ายจิตวิญญาณของตนมากข้ึน ผมพยายามจะด าเนินชีวิตตามฟิลิปปี 2:13 “เพราะวา่พระเจา้เป็น
ผูท้รงกระท ากิจอยูภ่ายในท่าน ใหท้่านมีใจปรารถนาทั้งใหป้ระพฤติตามชอบพระทยัของพระองค”์ 

เสียงเบา ๆ ของพระวญิญาณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระวจนะของพระเจา้เสมอ จะบอกคุณวา่ตอ้งท า
อะไร ถา้เพียงแต่คุณเรียนรู้ท่ีจะฟังเท่านั้น 

อาร์.ดี.แช็ทแธม เล่าเร่ืองภรรยาของศิษยาภิบาลท่ีเขียนบนัทึกประจ าวนัการอดอาหารของเธอ 
เธอบนัทึกวา่เธอและสามีก าลงัเปล่ียนแปลงทีมศิษยาภิบาลและรู้สึกถูกกดดนัโดยความรับผิดชอบใหม่
และตระหนกัวา่พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือจากพระเจา้ เขาจึงอดอาหารดว้ยกนัสิบวนั เธอกล่าวว่า
ถา้เธอไม่ไดอ้ดอาหาร-และรับก าลงัพิเศษจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้-เธอคง “ลม้ลง” ไปแลว้ 

อย่างไรก็ตาม มีหลายคร้ังท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเตือนให้คุณอดอาหาร อีกหน้าหน่ึงใน
บนัทึกประจ าวนัของเธอภรรยาศิษยาภิบาลคนน้ีรายงานว่า “ฉันต่ืนข้ึนในวนัจนัทร์และรู้สึกถึงความ
จ าเป็นท่ีจะอดอาหารต่อไป” การย  ้าเตือนน้ีอาจมาเวลาไหนก็ได ้ท่ีไหนก็ได ้

มนัเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บการทรงน าจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก่อนจะเร่ิมตน้การอด
อาหารท่ียาวนาน ถา้คุณพยายามอดอาหารเวลานานโดยตวัคุณเอง คุณก็อาจวิ่งเขา้สู่ความยากล าบาก แต่
ถา้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้น าคุณสู่การอดอาหารยาวนาน พระองคจ์ะประทานก าลงัใหคุ้ณท าส าเร็จ 

พระเจา้ท างานในใจผมหลายเดือนว่าพระองค์ตอ้งการให้ผมอดอาหารส่ีสิบวนั แต่อย่างท่ีผม
กล่าวก่อนหนา้น้ี ผมไม่แน่ใจวา่ผมจะอดอาหารไดน้านขนาดนั้น กระนั้น ผมเร่ิมอดอาหารโดยอธิษฐาน
วา่ “พระองค์เจา้ขา้ ขา้พระองคจ์ะอดอาหารนานเท่าท่ีพระองค์จะช่วยให้ขา้พระองค์ท าได ้ขา้พระองค์
มองหาพระองคเ์พื่อใหพ้ระองคช่์วยขา้พระองค ์ขา้พระองคข์ออา้งค าสัญญาของพระองคท่ี์บนัทึกไวใ้น
อิสยาห์ 40:31 ‘แต่เขาทั้งหลายผูร้อยคอยพระเจา้จะเสริมเร่ียวแรงใหม่เขาจะบินข้ึนดว้ยปีกเหมือนนก
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อินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหน่ือย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปล้ีย’” พระเจา้ทรงสัตยซ่ื์อตามพระสัญญา
ของพระองค ์การอดอาหารของผมคือส่ีสิบวนัท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในชีวติผม  

“เป็นไปได้ไหมว่ำคริสเตียนจะ ‘ติดกบั’ อยู่ในกำรอดอำหำรและท ำมำกเกนิไป” 

เราควรคิดถึงการอดอาหารเพื่อจิตวิญญาณในแง่ของความสมดุล การอดอาหารมากไม่ได้
หมายความวา่จะไดป้ระโยชน์ฝ่ายจิตวิญญาณเสมอไป เม่ือคุณไดเ้พียรอดทนอธิษฐานจนไปถึงดินแดน
แห่งชัยชนะแล้ว และพระประสงค์ของพระเจ้าส าหรับคุณก็ส าเร็จส าหรับช่วงเวลานั้ นคุณก็ไม่
จ  าเป็นตอ้งวางแผนส าหรับการอดอาหารคร้ังต่อไป 

การอดอาหารเพื่อจิตวญิญาณโดยตวัมนัเองแลว้ไม่ใช่วิถีชีวิต แมว้า่จริง ๆ แลว้มนัควรเป็นส่วน
หน่ึงของการด าเนินชีวติคริสเตียน 

“ฉันจ ำเป็นต้องมแีผนกำรทีจ่ัดไว้หรือตำรำงเวลำทีจ่ะท ำตำมในกำรอดอำหำรไหม” 

เดวดิ อาร์.สมิธ เขียนวา่ “คริสเตียนท่ีเป็นผูใ้หญ่ซ่ึงไม่มีปัญหากบัการอดอาหาร ไม่จ  าเป็นตอ้งมี
แผนการท่ีจดัไวห้รืออาจไม่จ  าเป็นตอ้งอดอาหารหน่ึงวนัทุกสัปดาห์ การอดอาหารของเขาจะเป็นเร่ือง
ส่วนตวัระหว่างเขากบัองค์พระผูเ้ป็นเจ้า และมนัจะเป็นไปตามรูปแบบซ่ึงชีวิตแห่งการอธิษฐานจะ
แนะน าเขาเองว่าอะไรเหมาะสม” แต่ค ากล่าวน้ีสันนิฐานไวก่้อนว่าคนนั้นมีความตั้งใจแทจ้ริงท่ีจะฟัง
และเช่ือฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

เพื่อจุดมุ่งหมายในการฝึกวนิยัฝ่ายวญิญาณ จอห์น เวสลีย ์อดอาหารทุกวนัพุธและศุกร์ น่ีไม่รวม
การอดอาหารท่ียาวนานกวา่นั้นเพื่อจุดประสงคพ์ิเศษ 

ในการวิเคราะห์สรุป คริสเตียนไม่ไดอ้ยู่ใตธ้รรมบญัญติัแห่งพนัธสัญญาเดิม และพนัธสัญญา
ใหม่ก็ไม่ไดบ้ญัชาใหอ้ดอาหารในวนัใดวนัหน่ึง เช่นเดียวกบัเร่ืองเราจะกินอะไร (โรม บทท่ี 14) การอด
อาหารก็เป็นเร่ืองท่ีข้ึนอยูก่บัความเช่ือ 

เม่ือคุณไดเ้ขา้ใจจุดมุ่งหมายของการอดอาหารแลว้ และตระหนกัวา่ไดมี้ประโยชน์อะไรเพื่อคุณ 
แต่อยา่งไรก็ตามการอดอาหารอย่างสม ่าเสมอ จะเร่ิมตน้ท าให้เกิดความหมายฝ่ายจิตวิญญาณ ยิ่งคุณอด
อาหารเพื่อจุดมุ่งหมายท่ีจะแสวงหาพระพกัตร์พระเจา้และสง่าราศีของพระองค์มากเท่าใด คุณก็จะยิ่ง
อยากอดอาหารมากข้ึนเท่านั้น รางวลัและประโยชน์ก็จะอุดมบริบูรณ์เกินกวา่จะวดัได ้

“ฉันควรปรึกษำแพทย์ประจ ำตัวก่อนอดอำหำรไหม” 

ผมแนะน าใหท้่านท าอยา่งนั้น แต่น่าเสียดายแพทยม์ากมายไม่ไดถู้กฝึกมาในดา้นน้ี ดงันั้นความ
เขา้ใจของพวกเขาจึงจ ากดั 



 95 

ในการเขียนหนงัสือเล่มน้ี หัวขอ้เก่ียวกบัแพทยเ์ป็นเร่ืองใหญ่ท่ีผมสนใจเป็นพิเศษ ลี บูเอโน 
นกัเขียน ผูซ่ึ้งจดัสัมมนาเก่ียวกบัประโยชน์ของการอดอาหารในดา้นร่างกายและจิตวิญญาณ ไดก้ล่าว
อยา่งหนกัแน่นเก่ียวกบัทศันคติของแพทยต่์อการอดอาหารวา่ 

แพทยเ์กือบทั้งหมดมีปฏิกิริยาในแง่ลบต่อการอดอาหาร พวกเขาไม่เคยอดอาหารและรู้เร่ืองน้ี
นอ้ยมาก และตอบสนองเพียงเท่าท่ีไดย้ินจากเร่ืองประหลาด ๆ การขาดความเขา้ใจท าให้เกิดความกลวั
เกิดสมควรและส่งผลเป็นอนัตรายท่ีไม่มีหลกัฐานและคิดข้ึนมาเองและการท่ีแพทยจ์ะใชลู้กไมขู้่ให้กลวั
เพื่อ [ท่าน] จะหลีกเล่ียงการอดอาหาร 

โดยไม่ค  านึงถึงเร่ืองน้ี ผมหนุนใจให้ปรึกษาแพทยข์องคุณก่อนจะเร่ิมการอดอาหารท่ียาวนาน
และผมแนะน าคุณอยา่งหนกัแน่นวา่ ใหต้รวจสุขภาพเพื่อใหแ้น่ใจวา่คุณมีสุขภาพดี คุณอาจมีปัญหาดา้น
ร่างกายท่ีท าให้การอดอาหารเป็นเร่ืองอนัตรายและไม่ฉลาด แต่ขอเตือนไวล่้วงหน้าว่า แพทยข์องคุณ
อาจพยายามบัน่ทอนก าลงัใจคุณไม่ใหอ้ดอาหารแมคุ้ณจะมีสุขภาพดีก็ตาม ถา้ส่ิงน้ีเกิดข้ึนคุณก็อาจก าลงั
พบกบัสถานการณ์กดดนัคลา้ย ๆ กบัผม 

หลายปีท่ีผ่านมาผมอดอาหารหลายคร้ัง-มกัจะเป็นหน่ึงถึงส่ีสัปดาห์ในแต่ละคร้ัง-โดยไม่เคย
ปรึกษาแพทยเ์น่ืองจากการอดอาหารส่ีสิบวนัเป็นเร่ืองเกินกวา่ส่ิงใด ๆ ท่ีผมเคยลงมือท า ผมโทรศพัทข์อ
ค าปรึกษาจากแพทยท่ี์เป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนหลายคน พวกเขาไม่รู้อะไรเลยเก่ียวกบัการอด
อาหารและยงัพยายามบัน่ทอนก าลงัใจผมดว้ย และผมก็ตระหนกัว่าผมตอ้งตดัสินใจเองคนเดียว ผมจะ
เช่ือฟังพระวญิญาณบริสุทธ์ิหรือส่ิงท่ีแพทยเ์หล่าน้ีจะตอ้งพดู 

บรรดาผูไ้ดรั้บความเช่ือถือในเร่ืองการอดอาหารเห็นตรงกนัวา่ ถา้คุณรู้วา่คุณสุขภาพดีและคุณ
อดอาหารอยา่งถูกวธีิ คุณก็จะไดป้ระโยชน์ทางดา้นร่างกายเช่นเดียวกบัดา้นจิตวญิญาณ 

แมผ้มไม่ไดกิ้นอาหารแข็งส่ีสิบวนั แต่ผมด่ืนน ้ าผลไมห้ลายชนิดเพิ่มเติมจากการด่ืนน ้ ากลัน่
อยา่งเดียว ผลก็คือผมรู้สึกดีข้ึนในดา้นร่างกายจริง ๆ ดีกวา่ท่ีเคยรู้สึกก่อนอดอาหารอีก อยา่งไรก็ตามการ
อดอาหารนาน ๆ โดยด่ืมน ้าอยา่งเดียวควรท าดว้ยความระมดัระวงัอยา่งยิ่ง และตอ้งอธิษฐานมากดว้ย ถา้
ไม่ปรึกษาและการดูแลแนะน าท่ีถูกตอ้งการอดอาหารแบบนั้นอาจเป็นอนัตรายมาก 

มีคนบางกลุ่มท่ีไม่ควรอดอาหารโดยปราศจากการดูแลแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ คือ 
*ผูท่ี้มีร่างกายซูฐผอม 
*ผูท่ี้มีร่างกายอ่อนแอหรือป่วยเป็นโรคโลหิตจาง 
*ผูท่ี้มีเน้ืองอก แผลในกระเพาะ มะเร็ง โรคเลือด หรือผูท่ี้เพิ่งมีอาการหวัใจวาย 
*ผูท่ี้มีปัญหาเร้ือรังเก่ียวกบัไต ตบั ปอด หวัใจ หรืออวยัวะส าคญั 
*ผูท่ี้ตอ้งใชอิ้นซูลินส ารหรับโรคเบาหวานหรือมีปัญหาอ่ืน ๆ เก่ียวกบัน ้าตาลในเลือดต ่า 
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*สตรีท่ีก าลงัตั้งครรภห์รือเล้ียงลูกอ่อน 
*ผูท่ี้กลวัการอดอาหารเพราะไม่เขา้ใจประโยชน์ของมนัหรือไม่เขา้ใจวา่ควรคาดหวงัอะไร และ

แมแ้ต่ผูท่ี้เช่ือวา่มนัน าไปสู่การขาดอาหาร การอดอาหารไม่ใช่การขาดอาหารแต่ถา้ผูใ้ดมีความสงสัยจริง 
ๆ และมีความรู้สึกบางอยา่ง-ท่ีตอ้งเอาชนะก่อน-ก็ไม่ควรให้การโน้มน้าวเป็นสาเหตุให้ผูน้ั้นอดอาหาร
จนกวา่เขาจะเรียนรู้ส่ิงท่ีเขาจ าเป็นตอ้งรู้ก่อน 

อาจมีบางคนท่ีอยู่ในสภาพอ่ืน ๆ ท่ีไม่ควรอดอาหารกติกาส าคญัก็คือ ถา้คุณมีขอ้สงสัยส าคญั
เก่ียวกบัสุขภาพของคุณ หรือถา้คุณอยูใ่นการดูแลของแพทย ์คุณควรปรึกษาแพทยข์องคุณก่อนจะปลีก
ตวัจากอาหารหรือเปล่ียนท่ีคุณรับประทาน 

“พระเจ้ำต้องกำรให้ฉันอดอำหำรอย่ำงไร” 

“ในพระคมัภีร์ วิธีการปกติส าหรับการอดอาหารหมายถึงการปลีกตวัจากอาหารทุกชนิด ไม่ว่า
แข็งหรือเหลวแต่ไม่งดน ้ า” ริชาร์ด ฟอสเตอร์กล่าว “จากจุดยืนทางดา้นร่างกาย น่ีมกัจะเป็นความหมาย
ของการอดอาหาร” 

พระคมัภีร์กล่าวถึงการอดอาหารสามแบบ คือ บางส่วน ทั้งหมด และทั้งหมดและแบบเหนือ
ธรรมชาติ 

การอดอาหารบางส่วนถูกบรรยายไวใ้นพระธรรมดาเนียล แมว้า่การอดอาหารโดยด่ืมน ้ าเท่านั้น
จะเป็นธรรมเนียมของผูเ้ผยพระวจนะคนน้ี แต่ก็มีช่วงเวลาสามสัปดาห์ท่ีท่านเพียงแค่ปลีกตวัจาก 
“อาหารอร่อย” เน้ือ หรือเหลา้องุ่น (ดาเนียล10:3) 

ลี บูเอโนกล่าววา่ “การอดอาหารโดยด่ืมน ้าผลไมเ้ป็นรูปแบบท่ีนิยมมากท่ีสุดของการอดอาหาร
บางส่วน [น่ี] หมายถึงการปลีกตวัจากอาหารและเคร่ืองด่ืมบางอย่างท่ีเลือกไวแ้ต่ไม่ใช่การปลีกตวั
ทั้งหมดจากอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด 

ผมเร่ิมตน้อดอาหารส่ีสิบวนัดว้ยสูตรเคร่ืองด่ืมท่ีผมพบว่าใช้ไดผ้ลตลอดหลายปีท่ีผ่านมา คือ 
น ้ ากลัน่หน่ึงแกลลอน (3.78 ลิตร) กบัน ้ ามะนาว 1 ถ้วยคร่ึง และเติมน ้ าเช่ือมเมเป้ิลคร่ึงถ้วย บวกกบั
พริกเคยนิป่นหน่ึงส่วนส่ีชอ้นชา น ้ ามะนาวให้รสชาดและวิตามินซี น ้ าเช่ือเมเป้ิลให้พลงังานและพริกเค
ยินเป็นสมุนไพรท างานให้หลอดเลือดเล็กขยายตวัซ่ึงผมเช่ือว่ามนัช่วยร่างกายในการช าระของเสียท่ี
สะสมไว ้

(ค าเตือน: แม้ผมจะใช้สูตรน้ีโดยไม่มีผลข้างเคียงท าให้เจ็บป่วย แต่พริกเคยินอาจท าให้
เกิดปฏิกิริยาทางร่างกายอยา่งรุนแรงส าหรับคนท่ีแพส้มุนไพรชนิดน้ี) 

เป็นเวลายีสิ่บวนัในการอดอาหารท่ีผมด่ืมน ้ากลัน่และน ้าผกัและผลไมห้ลายชนิด ส าหรับผูท่ี้ไม่
คุน้เคยกบัการอดอาหาร ผมแนะน าน ้ าผกัและผลไมค้วบคู่ไปกบัน ้ า น ้ าผกัผลไมใ้ห้ก าลงัและช่วยให้คุณ
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มีบางส่ิงท่ีคาดหวงัได ้ซ่ึงช่วยคุณบรรเทาความตึงเครียดดา้นจิตใจซ่ึงเกิดจากการรับรู้วา่คุณจะไม่ไดกิ้น
อะไรเลยในวนันั้น ผมพบวา่การมีน ้าหรือน ้าผกัผลไมไ้วข้า้งตวัเพื่อจิบกินบ่อย ๆ ตลอดวนัก็ช่วยไดม้าก 

การอดอาหารทั้งหมดและทั้งหมดแบบเหนือธรรมชาติคือ การอดอาหารทุกอยา่งหมายความวา่
ไม่มีอาหาร-แขง็หรือเหลว –และไม่มีน ้า 

เปาโลอดอาหารทั้งหมดนานสามวนัหลงัจากท่ีท่านเผชิญหนา้กบัพระเยซูระหวา่งทางไปเมือง
ดามสักสั (กิจการ 9:9) เอสเธอร์เรียกให้อดอาหารทั้งหมดนานสามวนัเม่ือพวกยิวเผชิญหน้ากบัการ
ท าลายลา้งในอาณาจกัรเปอร์เซีย (เอสเธอร์ 4:16) 

โมเสสและเอลียาห์เขา้สู่ส่ิงท่ีตอ้งจดัวา่เป็นการอดอาหารทั้งหมดแบบเหนือธรรมชาตินานส่ีสิบ
วนั (เฉลยธรรมบญัญติั 9:9, 1 พงศก์ษตัริย ์19:8) 

แต่เน่ืองจากการสูญเสียน ้ า ผมไม่แนะน าให้อดอาหารในสองรูปแบบน้ี มนัอาจเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของคุณ ผมแนะน าคุณอยา่งหนกัแน่นให้ด่ืมของเหลวมาก ๆ แต่ถา้เห็นชดัเจนวา่ถา้พระเจา้เรียก
คุณให้อดอาหารแบบทั้งหมดหรือทั้งหมดแบบเหนือธรรมชาติ คุณก็ตอ้งเช่ือฟัง อยา่งไรก็ตามผมหนุน
ใจคุณใหแ้น่ใจโดยปราศจากขอ้สงสัยเลยเสียก่อนวา่พระเจา้ก าลงัน าคุณจริง ๆ 

“แล้วงำนกบัหน้ำทีต่ำมปกติล่ะ ฉันควรลำพกังำนเพือ่อดอำหำรไหม” 

คุณอดอาหารนานแค่ไหน คุณอดอาหารแบบไหน และคุณควรปรับตารางเวลาของคุณหรือไม่ 
ส่วนมากจะข้ึนอยูก่บัอาชีพของคุณ คนท่ีท างานในส านกังาน ศิษยาภิบาลหรือแม่บา้น ก็จะพบวา่มนัเป็น
การง่ายท่ีจะคงการท างานตามปกติและสามารถท าไดย้าวนานกวา่คนท่ีตอ้งท างานแบบใชแ้รงงานหนกั 
ๆ 

ผมเห็นดว้ยกบัอาร์เธอร์ วิลลิสท่ีเขียนว่า “ไม่น่าจะมีความยากล าบากอะไรกบัการอดอาหาร
หน่ึงวนั ไม่วา่คนนั้นจะมีอาชีพอะไรก็ตาม” เขาเองรู้จกั “แม่บา้นและคุณแม่ท่ีไดป้ระโยชน์จากการอด
อาหารสามวนัหรือนานกว่านั้น ขณะท่ียงัคงท างานบา้น...[และรู้จกั] ผูใ้ช้แรงงานท่ีอดอาหารนานกว่า
นั้นโดยไม่มีอาการเจบ็ป่วย แต่ปกติจะไม่แนะน าใหท้  าเช่นนั้น” 

จ าไวว้า่คุณก าลงัอดอาหารแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คุณจ าเป็นตอ้งมีเวลาพิเศษตามล าพงักบัพระองค์
เพื่อการอธิษฐานและภาวนาพระวจนะของพระเจา้ ลี บูเอโนกล่าววา่ 

บางคนรวม [การอดอาหาร] เขา้กบัการท างานหนกั พวกเขาส่วนมากสงสัยว่าท าไมเวลาของ
พวกเขาจึงไม่เกิดผล พวกเขาถามอยา่งไร้เดียงสาวา่ “เกิดอะไรข้ึน” โดยไม่เคยตระหนกัวา่ในช่วงเวลา
ทั้งหมด ความสนใจของเขาถูกแบ่งออกระหวา่งพระเจา้กบัโลกตลอด 

เม่ือผมอดอาหารส่ีสิบวนั ผมท าให้ตารางเวลาท างานท่ีแคมพสัครูเสดสั้นลง เพื่อจะมีเวลามาก
ข้ึนส าหรับการอ่านพระวจนะของพระเจ้า อธิษฐาน และแสวงหาพระพกัตร์พระเจา้ แท้จริงแม้แต่
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ก าหนดการพดูของผมและโครงการอ่ืน ๆ ก็ดูเหมือนผมจะท าในแง่ของการนมสัการ และกลายเป็นของ
ถวายแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

การอดอาหารในฝ่ายจิตวิญญาณมาแทนท่ีทุกส่ิงท่ีท าใน “เวลาปกติ” เม่ือผมอดอาหารแด่องค์
พระผูเ้ป็นเจา้ ใช้เวลากบัการอธิษฐานและพระวจนะบริสุทธ์ิของพระเจา้ ผมสามารถคาดหวงัแหล่ง
พลงังานเหนือธรรมชาติได ้การท างานภายในของพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็ย  ้าพระวจนะท่ีกล่าววา่ “เพราะ
พระเจา้ทรงฤทธ์ิอาจประทานของดีทุกส่ิงทุกอยา่งอุดมแก่ท่านทั้งหลาย” (2 โครินธ์ 9:8) 

แต่ไม่ใช่ทุกคนจะผ่านการอดอาหารไปอยา่งราบร่ืนไม่มีปัญหา เพื่อนร่วมงานของผมคนหน่ึง
ซ่ึงอดอาหารวนัละม้ือในช่วงท่ีผมอดอาหารส่ีสิบวนัประสบกบัความขดัแยง้ฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อน
ร่วมงานอีกคนหน่ึงท าไม่ฉลาดนกัโดยการอดอาหารทั้งหมดโดยด่ืมแต่น ้ าอย่างเดียว ขณะเดียวกนัก็ยงั
ท างานตามตารางเวลาปกติของเขาต่อไป 

เขาพดูวา่ “ผมคิดวา่ผมก าลงัจะตาย ผมรู้สึกจริง ๆ วา่มนัถึงจุดท่ีร่ายกายผมพงัทลาย” 

“กำรอดอำหำรจะท ำลำยสุขภำพของฉันไหม” 

น่ีเป็นเร่ืองท่ีสมควรเอาใจใส่เน่ืองจากการสอนในเร่ืองน้ีมีจ  ากัด แต่นักโภชนาการและ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพซ่ึงมีความรู้เก่ียวกบัการอดอาหารสามารถหาเอกสารของตวัอยา่งหลายร้อยราย 
หรือแมแ้ต่หลายพนัราย ท่ีการอดอาหารท าใหร่้างกายผูน้ั้นกลบัเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกคร้ัง 

นกัโภชนาการคริสเตียน ดร.ฮูลิโอ ซี.รุยบาลกล่าววา่ 
การอดอาหารเป็นกระบวนการทางสรีรวทิยา และมนัยงัเป็นแนวคิดตามพระคมัภีร์ซ่ึงปฏิบติักนั

ในช่วงเวลายากล าบาก ดงันั้นจากมุมมองทั้งสอง ทั้งตามพระคมัภีร์และทางวิทยาศาสตร์ เราสามารถ
มัน่ใจไดว้า่การอดอาหารไม่มีอนัตราย แต่กลบัเป็นประโยชน์เม่ือท าทุกอยา่งถูกตอ้ง 

จากประสบการณ์ของผม อาการปวดอกัเสบท่ีขอ้น้ิวมือของผมลดนอ้ยลงอยา่งมากหลงัจากสิบ
ส่ีถึงยี่สิบเอ็ดวนัท่ีอดอาหาร และเน่ืองจากอาการไส้เล่ือนท่ีกระบงัลม หลายปีท่ีผา่นมาผมจึงตอ้งกินยา
ลดกรดหลายเม็ดในแต่ละวนัเพื่อลดอาการปวดทอ้ง แต่ผมไม่ตอ้งการมนัแมแ้ต่เม็ดเดียวตลอดการอด
อาหารทั้งหมด อยา่งไรก็ตามตอนน้ีผมกลบัมากินอาหารอยา่งเดิม และผมพบวา่จ าเป็นตอ้งกินยาลดกรด
อีกคร้ัง 

โดยการอดอาหารเรามอบร่างกายของเรา “เป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิตอนับริสุทธ์ิและเป็นท่ีพอ
พระทยัพระเจา้ (โรม 12:1) เราตรึงความปรารถนาของเราเพื่อเราจะรับใชพ้ระเจา้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และท าใหน้ ้าพระทยัของพระองคส์ าเร็จในชีวติเรา 
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ไม่มีอะไรเปรียบได้กับการอดอาหารและอธิษฐานเพื่อน ามาซ่ึงการฟ้ืนฟูส่วนตวัและการ
เปล่ียนแปลงใหม่ของคริสตจกัร ผมเช่ือว่าการเคล่ือนไหวคร้ังต่อไปของพระเจา้ซ่ึงตอนน้ีก าลงัเร่ิม
ท างานอยู ่จะฟ้ืนฟูการอดอาหารตามแนวทางพระคมัภีร์ใหก้ลบัมาสู่พระกายของพระคริสต ์



 100 

บทที ่9 

กำรเตรียมพร้อมเพือ่กำรอดอำหำร 

“พูดตามตรงนะ ฉันไม่รู้จริง ๆ ว่าจะแสวงหาพระเจา้โดยการอดอาหารและอธิษฐานอย่างไร 
ฉนัไปโบสถ ์อ่านพระคมัภีร์ และอธิษฐานนิดหน่อย มนัก็เท่านั้นเอง” 

“ฉนัอยากอดอาหารและอธิษฐาน แต่ฉนัไม่เคยอดอาหารมาก่อน ฉนัยงัสามารถท างานทุกวนัได้
ไหม” 

“ถา้ฉนัคิดถึงเร่ืองอาหารตลอดเวลา ฉนัจะท างานของฉนัไดย้งัไง ฉนัจะให้เกียรติและนมสัการ
พระเจา้อยา่งแทจ้ริงไดอ้ยา่งไร” 

“ฉนักลวัการอดอาหารจริง ๆ มนัจะท าใหฉ้นัข้ีโมโหไหม ฉนัจะจดัการกบัเด็ก ๆ ไดอ้ยา่งไร” 
เช่นเดียวกบัคริสเตียนส่วนมาก บางทีคุณอาจกงัวลกบัเร่ืองคลา้ย ๆ กนัน้ีในการอดอาหาร คุณอยากรู้วา่ 
“ฉนัจะเร่ิมอยา่งไร ฉันควรจะด าเนินชีวิตโดยไม่มีอาหารเลยหรือเปล่า ถา้อยา่งนั้น ฉันตอ้งด่ืมน ้ าอย่าง
เดียว หรือว่าของเหลวอ่ืน ๆ ดว้ยก็ได ้ฉันควรอดอาหารนานแค่ไหน และฉันจะเพียรอดอาหารต่อไป
อยา่งไร ฉนัยงัคงเดินหรือวิง่ออกก าลงักายไดไ้หม ฉนัควรบอกคนอ่ืนวา่ฉนัก าลงัท าอะไรไหม ฉนัจะอด
อาหาร อธิษฐาน แสวงหาพระเจา้ และท างานของฉันไปดว้ยกนัไดอ้ย่างไร ฉันควรจะท าอะไรเม่ือถึง
เวลาท่ีฉนัจะจบการอดอาหาร ฉนัควรคาดหวงัความเปล่ียนแปลงแบบไหนในชีวติของฉนั” 

ในบทน้ี เรามีค าตอบท่ีเหมาะสมส าหรับค าถามเหล่าน้ี และผมจะแบ่งปันแนวทางหลาย
ประการเพื่อช่วยคุณใหท้ าการอดอาหารในลกัษณะท่ีปลอดภยัและใหร้างวลัฝ่ายจิตวิญญาณ 

กำรทรงเรียกให้อดอำหำร 

กา้วแรกสู่การอดอาหารของคุณเร่ิมดว้ยการรู้ส านึกวา่คุณจ าเป็นตอ้งอดอาหาร ให้ถือวา่ขอ้มูลท่ี
บรรจุในหนงัสือเล่มน้ีเป็น “การทรงเรียก” ของพระวญิญาณบริสุทธ์ิเพื่อใหคุ้ณอดอาหารและอธิษฐาน 

ยิง่คุณเรียนรู้เก่ียวกบัการอดอาหารและประโยชน์พิเศษดา้นร่างกายและจิตวญิญาณมากเท่าใด ก็
จะยิง่ง่ายท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะกระตุน้ใหคุ้ณอดอาหารและอธิษฐานเม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิท างาน
ในเรา น้อยคร้ังท่ีพระองค์จะตรัสดว้ยเสียงดงัอยา่งอศัจรรย ์แต่ตามพระธรรมฟิลิปปี 2:13 พระองคอ์าจ
เพียงแค่ท าให้คุณส านึกถึงความจ าเป็นท่ีคุณต้องอดอาหาร คุณอาจสัมผสัถึงการกระตุ้นภายในให้
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แสวงหาพระเจา้โดยวิธีพิเศษ พระวิญญาณบริสุทธ์ิยงัอาจใช้สถานการณ์บงัคบัหรือความตอ้งการอยา่ง
ส้ินหวงัเป็นวธีิเรียกคุณใหอ้ดอาหารและอธิษฐาน 

หลายเดือนก่อนท่ีผมจะตกลงใจอดอาหารส่ีสิบวนัพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดใ้ส่ภาระใจในผมจาก
สภาพเส่ือมถอยอย่างรวดเร็วในด้านศีลธรรมและด้านวิญญาณจิตของประเทศน้ีใจผมทุกข์ระทมต่อ
อเมริกาอยา่งน้อยสามสิบปี แต่น่ีเป็นการท างานท่ีใหม่และพิเศษของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระองคน์ า
ผมให ้“แสวงหาพระพกัตร์พระเจา้” โดยการอธิษฐานท่ีลึกซ้ึงเกินกวา่ทุกส่ิงท่ีผมเคยท า 

วธิีเร่ิมต้น 

วิธีท่ีคุณเร่ิมต้นและปฏิบติัในการอดอาหารจะมีผลอย่างมากต่อความส าเร็จของคุณ ผมขอ
อนุญาตแนะน าคุณถึงขั้นตอนการปฏิบติั ซ่ึงจะช่วยให้คุณมีเวลากบัพระเจา้ท่ีมีความหมายมากข้ึนและ
ใหร้างวลัฝ่ายจิตวญิญาณ ขณะเดียวกนัก็ช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของคุณดว้ย 

ประการแรก ตั้งเป้าหมายอย่างเจาะจง ท าไมคุณจึงอดอาหาร เพื่อการฟ้ืนจิตวิญญาณข้ึนใหม่ 
เพื่อการขอการทรงน า เพื่อการเยียวยารักษา เพื่อการแกปั้ญหา หรือเพื่อพระคุณพิเศษส าหรับรับมือกบั
สถานการณ์ยาก ๆ การจดจ่อท่ีเป้าหมายจะช่วยค ้าจุนการอดอาหารของคุณ เม่ือการทดลองทางร่างกาย
และความกดดนัในชีวติล่อลวงใหคุ้ณเลิกอดอาหาร 

โดยส่วนตวัผมเช่ือว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดเ้รียกผูเ้ช่ือทุกคนอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ถ่อมตวัลง
โดยการอดอาหารและอธิษฐาน เพื่อพระองค์จะกระตุน้จิตวิญญาณของเรา ปลุกคริสตจกัรของเราและ
รักษาแผน่ดินของเราตาม 2 พงศาวดาร 7:14 ผมขอหนุนใจคุณ ให้คุณเลือกส่ิงน้ีเป็นจุดมุ่งหมายเบ้ืองตน้
ส าหรับการอดอาหาร 

วำงรำกฐำนฝ่ำยจิตวญิญำณของคุณ 

ประการท่ีสอง เตรียมจิตวิญญาณของคุณ รากฐานแทจ้ริงของการอดอาหารและอธิษฐานคือ
การกลับใจใหม่ ความบาปท่ีไม่ได้สารภาพจะขวางกั้นค าอธิษฐานของคุณ ในพระคมัภีร์ท่ีพระเจ้า
เรียกร้องให้ประชากรของพระองคก์ลบัใจจากความบาปก่อนท่ีพระองค์จะฟังค าอธิษฐานของพวกเขา
เสมอ ดาวดิกล่าววา่ 

บรรดาผูท่ี้เกรงกลวัพระเจา้ ขอเชิญฟัง ขา้พเจา้จะบอกวา่พระองคไ์ดท้รงกระท าอะไรแก่ขา้พเจา้
บา้ง ปากขา้พเจา้ไดร้้องทูลพระองคแ์ละล้ินขา้พเจา้ไดย้กยอ่งพระองค ์ถา้ขา้พเจา้ไดบ้่มความชัว่ไวใ้นใจ
ขา้พเจา้ องค์พระผูเ้ป็นเจา้คงไม่ทรงสดบั แต่พระเจา้ไดท้รงสดบัแน่ทีเดียว พระองค์ไดท้รงฟังเสียงค า
อธิษฐานของขา้พเจา้ สาธุการแด่พระเจา้เพราะว่าพระองค์ไม่ทรงปฏิเสธค าอธิษฐานของขา้พเจา้หรือ
ยบัย ั้งความรักมัน่คงของพระองคเ์สียจากขา้พเจา้ (สดุดี 66:16-20) 
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อีกตอนหน่ึง ดาวิดแบ่งปันถึงความช่ืนบานซ่ึงกลบัมาหาท่าน หลงัจากท่านสารภาพบาปของ
ท่าน รวมทั้งการล่วงประเวณีและการฆาตกรรม 

บุคคลผูซ่ึ้งไดรั้บการอภยัการละเมิดแลว้ก็เป็นสุข คือผูท้รงกลบัเกล่ือนบาปให้นั้น บุคคลซ่ึง
พระเจา้มิไดท้รงถือโทษก็เป็นสุข คือผูท่ี้ไม่มีการหลอกลวงในใจของเขา เม่ือขา้พระองคไ์ม่แจง้บาปของ
ขา้พระองค์ ร่างกายของขา้พระองค์ก็ร่วงโรยไปโดยการคร ่ าครวญวนัยงัค ่าของขา้พระองค์ พระหัตถ์
ของพระองคห์นกัอยูบ่นขา้พระองคท์ั้งวนัทั้งคืน ก าลงัของขา้พระองคก์็เห่ียวแห้งไปอยา่งความร้อนใน
หนา้แลว้ ขา้พระองคส์ารภาพบาปของขา้พระองค์ต่อพระองค ์และขา้พระองคมิ์ไดซ่้อนบาปผิดของขา้
พระองค์ไวข้้าพระองค์ทูลว่า “ข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเจ้า” แล้ว
พระองคท์รงยกโทษบาปขา้พระองค ์เพราะฉะนั้น ขอให้ธรรมิกชนทุกคนอธิษฐานต่อพระองค ์ในเวลา
ท่ีจะพบพระองคไ์ด ้ในเวลาน ้าท่วมมากน ้าจะไม่มาถึงคนนั้น (สดุดี 32:1-6) 
และซาโลมอนก็บนัทึกวา่ 

พระเจา้ทรงอยูห่่างไกลจากคนชัว่ร้าย แต่พระองคไ์ดย้ินค าอธิษฐานของคนชอบธรรม (สุภาษิต 
15:29) 

เม่ือคุณเร่ิมอดอาหาร ผมหนุนใจคุณให้สารภาพบาปท่ีคุณรู้ทั้งหมดซ่ึงพระวิญญาณท าให้คุณ
ระลึกได ้ทั้งความบาปท่ีเห็นไดช้ดัและบาปท่ีไม่เด่นชดันกั เช่นการทิ้งความรักดั้งเดิมต่อองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ การมีความคิดอยา่งโลก การใหต้นเองเป็นศูนยก์ลาง และความเฉยเมยฝ่ายจิตวิญญาณ-การไม่เต็มใจ
จะแบ่งปันความเช่ือในพระคริสตข์องคุณกบัคนอ่ืน ไม่เตม็ใจจะช่วยเหลือคริสตจกัร ไม่เตม็ใจจะใชเ้วลา
กบัพระวจนะของพระเจา้และการอธิษฐาน 

รวมทั้งความบาปต่อประเทศของเรา-เช่นการไม่ไปเลือกตั้ง การไม่ยินดียินร้ายกบัค่านิยมทาง
ศีลธรรมและจิตวญิญาณ หรือการโกงภาษีเงินไดข้องคุณ จงขอให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิเปิดเผยทุกส่ิงใน
ใจของคุณท่ีไม่พอพระทยัพระเจา้ 

บางทีพระองคอ์าจท าใหคุ้ณระลึกถึงบางส่ิงท่ีคุณพูดซ่ึงท าให้บางคนเจ็บปวดหรือท าให้บางคน
เจบ็ปวดหรือท าใหเ้ขาเสียช่ือเสียง หรือการท่ีคุณขาดความไวว้างใจในพระเจา้ซ่ึงขดัขวางไม่ให้คุณยอม
จ านนความตั้งใจของคุณทั้งหมดต่อพระองค ์ให้คุณเขียนรายการความบาปลงบนกระดาษและอา้งพระ
สัญญาของพระองคท่ี์บนัทึกไวใ้น 1 ยอห์น 1:9 “ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตยซ่ื์อและ
เท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงช าระเราใหพ้น้จากการอธรรมทั้งส้ิน” 

ความจริงท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงของพระคมัภีร์-ความเขา้ใจและการประยุกตใ์ชท่ี้เสริมสร้าง
ชีวติผมอยา่งท่ีความจริงอ่ืนไม่เคยท าได-้คือความเขา้ใจท่ีผมเรียกวา่ “การหายใจฝ่ายจิตวญิญาณ” 
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เช่นเดียวกบัการหายใจฝ่ายร่างกาย การหายใจฝ่ายจิตวิญญาณคือกระบวนการของการหายใจ
เอาส่ิงท่ีไม่สะอาดออกและหายใจส่ิงบริสุทธ์ิเขา้ ถา้คุณท าบาปโดยการจงใจไม่เช่ือฟัง ให้หายใจฝ่ายจิต
วญิญาณเพื่อฟ้ืนฟูการเตม็ลน้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิในชีวติของคุณ 

คุณหายใจออกโดยการสารภาพ ตามท่ีพระวจนะของพระเจา้สัญญาไวว้่า ถา้เราสารภาพบาป
ของเรา พระองค์จะยกโทษให้เรา ในภาษากรีกภาษาดั้ งเดิมของพนัธสัญญาใหม่ค  าว่า “สารภาพ” 
หมายถึง “เห็นดว้ย” หรือ “พดูคลอ้ยตาม” การเห็นดว้ยน้ีครอบคลุมถึงความคิดหลายอยา่ง 

เร่ิมแรกใหคุ้ณยอมรับวา่บาปอยา่งเดียวของคุณหรือบาปหลายอยา่งของคุณ-ซ่ึงควรระบุเจาะจง
ต่อพระเจา้-คือส่ิงท่ีผดิและท าใหพ้ระองคเ์สียพระทยั 

เอฟเวลีน คริสเตนสัน ผูไ้ด้รับความเช่ือถือซ่ึงเป็นท่ีรู้จกันานาชาติในเร่ืองการอธิษฐาน ได้
เตรียมรายการความบาปท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ซ่ึงรายการน้ีอาจช่วยคุณ ทุกคร้ังท่ีตอบว่า “ใช่” หมายถึงบาป
ในชีวติของคุณท่ีตอ้งสารภาพ 

*จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะน่ีแหละเป็นน ้ าพระทยัของพระเจา้ ซ่ึงปรากฏอยูใ่นพระเยซู
คริสตเ์พื่อท่านทั้งหลาย (1 เธสะโลนิกา 5:18) 

คุณกงัวลใจกบัส่ิงใดหรือเปล่า คุณไม่ไดข้อบพระคุณพระเจา้ส าหรับทุกส่ิง ทั้งส่ิงท่ีดูเหมือนดี
และท่ีดูเหมือนไม่ดีหรือเปล่า คุณละเลยการขอบพระคุณในเวลาอาหารหรือเปล่า 

*ขอใหพ้ระเกียรติจงมีแด่พระองคผ์ูท้รงฤทธ์ิกระท าส่ิงสารพดัมากยิ่งกวา่ท่ีเราจะทูลขอหรือคิด
ไดต้ามฤทธ์ิเดชท่ีประกอบกิจอยูภ่ายในตวัเรา (เอเฟซสั 3:20) 

คุณไม่ได้พยายามท าส่ิงต่าง ๆ เพื่อพระเจ้าเน่ืองจากคุณไม่มีความสามารถพอหรือเปล่า 
ความรู้สึกต ่าตอ้ยขดัขวางไม่ให้คุณพยายามรับใช้พระเจา้หรือเปล่า เม่ือคุณท าบางส่ิงส าเร็จเพื่อพระ
คริสต ์คุณไม่ยอมถวายเกียรติแด่พระองคห์รือเปล่า 

*แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธ์ิเดชเม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมาเหนือท่าน และท่าน
ทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทัว่แควน้ยูเดีย แควน้สะมาเรียและจนถึงท่ีสุดปลาย
แผน่ดินโลก (กิจการ 1:8) 

คุณไม่ไดเ้ป็นพยานเพื่อพระคริสต์ดว้ยชีวิตของคุณหรือเปล่า คุณรู้สึกหรือเปล่าว่า คุณด าเนิน
ชีวติคริสเตียนของคุณก็พอแลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นพยานดว้ยปากแก่คนท่ีหลงทางหรอก 

*ขา้พเจา้ขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคน... วา่ อยา่คิดถือตวัเกินท่ีตนควรจะคิดนั้น (โรม 12:3) 
คุณภาคภูมิใจกบัความส าเร็จของคุณ ความสามารถของคุณ ครอบครัวของคุณหรือไม่ คุณไม่ได้

ถือวา่คนอ่ืนดีกวา่คุณ และส าคญักวา่คุณในพระกายของพระคริสตห์รือไม่ คุณคิดวา่ในฐานะคริสเตียน
คุณท าไดดี้แลว้หรือเปล่า คุณขดัขืนเม่ือพระเจา้ตอ้งการเปล่ียนแปลงคุณหรือเปล่า 
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*จงให้ใจขมข่ืน และใจขดัเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกนั และการพูดเสียดสี กบั
การคิดปองร้ายทุกอยา่ง อยูห่่างไกลจากท่านเถิด (เอเฟซสั 4:31) 

คุณบ่น จบัผิด หรือทุ่มเถียงหรือเปล่า คุณมีจิตใจชอบวิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่า คุณมีความขุ่น
เคืองใจต่อคริสเตียนในกลุ่มอ่ืนเพราะพวกเขาไม่เห็นดว้ยกบัคุณในทุกเร่ืองหรือเปล่า คุณพูดถึงคนอ่ืน
ลบัหลงัอยา่งไม่ปราณีหรือเปล่า คุณโกรธตวัเอง คนอ่ืน หรือพระเจา้หรือเปล่า 

*ท่านไม่รู้หรอกวา่ ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึงสถิตอยูใ่นท่าน ซ่ึง
ท่านไดรั้บจากพระเจา้ ท่านไม่ใช่เจา้ของตวัท่านเอง (1 โครินธ์ 6:19) 

คุณไม่เอาใจใส่ร่างกายของคุณหรือเปล่า คุณท าผิดโดยไม่เอาใจใส่มนัในฐานะพระวิหารของ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิโดยนิสัยการกินและการออกก าลงัหรือเปล่า คุณท าให้ร่างกายของคุณมลทินดว้ย
กิจกรรมทางเพศท่ีไม่บริสุทธ์ิหรือเปล่า 

*อยา่ใหค้  าหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย แต่จงกล่าวค าท่ีดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสม
กบัความตอ้งการเพื่อจะไดเ้ป็นคุณแก่คนท่ีไดฟั้ง (เอเฟซสั 4:29) 

คุณใช้ค  าลามกหยาบคาย พูดตลกสองแง่สองง่ามหรือเปล่า คุณน่ิงเฉยไม่ใส่ใจเม่ือคนอ่ืนพูด
เช่นนั้นต่อหนา้คุณ หรือในบา้นของคุณหรือเปล่า 

*อยา่ใหโ้อกาสแก่มาร (เอเฟซสั 4:26, 27) 
คุณไม่รู้ตวัว่าคุณเป็น “ทางลงจอด” ของซาตานเม่ือคุณเปิดใจของคุณแก่ซาตานโดยการนั่ง

สมาธิ ฝึกโยคะหาหมอดูคนทรง อ่านนิยายไสยศาสตร์ และดูภาพยนตร์รุนแรงและปลุกอารมณ์ทางเพศ
หรือเปล่า คุณรับค าปรึกษาส าหรับชีวติประจ าวนัจากโหราศาสตร์แทนท่ีจะไดจ้ากพระเจา้หรือเปล่า คุณ
ยอมให้ซาตานใช้คุณเพื่อท าลายจุดมุ่งหมายของพระคริสต์ท่ีมีต่อคริสตจกัร โดยการวิพากษ์วิจารณ์ 
นินทา และไม่ใหค้วามร่วมมือหรือเปล่า 

*อยา่อ่อนระอา (โรม 12:11) [ผูเ้ขียนคดัจากพระคมัภีร์ฉบบั King James Version ซ่ึงใชค้  าว่า 
‘อยา่ท างานอยา่งเกียจคร้าน’] 

คุณไม่ช าระหน้ีตรงตามเวลาหรือเปล่า คุณหลีกเล่ียงการจ่ายหน้ีทั้งกอ้นพร้อมกนัหรือเปล่า คุณ
จ่ายเงินผ่านเครดิตการ์ดเกินกว่าท่ีคุณจะจ่ายได้เม่ือถึงเวลาช าระเงินหรือเปล่า คุณละเลยการบนัทึก
รายการช าระภาษีเงินไดอ้ยา่งซ่ือสัตยห์รือเปล่า คุณร่วมตกลงธุรกิจท่ีมีลบัลมคมในหรือเปล่า 

*อยา่ขาดการประชุมเหมือนอยา่งบางคนท่ีขาดอยูน่ั้น (ฮีบรู 10:25) 
คุณไปโบสถ์อยา่งไม่สม ่าเสมอหรือไม่คงเส้นคงวาหรือเปล่า คุณฟังค าเทศนาแต่ตวั คือซุบซิบ 

อ่านหนงัสือหรือคิดวางแผนงานขณะท่ีมีการเทศนาพระวจนะหรือเปล่า คุณโดดประชุมอธิษฐานหรือ
เปล่า คุณละเลยการนมสัการในครอบครัวหรือเปล่า 
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*อย่าพูดมุสาต่อกนั เพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษยเ์ก่า กบัการปฏิบติัของมนุษยน์ั้นเสียแล้ว 
(โคโลสี 3:9) 

คุณโกหกบา้งไหม พดูเกินความจริงบา้งไหม คุณไม่คิดวา่ “โกหกเพื่อจุดมุ่งหมายท่ีดี” เป็นบาป
หรือเปล่า คุณเล่าเร่ืองตามท่ีคุณอยากใหม้นัเป็น แทนท่ีจะเล่าตามความเป็นจริงหรือเปล่า 

*ดูก่อนท่านท่ีรัก ขา้พเจา้ของวิงวอนท่านทั้งหลาย...ให้เวน้จากตณัหาของเน้ือหนงั (1 เปโตร 
2:11) 

คุณท าผิดโดยการมองเพศตรงข้ามด้วยราคะตณัหาหรือเปล่า คุณเติมความคิดของคุณด้วย
รายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ หนงัสือ นิตยสาร ท่ีมีเร่ืองเพศเป็นศูนยก์ลางหรือเปล่า หรือปกหนงัสือและ
นิตยสารเหล่านั้น หรือหนา้กลางของมนั คุณปล่อยตวัในกิจกรรมตามราคะตณัหาท่ีพระวจนะของพระ
เจา้กล่าวโทษหรือเปล่า เช่นการมีเพศสัมพนัธ์นอกการสมรส การล่วงประเวณี กามวติถาร 

*ถา้เจา้ทั้งหลายรักกนัและกนั ดงัน้ีแหละคนทั้งปวงก็จะรู้ไดว้่าเจา้ทั้งหลายเป็นสาวกของเรา 
(ยอห์น 13:35) 

คุณท าผิดโดยเป็นส่วนหน่ึงของการแบ่งพรรคแบ่งพวกหรือการแตกแยกในคริสตจกัรของคุณ
หรือเปล่า คุณมกัจะเติมเช้ือไฟใส่การเขา้ใจผดิกนั แทนท่ีจะช่วยให้คนเขา้ใจกนัถูกตอ้งหรือเปล่า คุณรัก
คนท่ีอยู่ในคริสตจกัรของคุณเท่านั้นและรู้สึกว่าคนในคณะอ่ืนไม่ใช่พระกายของพระคริสต์หรือเปล่า 
คุณแอบพึงพอใจกบัเหตุร้ายของคนอ่ืนหรือเปล่า หรือรู้สึกหงุดหงิดกบัความส าเร็จของเขา 

*จงผ่อนหนกัผ่อนเบาซ่ึงกนัและกนั และถา้แมว้่าผูใ้ดมีเร่ืองราวต่อกนั ก็จงยกโทษให้กนัและ
กนั องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงยกโทษใหท้่านฉนัใด ท่านจงกระท าอยา่งนั้นเหมือนกนั (โคโลสี 3:13) 

คุณไม่ไดย้กโทษให้ใครบางคนในส่ิงท่ีเขาไดพู้ดหรือท าต่อคุณหรือเปล่า คุณเลิกยุง่ เลิกคบกบั
คนอ่ืนหรือเปล่า คุณเก็บความขุ่นเคืองไวใ้นใจหรือเปล่า 

*คนท่ีเคยขโมยก็อยา่ขโมยอีก แต่จงใชมื้อท างานท่ีดีดีกวา่ (เอเฟซสั 4:28) 
คุณขโมยจากนายจ้างของคุณโดยท างานน้อยลงอยู่ท  างานน้อยกว่าจ านวนชั่วโมงท่ีคุณรับ

เงินเดือนหรือเปล่า คุณ “แต่งเติม” บญัชีรายจ่ายของคุณหรือเปล่า 
*ไม่มีผูใ้ดเป็นขา้สองเจา้บ่าวสองนายได.้...ท่านจะปฏิบติัพระเจา้และจะปฏิบติัเงินทองพร้อม

กนัไม่ได ้(มทัธิว 6:24) 
เป้าหมายชีวิตของคุณคือการหาเงินให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีท าไดห้รือเปล่า คุณยกัยอกส่วนของ

พระเจา้ในเงินไดข้องคุณหรือเปล่า เงินคือพระเจา้ของคุณหรือเปล่า 
*เจา้ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละ ภายนอกแลดูเหมือนวา่เป็นคนชอบธรรม แต่ภายในเต็มไป

ดว้ยความเทจ็เทียมและอธรรม (มทัธิว 23:28) 
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ท่านรู้ในจิตใจวา่คุณเสแสร้ง แสร้งท าเป็นคริสเตียนแทห้รือเปล่า คุณแอบซ่อนชีวิตท่ียงัเต็มดว้ย
ความบาปจากสมาชิกคริสตจกัรหรือเปล่า คุณแสร้งท าเป็นคริสเตียนเพื่อฐานะทางสังคม การยอมรับใน
คริสตจกัรหรือสังคมหรือไม่ คุณยิ้มอย่างเคร่งศาสนาระหว่างการเทศนาวนัอาทิตย ์แต่ด าเนินชีวิตใน
ความบาปของคุณตลอดสัปดาห์หรือเปล่า ท่ีบา้นของคุณ คุณเป็นคนเดียวกนักบัคนท่ีคุณอยากให้ผูอ่ื้น
คิดวา่คุณเป็นหรือเปล่า 

*ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย ในท่ีสุดน้ีขอจงใคร่ครวญถึงส่ิงท่ีจริง ส่ิงท่ีน่านบัถือ ส่ิงท่ียุติธรรม ส่ิงท่ี
บริสุทธ์ิ ส่ิงท่ีน่ารัก ส่ิงท่ีทรงคุณ คือถา้มีส่ิงใดท่ีล ้าเลิศ ส่ิงใดท่ีควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดู 
(ฟิลิปปี 4:8) 

คุณชอบฟังค านินทาหรือเปล่า ช่วยส่งกระจายออกไปหรือเปล่า คุณเช่ือข่าวลือหรือความจริง
แบบบางส่วนหรือเปล่า โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัศตัรูหรือคู่แข่งของคุณ คุณไม่ไดใ้ชเ้วลาอ่านพระคมัภีร์ทุก
วนัหรือเปล่า คุณไม่ไดคิ้ดถึงส่ิงท่ีเป็นของพระเจา้เสมอ-คือส่ิงท่ีดีและจริงและบริสุทธ์ิเท่านั้นใช่หรือไม่ 

ตอนน้ีให้คุณเขียนรายการของคุณโดยใช้ค  าถามขา้งบน และส่ิงใดก็ตามท่ีพระเจา้ตรัสกบัคุณ 
อา้งพระสัญญาใน 1 ยอห์น 1:9 เม่ือคุณไดส้ารภาพบาปของคุณต่อพระเจา้ยอมรับวา่พระองคไ์ดอ้ภยัให้
คุณโดยการตายของพระคริสตบ์นไมก้างเขน (ฮีบรู 10:1-23) 

แลว้ให้คุณกลบัใจใหม่ ซ่ึงหมายถึงคุณเปล่ียนทศันคติของคุณต่อความบาป ฤทธ์ิอ านาจของ
พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะช่วยคุณให้สามารถเปล่ียนทั้งทศันคติและการประพฤติของคุณ อยา่กระท าส่ิงท่ี
ธรรมชาติบาปและเน้ือหนงัของคุณตอ้งการ แต่จงเลือกกระท าส่ิงท่ีพระเจา้ตอ้งการใหคุ้ณท า” 

คุณหายใจเขา้โดยการรับเอาการเต็มล้นดว้ยพระวิญญาณของพระเจา้โดยความเช่ือ ไวว้างใจ
พระองคใ์ห้ควบคุมและให้ก าลงัคุณตามพระบญัชาของพระองคใ์นเอเฟซสั 5:18 “จงประกอบดว้ยพระ
วิญญาณ” น่ีหมายความถึงการรับการควบคุมและรับก าลงัจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยา่งสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง 

ตามพระสัญญาของพระองคใ์น 1 ยอห์น 5:14, 15 พระเจา้ฟังคุณและประทานตามท่ีคุณทูลขอ
เพราะคุณอธิษฐานตามพระประสงคข์องพระองค ์

และน่ีคือความมัน่ใจท่ีเรามีต่อพระองค ์คือถา้เราทูลขอส่ิงใดท่ีเป็นพระประสงคข์องพระองค ์
พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และถา้เรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเรา เม่ือเราทูลขอส่ิงใด ๆ เราก็รู้ว่าเรา
ไดรั้บส่ิงท่ีเราทูลขอนั้นจากพระองค ์

คริสเตียนโดยทัว่ไปไม่เขา้ใจว่าการหายใจฝ่ายจิตวิญญาณเป็นการออกก าลงัความเช่ือของเรา 
ผลก็คือเขาด าเนินชีวิตบนรถไฟเหาะฝ่ายจิตวิญญาณ เขาไปจากประสบการณ์ทางอารมณ์อนัหน่ึงไปสู่
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อีกประสบการณ์หน่ึง ใชชี้วิตส่วนมากของเขาอยา่งคริสเตียนชาวโลก ควบคุมชีวิตของตนเอง-สับสน
และไม่เกิดผล 

ถ้าน่ีคือประสบการณ์ของคุณ การหายใจฝ่ายจิตวิญญาณจะช่วยคุณให้สามารถหลุดพน้จาก
รถไฟเหาะแห่งอารมณ์น้ี เพื่อคุณจะช่ืนชมยินดีกบัชีวิตคริสเตียนท่ีครบบริบูรณ์ ซ่ึงพระเยซูเจา้สัญญา
คุณเม่ือทรงตรัสว่า “เราไดม้าเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชี้วิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10) 
การหายใจฝ่ายจิตวิญญาณจะท าให้เร่ืองน้ีเป็นไปไดส้ าหรับคุณ ท่ีคุณจะมีประสบการณ์กบัความรักของ
พระเจา้ การอภยัโทษ และฤทธ์ิอ านาจและการควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธ์ิสืบต่อไปอย่างเป็นวิถี
ชีวติ 

ในวนิาทีท่ีคุณเชิญพระคริสตเ์ขา้ในชีวิตของคุณให้เป็นพระผูช่้วยให้รอดและองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
คุณก็มีประสบการณ์ในการบงัเกิดใหม่ คุณกลายเป็นลูกของพระเจา้และคุณไดรั้บการเติมให้เต็มดว้ย
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระเจา้ยกโทษบาปทั้งหลายของคุณ-ในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต-ท าให้คุณเป็น
คนชอบธรรม บริสุทธ์ิ และเป็นท่ียอมรับในสายพระเนตรพระองค์ เน่ืองจากการถวายบูชาของพระ
คริสตบ์นไมก้างเขนเพื่อคุณ คุณไดรั้บฤทธ์ิอ านาจท่ีจะด าเนินชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ และเป็นพยานท่ีเกิดผลเพื่อ
พระเจา้เม่ือคุณเดินในพระวิญญาณโดยความเช่ือ จงฝึกฝนการหายใจฝ่ายจิตวิญญาณ คุณไม่จ  าเป็นตอ้ง
เดินในความพา่ยแพจิ้ตวญิญาณเลย 

เตรียมตัวด้ำนร่ำงกำย 

ขั้นตอนท่ีสามในการเตรียมพร้อมส าหรับการอดอาหารคือ เตรียมร่างกายของคุณ 
อยา่รีบร้อนเขา้สู่การอดอาหาร ถา้คุณวางแผนจะใชชี้วติโดยปราศจากอาหารหลาย ๆ วนั คุณจะ

พบว่ามนัเป็นประโยชน์ท่ีจะเร่ิมตน้โดยกินอาหารม้ือละน้อย ๆ ก่อนท่ีจะงดอาหารทั้งหมด น่ีจะส่ง
สัญญาณไปยงัจิตใจของคุณว่าคุณเขา้สู่ช่วงเวลาอดอาหารแลว้ และมนัช่วยคุณให้ “หด” กระเพาะและ
ความอยากอาหารลง (แน่นอน ถา้คุณก าลงัอยูร่ะหวา่งการดูแลของแพทย ์อยา่ลืมปรึกษาแพทยข์องคุณ
เสียก่อน) 

ลี บูเอโน ผูส้นบัสนุนอยา่งหนกัแน่นใหเ้ราเตรียมตวัล่วงหนา้ กล่าววา่ 
เน่ืองจากหลายคนมีประสบการณ์ท่ีระดับน ้ าตาลในเลือดลดลงอย่างมากเม่ือเขางดอาหาร

ตามปกติของเขาท่ีมีไขมนัและน ้ าตาลสูง คุณอาจตอ้งการงดอาหารเหล่าน้ีหน่ึงหรือสองวนัก่อนอด
อาหาร 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพบางคนแนะน าใหกิ้นแต่ผกัสดและผลไมส้องวนัก่อนเร่ิมอดอาหาร 
การเตรียมร่างกายของคุณท าให้การเปล่ียนแปลงนิสัยการกินอยา่งฉบัพลนัเป็นเร่ืองง่ายข้ึนบา้ง 

แลว้คุณจะสามารถหนัความสนใจทั้งหมดไปหาพระเจา้ในการอธิษฐาน 
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ประการท่ีส่ี ขอให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิเปิดเผยว่าพระเจา้ตอ้งการให้คุณอดอาหารแบบไหน 
พระองคต์อ้งการให้คุณงดอาหารทั้งหมดเลย โดยด่ืมแต่น ้ าหรือเปล่า หรือน ้ ากบัน ้ าผลไม ้พระองคเ์รียก
ใหคุ้ณอดอาหารหน่ึงม้ือต่อวนัหน่ึงวนัต่อสัปดาห์ หรือคร้ังละหลายวนัหรือหลายสัปดาห์ พระเจา้น าคุณ
ใหอ้ดอาหารส่ีสิบวนัหรือเปล่า การขอการทรงน าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในเร่ืองน้ี จะท าให้คุณมีเวลา
กบัพระเจา้ท่ีมีความหมายยิง่ข้ึน 

การอดอาหารเป็นพิธี เช่น งดช็อคโกแลต หรือพายเลมอนหรืออาหารโปรดอย่างอ่ืนอาจน่ายก
ย่อง แต่การกระท าอย่างนั้นไม่ได้ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิท างานภายในซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการ
สร้างความเปล่ียนแปลงแทจ้ริงในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ หรือไม่ได้ยืนยนักบัพระเจา้เลยว่าคุณ
จริงจงักบัการฟ้ืนฟูเพื่ออเมริกา 

อยา่งท่ีผมไดช้ี้ให้เห็นก่อนหนา้น้ีวา่ การอดอาหารตามพระคมัภีร์มกัจะเรียกให้ด่ืมแต่น ้ า ผมได้
อดอาหารอยา่งเคร่งครัดโดยด่ืมแต่น ้ าหลายคร้ัง นานหน่ึงวนัหรือสามส่ีวนัและไดรั้บพระพรอยา่งพิเศษ 
อยา่งไรก็ตาม ผมแนะน าอยา่งหนกัแน่นใหคุ้ณด่ืมน ้าผกัและผลไมเ้พิ่มเติมดว้ย 

ดร.เจมส์ เอฟ.บาลค์ นกัโภชนาการไม่แนะน าใหด่ื้มน ้าส้มหรือน ้ามะเขือเทศ เน่ืองจากมนัมีกรด 
เขาเช่ือวา่น ้าผกัผลไมท่ี้ดีท่ีสุดไดแ้ก่ กะหล ่าปลี บีท แครอท ค่ึนช่ายฝร่ัง (เซเลอรี) องุ่น และแอบเป้ิลสด 
ๆ เขายงัแนะน า “เคร่ืองด่ืมเขียว” ซ่ึงท าจากผกัใบเขียวต่าง ๆ เพราะมนัเป็นตวัขจดัสารพิษท่ีดีเยี่ยม ถา้
คุณเลือกอดอาหารโดยด่ืมน ้ าอยา่งเดียว โปรดท าตามแนวทางท่ีแพทยซ่ึ์งไดรั้บการฝึกฝนดา้นวิธีการอด
อาหารแนะน า 

เช่นเดียวกบั ดร.บาล์ค พาเมลา สมิธ นักโภชนาการแนะน าว่าไม่ควรด่ืมน ้ าผลไมร้สเปร้ียว
เน่ืองจากมนัมีกรดซิตริค เธอแนะน าน ้ าผลไม ้“อ่อน ๆ” เช่นน ้ าแอปเป้ิลไม่เจือน ้ าตาล แอปเป้ิลผสมแค
รนเบอร์รี หรือน ้าองุ่นขาว 

ผมแนะน าน ้าผลไมเ้พราะเหตุผลสองประการ คือ น ้าตาลตามธรรมชาติของมนัใหพ้ลงังาน และ
รสชาดกบัพลงังานของมนัจะช่วยจูงใจใหคุ้ณอดอาหารต่อไป 

ดร.บาล์ค กล่าวว่าน ้ าผลไมเ้ป็นตวัช าระลา้ง และดีท่ีสุดส าหรับด่ืมในตอนเช้า เน่ืองจากน ้ าผกั
เป็นตวัซ่อมแซมและเสริมสร้างจึงดีส าหรับการด่ืมในตอนบ่าย 

การอดอาหารโดยด่ืมน ้ ากลัน่และน ้ าผกัผลไมเ้ป็นวิธีท่ีฉลาดมาก-โดยเฉพาะส าหรับคนท่ีไม่
คุน้เคยกบัการอดอาหาร-เพราะมนัช่วยให้เขาจดจ่อกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มากกวา่ความทรมานจากความ
หิวหรือความอึดอดัหรือความรู้สึกป่วยท่ีอาจเกิดจากการอดอาหารโดยด่ืมน ้าอยา่งเดียว 

เม่ือคุณรู้จกัวธีิอดอาหารแลว้ การอดอาหารสั้น ๆ เพียงหน่ึงถึงสามวนัก็ตอ้งการแค่น ้ าก็พอ คริส
เตียนท่ีอดอาหารเป็นประจ ามกัอดอาหารสิบวนัหรือนานกวา่นั้นโดยด่ืมแต่น ้ า-แมแ้ต่ถึงส่ีสิบวนั-พร้อม
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กบัไดป้ระโยชน์ทั้งดา้นร่างกายและจิตวญิญาณ โดยอยูใ่นการดูแลแนะน าของผูมี้ความรู้เก่ียวกบัการอด
อาหารโดยด่ืมแต่น ้ า คุณมีอาหารส ารองเก็บไวใ้นไขมนัของร่างกายมากกว่าท่ีคุณคิด และพวกเรา
ส่วนมากจะดีใจยิง่นกัท่ีจะสละไขมนัเหล่านั้น 

อย่างไรก็ตาม จนกวา่คุณไดส้ร้าง “กลา้มเน้ือส าหรับการอดอาหาร” ของคุณ หรือถา้คุณก าลงั
อดอาหารระยะยาวคุณอาจตอ้งการด่ืมน ้าผกัหรือผลไมเ้พิ่มเติม (มนัควรจะไม่มีน ้ าตาลหรือสารให้ความ
หวาน) 

ดร.ฮูลิโอ ซี.รุยบาล เช่ือวา่คนสามารถอดอาหารโดยด่ืมน ้ าผกัผลไมไ้ดอ้ยา่งสบายนานเท่าท่ีเขา
รู้สึกวา่พระเจา้น าเขาให้อดอาหาร เขาแนะน าให้เร่ิมด่ืมน ้ าผกัผลไมใ้นวนัท่ีสาม “ในการอดอาหารโดย
ด่ืมน ้ าผกัผลไมร่้างกายของคุณจะได้รับสารอาหารท่ีส าคญั” ดร.รุยบาล กล่าวว่า “น ้ าผลไมใ้ห้น ้ าตาล
กลูโคส แตงโมนั้นดีเยีย่มเพราะมนัคือน ้ าและกลูโคสเป็นส่วนใหญ่ มนัอ่อนและไม่ท าปฏิกิริยา น ้ าแอป
เป้ิลสดก็ดีเช่นกนั เคร่ืองด่ืมเขียวท่ีท าจากค่ืนช่ายฝร่ัง (เซเลอรี) ผกักาดหอม และแครอท ผสมกนัใน
สัดส่วนเท่า ๆ กนัก็ให้แร่ธาตุท่ีร่างกายของคุณจ าเป็นตอ้งใชใ้นการท างานของระบบประสาท น่ีจะช่วย
คุณใหส้ามารถท างานใชก้ าลงัไดร้ะดบัหน่ึง 

นกัโภชนาการแนะน าให้คุณหลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมท่ีมีคาเฟอีน เช่นกาแฟ ชา หรือโคล่า “คาเฟอีน 
กรดซลัฟูริก และฟอสฟอรัสในเคร่ืองด่ืมเหล่าน้ีไม่ดีต่อร่างกาย ความจริงมนัเป็นอนัตราย” ดร.รุยบาล
กล่าววา่ เพราะคาเฟอีนเป็นสารกระตุน้มนัมีผลกระทบรุนแรงต่อระบบประสาทของคุณเม่ือคุณปลีกตวั
จากอาหาร ส่ิงน้ีต่อตา้นประโยชน์ทั้งดา้นร่างกายและจิตวญิญาณในการอดอาหาร 

“เม่ือคุณทรมานจากความหิวเน่ืองจากขาดสารกระตุน้ก็ให้คุณด่ืมของเหลวมากข้ึน” ดร.รุยบาล
กล่าว “ชาสมุนไพร พอด่ืมได ้แต่น ้าผึ้งนั้นด่ืมไดส้บายมาก” 

ส าหรับสภาพอากาศท่ีหนาวเยน็ ดร.รุยบาลแนะน าน ้ าซุปอุ่น ๆ น้ี เพียงแค่ตม้มนัฝร่ังฝาน แค
รอทและค่ึนช่ายฝร่ังในน ้า อยา่ใส่เกลือ หลงัจากประมาณคร่ึงชัว่โมง ให้เทน ้ าออกและด่ืม น่ีจะท าให้ได้
รสชาดหลากหลายส าหรับเคร่ืองด่ืมดว้ย 

ดร.บาลค์ แนะน าอีกสูตรส าหรับน ้าซุป 
แครอทสามหวั ค่ืนช่ายฝร่ังสองตน้ หวัเทอร์นิปหน่ึงหวั หวับีทสองหวั กะหล ่าปลีคร่ึงหวั พาร์ส

ลียห์น่ึงในส่ีกอ หอมหวัใหญ่หน่ึงในส่ีหวั และกระเทียมคร่ึงหวั (หลายกลีบเป็นหน่ึงหวั) 
เขาแนะน าใหต้ม้ผกัทั้งหมดดว้ยไฟอ่อนแลว้ด่ืมน ้าซุปวนัละสองถึงสามคร้ัง 
ดร.รุยบาลแนะน าตารางเวลาประจ าวนัท่ีอาจเป็นประโยชน์ส าหรับคุณในช่วงอดอาหาร 
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ตีห้ำ-แปดโมงเช้ำ 

น ้าผลไม ้ควรคั้นหรือป่ันสด ๆ และถา้ผลไมเ้ป็นกรดใหเ้จือจางดว้ยน ้ากลัน่คร่ึงต่อคร่ึง ส้ม แอป
เป้ิล สาล่ี ส้มเกรปฟรุต มะละกอ หรือผลไมอ่ื้น ๆ เป็นส่ิงท่ีดี ถา้คุณไม่สามารถเตรียมน ้ าผลไมเ้อง ให้ซ้ือ
น ้าผลไมท่ี้ไม่มีน ้าตาลหรือปรุงแต่ง 

สิบโมงคร่ึง-เทีย่ง 

น ้าผกัเขียว ป่ันสด ๆ จากผกักาดหอม ค่ืนช่ายฝร่ังและแครอทเท่า ๆ กนั 

บ่ำยสองคร่ึง-บ่ำยส่ีโมง 

ชาสมุนไพรเติมน ้าผึ้งสักหยด ดูใหแ้น่วา่มนัไม่ใช่ชาด าหรือชาท่ีมีสารกระตุน้ 

หกโมงเยน็-สองทุ่มคร่ึง 

น ้าซุปท าจากมนัฝร่ัง ค่ืนช่ายฝร่ัง และแครอทตม้ ไม่ใส่เกลือ หลงัจากตม้ให้เดือดสักคร่ึงชัว่โมง 
เทแต่น ้าใส่ภาชนะและด่ืม 

ผมแนะน าว่าคุณไม่ควรด่ืมนมเพราะมนัเป็นอาหารหนกัและดงันั้นจึงเป็นการละเมิดการอด
อาหาร 

คุณสามารถด่ืมน ้ าได้มากเท่าท่ีคุณตอ้งการ ร่างกายต้องการน ้ าปริมาณมากระหว่างการอด
อาหาร-ทั้งเพื่อช าระลา้งระบบและเพื่อป้องกนัการขาดน ้ า เพื่อความสะดวกคุณอาจตอ้งการขวดเล็ก ๆ 
ใส่น ้ ากลัน่ไวข้า้งตวัคุณ การด่ืมน ้ าเม่ือเวลาอาหารจะ “หลอก” ทอ้งของคุณและท าให้มนัหยุด “พูด” 
เพราะมนัคิดวา่มนัถูกป้อนอาหารแลว้ 

ถา้คุณไม่ตอ้งการท าตามตารางเวลาท่ี ดร.รุยบาลแนะน า คุณอาจด่ืมน ้ าผกัและผลไมต้ลอดทั้ง
วนั แต่ให้ฝึกบงัคบัตวัเอง จ าไวว้า่คุณก าลงัอดอาหารในฝ่ายจิตวิญญาณถา้คุณไม่มีวินยัเร่ืองปริมาณน ้ า
ผกัผลไมท่ี้คุณประโภค คุณอาจพลาดจุดมุ่งหมายฝ่ายจิตวญิญาณของคุณ 

ค าแนะน าเพิ่มเติมน้ีมาจาก ดร.บาลค์ 
ระหว่างท่ีคุณอดอาหารอย่าเค้ียวอะไรเลย เช่นหมากฝร่ัง กระบวนการย่อยอาหารเร่ิมจากการ

เค้ียว-และเอนไซม์จะหลัง่ออกในทางเดินอาหารจนถึงล าไส้ เม่ือไม่มีอาหารให้ เอนไซม์เหล่าน้ีย่อย 
ปัญหาก็จะเกิดข้ึน 

ประการท่ีห้า จ  ากดัระดบักิจกรรมของคุณ ออกก าลงักายเพียงพอสมควร พกัผ่อนมากเท่าท่ี
ตารางเวลาของคุณอ านวย การงีบสั้น ๆ ก็มีประโยชน์มาก ดร.รุยบาลอธิบายวา่ “การพกัผอ่นไม่ใช่ความ
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บาป การอดอาหารในความหมายท่ีเคร่งครัดท่ีสุดคือการพกัผอ่นทางสรีรศาสตร์ ร่างกายของคุณพกัจาก
กระบวนการเก่ียวกบัการยอ่ยและดูดซึมอาหารเพื่อจดจ่ออยูก่บัการขจดัของเสีย” 

นัน่คือเหตุผลท่ีคุณอาจประสบผลขา้งเคียงระหว่างการอดอาหาร “หลายคนปวดศีรษะ ปวด
ทอ้ง คล่ืนไส้ ปากขม หรือล้ินเป็นฝ้า” ดร.รุยบาลกล่าว “ปัสสาวะอาจสีเขม้ข้ึน และแมแ้ต่เหง่ือก็อาจมี
กล่ินเหม็นกวา่ปกติ และอาจอาเจียน น่ีเป็นเร่ืองปกติ ไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีจะมีไข่ระหว่างการอดอาหาร
ยาวนาน ส่ิงส าคญัพื้นฐานคือ ร่างกายจะฉวยโอกาสช าระและรักษาตวัเองในการอดอาหาร” 

ประการท่ีหก พิจารณาการบ าบดัรักษาทางการแพทยข์องคุณ เป็นเร่ืองส าคญัอย่างยิ่งท่ีคุณจะ
ปรึกษาแพทยข์องคุณก่อนอดอาหาร ถา้คุณก าลงัไดรั้บการรักษาใด ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ “คุณอาจวิ่งเขา้สู่
ปัญหาดา้นร่างกายถา้คุณอดอาหารและรับการรักษาไปพร้อม ๆ กนั” ดร.รุยบาลเตือน 

“คนส่วนมากสามารถหลุดพน้จากการบ าบดัรักษาโรคความดนัสูงเม่ือพวกเขากินอาหาร ออก
ก าลงักาย และจดัการกบัความเครียดอย่างถูกตอ้ง” เขากล่าว “แต่คุณตอ้งระมดัระวงัมาก ๆ คอยตรวจ
ความดนัโลหิตเป็นประจ า และถา้คุณเห็นว่าคุณจ าเป็นตอ้งรับการรักษา ก็ให้เร่ิมรับการรักษาอีกคร้ัง” 
การเปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกบัการรักษาควรท าโดยท่ีแพทยข์องคุณยินยอมและอยูใ่นความดูแลแนะน า
ของเขา 

จัดเวลำอธิษฐำนของคุณ 

ขั้นตอนท่ีเจ็ดในการอดอาหารคือ จดัเวลาไวม้าก ๆ เพื่ออยู่ตามล าพงักับองค์พระผูเ้ป็นเจ้า 
ระหวา่งท่ีอดอาหาร ยิง่คุณมีเวลากบัพระองคใ์นการสามคัคีธรรมนมสัการและยกยอ่งเทิดทูนมากเท่าไร 
ยิ่งคุณอ่านและภาวนาพระวจนะของพระองค์มากเท่าไหร่ การอธิษฐานของคุณก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพ 
และการอดอาหารของคุณก็จะยิง่มีความหมาย 

จงแสวงหาพระเจา้โดยการอธิษฐานและภาวนาพระวจนะของพระองคทุ์กเชา้ก่อนคุณออกจาก
บา้นหรือท างานตามกิจวตัรของคุณ อธิษฐานอีกในตอนเท่ียง และเขา้เฝ้าต่อพระพกัตร์พระองค์อีกคร้ัง
ในตอนค ่าในเวลาท่ีไม่เร่งรีบเพื่อ “แสวงหาพระพกัตร์พระองค์” แน่นอน คุณควร “ฝึกรับรู้ถึงการสถิต
อยู่ดว้ยของพระองค์” และมีสามคัคีธรรมกบัพระองค์อย่างต่อเน่ืองโดยการ “อธิษฐานไม่หยุดหย่อน” 
ตลอดทั้งวนั 

ไม่มีสูตรตายตวัวา่คุณควรอธิษฐานอยา่งไรเม่ือคุณอดอาหาร คุณอาจตอ้งการอธิษฐานออกเสียง
หรือเงียบ ๆ เพื่อขอใหคุ้ณเขียนรายการไวแ้ละเพิ่มเติมทุกวนัเม่ือคุณนึกไดถึ้งส่ิงท่ีจ  าเป็น อธิษฐานอยา่ง
จริงจงัเพื่อครอบครัวของคุณ ศิษยาภิบาลของคุณ คริสตจกัรของคุณ ชุมชนของคุณ และประเทศของเรา 
อธิษฐานขอการฟ้ืนฟูในแผ่นดินของเราและการเก็บเก่ียวฝ่ายจิตวิญญาณคร้ังใหญ่ทัว่โลก อธิษฐาน
ขอใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ 
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คุณอาจรอคอยพระองค์โดยการภาวนาเงียบ ๆ เม่ือคุณเชิญให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิท างานกบั
คุณและท าใหคุ้ณระลึกถึงส่ิงท่ีพระองคต์อ้งการใหคุ้ณอธิษฐาน 

คุณควรท ากิจกรรมประจ าวนัของคุณโดยระลึกเสมอวา่คุณยงัคงอดอาหารและแสวงหาพระเจา้ 
ความเขา้ใจฝ่ายจิตวญิญาณบางอยา่งของผมเกิดข้ึนเม่ือผมท างานรับใชต้ามความรับผิดชอบขณะท่ียงัคง 
“แสวงหาพระพกัตร์พระองค”์ และ “ฝึกรับรู้การสถิตอยูด่ว้ยของพระองค”์ 

ถา้คุณไม่รู้ว่าจะอธิษฐานเผื่อเร่ืองอะไร หรือคุณรู้สึกว่า “หมดค าอธิษฐานแลว้” ก็ให้รอคอย
พระองคเ์งียบ ๆ เปิดพระธรรมสดุดีหรือพระคมัภีร์ตอนอ่ืนท่ีชอบและอธิษฐานพระวจนะของพระองค์
กลบัคืนไปยงัพระองค์ ยกตวัอยา่งเช่นอ่านสดุดีบทท่ี 23 แลว้อธิษฐานแต่ละขอ้ออกเสียง ขอบพระคุณ
พระองคท่ี์กระท าตามพระสัญญาแต่ละขอ้เหล่าน้ีในชีวิตคุณ นมสัการและสรรเสริญพระเจา้ บอกพระ
เจา้วา่คุณรักพระองค์และตอ้งการรับใชพ้ระองคม์ากเพียงไร และทูลเชิญให้ทรงส าแดงถึงการสถิตอยู่
ดว้ยของพระองคใ์นชีวติของคุณโดยวธีิท่ีสดใหม่ 

คุณอาจต้องการทูลขอพระเจ้าด้วยค าอธิษฐานของพระเยซูซ่ึงบันทึกไวใ้นมัทธิว 6:9-13 
โดยทัว่ไป ค าอธิษฐานน้ีครอบคลุมทุกส่ิงท่ีเราสามารถขอหรือพูดกบัพระเจา้ พระเยซูกล่าวน าก่อนค า
อธิษฐานน้ีโดยบอกให้สาวกพระองค์ระลึกว่า “เพราะว่าส่ิงไรซ่ึงท่านตอ้งการ พระบิดาของท่านทรง
ทราบก่อนท่ีท่านทูลขอแลว้” (มทัธิว 6:8) 

เน่ืองจากคุณรู้แลว้วา่จะท าการอดอาหารอยา่งไร ก็ถึงเวลาแลว้ท่ีคุณจะจอ้งมองท่ีพระองคผ์ูซ่ึ้ง
มองเห็นคุณแลว้รู้จกัคุณ-พระองคผ์ูปี้ติยนิดีในคุณและรอคอยใหคุ้ณมาเฝ้าต่อพระพกัตร์พระองค ์



 113 

บทที ่10 

เร่ิมต้นอดอำหำร 

เวลาอดอาหารและอธิษฐานของคุณมาถึงแลว้ คุณก าลงัจะปลีกตวัจากอาหารแข็งทั้งหมด และ
ได้เร่ิมแสวงหาองค์พระผูเ้ป็นเจ้า แปลกเหมือนกันท่ีน่ีเป็นเวลาท่ีบางคนรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง-เป็น
ความรู้สึกอึดอดัท่ีบอกวา่ “ฉนัอยูน่ี่แลว้ไง แลว้ตอนน้ีฉนัตอ้งท าอะไรล่ะ” 

ถา้คุณเป็นคนหน่ึงท่ีวดัความส าเร็จฝ่ายจิตวิญญาณโดยอารมณ์ของคุณหรือโดยความส าเร็จท่ี
มองเห็นได ้น่ีอาจเป็นช่วงเวลาท่ีคุณรู้สึกสับสน ถา้ส่ิงน้ีเกิดข้ึนคุณตอ้งเรียนรู้ท่ีจะแกไ้ขและอดทน ให้
คุณผอ่นคลายในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และเชิญให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิช่วยคุณ เม่ือคุณแสวงหาพระเจา้โดย
ความเช่ือ คุณก็สามารถมัน่ใจวา่พระองคจ์ะช่วยคุณใหส้ามารถท าใหก้ารอดอาหารท่ีพระองคเ์รียกให้คุณ
ท านั้นส าเร็จ 

ผมขออนุญาตแบ่งปันค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์บางประการเพื่อให้คุณพิจารณาขณะท่ีอด
อาหาร 

ประการแรก จ ากดักิจกรรมของคุณ การออกก าลงักายหนกั ๆ เช่นข่ีจกัรยาน เดินเร็ว ๆ และวิ่ง 
ไดรั้บการแนะน าให้ท าควบคู่กบัการควบคุมอาหารเพื่อสุขภาพและการลดน ้ าหนกั-แต่ไม่ใช่ส าหรับกา
รอดอาหาร 

การเดินหน่ึงถึงสองไมล์ทุกวนัในความเร็วปานกลางอาจดีส าหรับคนท่ีมีสุขภาพดีและอด
อาหารโดยด่ืมน ้ าผกัผลไมอ้ย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ทุกคนท่ีอดอาหารโดยด่ืมแต่น ้ าควรออกก าลงั
กายโดยอยูภ่ายใตก้ารดูแลแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญการอดอาหาร 

ถ้าคุณท างานท่ีใช้แรงมาก คุณอาจต้องการอดอาหารแค่หน่ึงวนัระหว่างสัปดาห์ โดยจ ากัด
ตนเองเพื่ออดอาหารบางส่วน หรือคุณอาจเห็นวา่ช่วงสุดสัปดาห์เป็นเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการปลีกตวั
จากอาหาร 

ประการท่ีสอง คาดหมายวา่ตอ้งไปห้องน ้ าบ่อย ๆ การด่ืมเคร่ืองด่ืมมาก ๆ จะท าให้ส่ิงน่ีจ  าเป็น 
คุณอาจตอ้งการใชย้าสวนทวารหรือยาระบาย ก่อน ระหวา่ง และหลงัการอดอาหาร นกัโภชนาการหลาย
ท่านท่ีสอนเร่ืองการอดอาหารไม่ไดเ้ห็นดว้ยตรงกนัว่าคุณจ าเป็นตอ้งท าอย่างน้ี อย่างไรก็ตามพวกเขา
เห็นพอ้งกนัวา่เม่ือคุณหยุดกินอาหารทอ้งของคุณก็จะหยุดท างานตามปรกติ และเม่ือคุณเร่ิมกินอีกคร้ัง



 114 

ระบบย่อยอาหารก็คืนสู่การท างานตามปรกติอีก ถา้คุณตดัสินใจอดอาหารยาวนาน คุณอาจตอ้งการ
ศึกษาเร่ืองน้ีมากข้ึนจนคุณพอใจ 

ระหวา่งอดอาหารส่ีสิบวนั ผมด่ืมซิลเลียม (Psyllium) ซ่ึงสามารถหาซ้ือไดต้ามร้านขายยาและ
ร้านผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพทัว่ไป เม่ือผสมผลซิลเลียมในน ้ ามนัจะกลายเป็นเหมือนวุน้ มนัให้เส้น
ใยท่ีผมจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อท าความสะอาดระบบของผม 

ประการท่ีสาม เตรียมพร้อมส าหรับความอึดอดัในจิตใจ คุณอาจประสบกบัความขดัแยง้ภายใน
บา้งเม่ือคุณปฏิเสธท่ีจะสนองความพึงพอใจของตนในการกินอาหารอร่อยระหวา่งการอดอาหารสามวนั 
การต่อสู้น้ีอาจทวีความรุนแรงข้ึนจนถึงจบวนัท่ีสอง นัน่ดูเหมือนจะเป็นเวลาโปรดของ “ตนเอง” ท่ีจะ
ลุกข้ึนกล่าววา่ “เฮ ้น่ีมนัมากท่ีสุดเท่าท่ีฉนัอยากท าแลว้ ยงัไม่พออีกรึไง” 

คุณอาจรู้สึกขาดความอดทนและหงุดหงิดง่าย ไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีคนจะอารมณ์ข้ึน ๆ ลง ๆ และ
วิตกกงัวลระหว่าง การอดอาหารยาวนาน วอเนตต์ท่ีอดอาหารกบัผมช่วงสิบส่ีวนัสุดทา้ยก็ประสบกบั
อารมณ์แบบนั้นบางอยา่งเหมือนกนั 

คุณสามารถคาดเดาไดว้่าศตัรูจะต่อตา้นคุณดว้ย-เสียงกระซิบในความคิดท่ีทดสอบการแกไ้ข
ปัญหาของคุณเม่ือส่ิงน้ีเกิดกบัคุณ ให้คุณเชิญองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ให้ช าระความคิดของคุณโดยพระโลหิต
ของพระองค ์และเสริมก าลงัคุณโดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองค ์

ประการท่ีส่ี คาดหมายความอึดอดัฝ่ายร่างกาย คุณอาจประสบกบั “ความร าคาญ” ฝ่ายร่างกาย
ระหว่างวนัแรก ๆ ถา้เป็นเช่นนั้นให้จิบน ้ าและผลไมบ้่อย ๆ และพกัผ่อนขณะท่ีแสวงหาก าลงัโดยการ
อธิษฐาน การนมสัการ และพระวจนะของพระเจา้ 

ภายในส้ินสุดวนัท่ีสอง คุณอาจรู้สึกวา่คุณหิวมาก-ทั้งในทอ้งและในความคิด-แต่ภายในส้ินสุด
วนัท่ีสาม คุณอาจไม่รู้สึกหิวอีกต่อไป อยา่งไรก็ตาม คุณอาจรู้สึกอ่อนเพลียบา้ง 

ความหิวและความอ่อนเพลียนั้นเป็นตวัแปร บูเอโนกล่าววา่ 
หลงัจากสองหรือสามวนัแรกความหิวจะหมดไป ...[และ] การโหยหาอาหารหายไป จ าไวว้่า

ความอยากอาหารเป็นความปรารถนาของใจ แต่ความหิวเป็นความจ าเป็นดา้นร่างกาย 
คุณอาจคิดว่ายิ่งคุณอดอาหารนานเท่าใดคุณก็ยิ่งรู้สึกอ่อนเพลียมากเท่านั้น แต่คนท่ีมีสุขภาพดี

รายงานวา่ระหวา่งการอดอาหารยาวนาน พวกเขารู้สึกถึงความกระชุ่มกระชวยจริง ๆ เม่ือร่างกายช าระ
สารพิษออกและเผาผลาญอาหารส ารอง ทอ้งก็จะหยุดเรียกร้องอาหาร และคนมกัจะรู้สึกว่าร่างกาย
แขง็แรงดี ผมรู้สึกดีข้ึนจริง ๆ ระหวา่งท่ีผมอดอาหารนาน ๆ ดีกวา่เวลาท่ีผมกินตามปกติเสียอีก 

ความอึดอดัดา้นร่างกายบางอย่างอาจมีสาเหตุจากการปลีกตวัจากอาหารท่ีมีน ้ าตาลทรายและ
คาเฟอีนซ่ึงพบในกาแฟ ชา และน ้ าอดัลมส่วนมาก เน่ืองจากผมไม่เคยด่ืมชา กาแฟ หรือโคล่านอ้ยมาก 
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ผมจึงไม่มีปัญหากบัอาการปวดหัว เวียนหัว หรือความยากล าบากอ่ืน ๆ ในการอดอาหารให้ครบส่ีสิบ
วนั 

หลงัจากอดอาหารไปหลายวนั อาการเวียนหัวอาจเกิดเม่ือเปล่ียนท่าเร็ว ๆ เช่นลุกจากเก้าอ้ี
กระทันหัน เพื่อบรรเทาอาการน้ี ให้หยุดสักหน่ึงหรือสองวินาที รอให้รู้สึกดีข้ึน และจ าไวว้่าให้
เคล่ือนไหวชา้ ๆ อาการปวดหวัหรือเวยีนหวัเล็กนอ้ยอาจมีสาเหตุจากสารพิษท่ีสะสมในปลายล าไส้ และ
ช่วยป้องกนัอาการปวดหวัและเวยีนหวัส าหรับคนส่วนมากท่ีสุขภาพดี 

อาการนอนไม่หลบัและสมองท่ีต่ืนตวัเกินไปมกัจะมาพร้อมกบัการลดลงอย่างรวดเร็วของ
สารพิษในกระแสเลือด การอธิษฐาน ภาวนาพระวจนะ และเดินชา้ ๆ รอบ ๆ บริเวณบา้นจะช่วยได ้

คุณอาจมีน ้ าหนักลดลงบา้ง โดยเฉพาะระหว่างการอดอาหารยาวนาน แต่ไม่ตอ้งกงัวล คุณมี
โอกาสมากท่ีจะไดม้นักลบัคืนมา พาเมลา สมิธ นกัโภชนาการกล่าววา่ “การเผาผลาญอาหารของคุณจะ
เช่ืองช้ามากเน่ืองจากไม่มีอาหารให้เผาผลาญ และจ าสะสมอาหารท่ีไดใ้นปริมาณมาก ๆ อย่างรวดเร็ว
หลงัจากการอดอาหาร น่ีคือเหตุผลท่ีน ้าหนกัท่ีเสียไปในการอดอาหารนั้นจะกลบัคืนมาอยา่งรวดเร็ว” 

ไม่มีการอดอาหารสองคร้ังใดท่ีเหมือนกันหมดทุกอย่างในการอดอาหารคร้ังหน่ึงคุณอาจ
ประสบกับการต่อสู้ท่ีไม่เกิดข้ึนเลยในการอดอาหารอีกคร้ัง ระดับความยากล าบากท่ีคุณประสบดู
เหมือนจะข้ึนอยูก่บัสภาพจิตวญิญาณและร่างกายของคุณในเวลานั้น 

ฉันควรอดอำหำรนำนแค่ไหน 

พระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ไม่ได้ให้ค  าแนะน าถึงรายละเอียดว่าคุณควรอดอาหารเพื่อ
จุดมุ่งหมายฝ่ายจิตวิญญาณนานแค่ไหน ถา้คุณไม่เคยอดอาหาร ผมหนุนใจให้คุณเร่ิมตน้ช้า ๆ เม่ือคุณ
เรียนรู้ว่าจะพบอะไรบา้งแลว้จึงค่อยเร่ิมเพิ่มระยะเวลาการอดอาหารของคุณ ให้ลองอดม้ือหรือสองม้ือ
ก่อน แลว้จึงอดอาหารยี่สิบส่ีชัว่โมง แลว้ก็สองวนั สามวนั และนานกวา่นั้น กติกาส าคญัคืออยา่ลม้เลิก
กลางคนั เม่ือเกิดการต่อสู้ทางอารมณ์เก่ียวกบัอาหาร และจงให้เวลาพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีจะท างาน
ภายในคุณใหส้ าเร็จ 

พระวจนะของพระเจา้มกัจะเอ่ยถึงการอดอาหารสามวนัคุณอาจตอ้งการอดอาหารนานกวา่นั้น-
หา้ถึงสิบวนั-แต่ให้คุณมีประสบการณ์กบัการอดอาหารมากข้ึนเสียก่อน พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดท้  างาน
ในใจผมอยา่งชดัเจนใหอ้ธิษฐานขอคริสเตียนสองลา้นคนท่ีจะอดอาหารส่ีสิบวนัเพื่อการฟ้ืนฟูท่ีจะมาถึง 

จ าไวว้า่ พระเจา้เขา้ใจสถานการณ์ของคุณ สติปัญญาของพระองคน์ั้นไม่จ  ากดั พระองคต์อ้งการ
ใหคุ้ณเรียนรู้การอดอาหาร ถา้คุณรู้เร่ืองเก่ียวกบัการอดอาหารนอ้ยมากแต่รู้สึกวา่ “ไดรั้บการทรงน า” ให้
อดอาหารยาวนาน คุณอาจก าลงัฟังคนอ่ืนมากกวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระองคจ์ะไม่น าคุณให้ท าอะไร
ท่ีเป็นเหตุใหคุ้ณเกิดปัญหาสุขภาพและท าลายความเช่ือท่ีคุณมีต่อพระองค ์
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ส าหรับการอดอาหารนาน ๆ การเลือกเวลาท่ีเหมาะสมเป็นเร่ืองส าคญัอย่างยิ่ง เม่ือผมมองหา
โอกาสท่ีดีท่ีสุดท่ีจะอดอาหารส่ีสิบวนั ผมไดเ้ปล่ียนหลายอยา่งในตารางเวลาของผม คุณอาจสามารถอด
อาหารนาน ๆ โดยไม่กระทบกบักิจวตัรการท างานหรือวิถีชีวิตของคุณมากนกั แต่อยา่รอจนกวา่จะพบ
เวลาในอุดมคติ เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิสัมผสัใจคุณ คุณก็สามารถอดอาหารเวลาไหนก็ไดท่ี้พระองค์
น า ถา้ชีวติคุณมีงานมากเหมือนคนส่วนมาก คุณอาจไม่ไดเ้ร่ิมลงมืออดอาหารเลยถา้คุณมวัรอคอย “เวลา
ท่ีเหมาะสม” 

ลี บูเอโนให้ค าปรึกษาวา่ “การอดอาหารสั้น ๆ หน่ึงถึงสามวนัสามารถท าเม่ือไรก็ได”้ การอด
อาหารจากวนัศุกร์ถึงเชา้วนัจนัทร์จะท าใหคุ้ณใชเ้วลาตลอดสุดสัปดาห์พกัผอ่นและอ่านพระคมัภีร์ เวลา
ท่ียอดเยีย่มส าหรับการอดอาหารอีกช่วงก็คือระหวา่งหยดุพกัร้อน” 

ผมไม่แนะน าให้อดอาหารระหว่างวนัหยุดช่วงวนัขอบคุณพระเจา้หรือคริสตมาส นัน่เป็นเวลา
พิเศษส าหรับครอบครัว อาหาร และการสามคัคีธรรม และการอดอาหารในช่วงเวลาเหล่าน้ีจะเป็นส่ิงท่ี
ยากส าหรับคุณและไม่สะดวกส าหรับคนท่ีคุณรัก 

ฉันบอกคนอืน่เร่ืองกำรอดอำหำรของฉันได้ไหม 

พระเยซูใหค้  าสั่งเก่ียวกบัการอธิษฐานและอดอาหารในมทัธิวบทท่ี 6 วา่ 
เม่ือท่านทั้งหลายอธิษฐาน อยา่เป็นเหมือนคนหนา้ซ่ือใจคด เพราะเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรม

ศาลาและตามถนนเพื่อจะใหค้นทั้งปวงไดเ้ห็น เราบอกความจริงแก่ท่านวา่เขาไดรั้บบ าเหน็จของเขาแลว้ 
ฝ่ายท่านเม่ืออธิษฐานจงเขา้ในห้องชั้นใน และเม่ือปิดประตูแลว้ จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผูท้รง
สถิตในท่ีล้ีลบั และพระบิดาของท่านผูท้รงเห็นในท่ีล้ีลบัจะทรงโปรดประทานบ าเหน็จแก่ท่าน 

แต่เม่ือท่านอธิษฐาน อยา่พดูพล่อย ๆ ซ ้ าซาก เหมือนคนต่างชาติกระท า เพราะเขาคิดวา่พูดมาก
หลายค า พระจึงจะทรงโปรดฟัง อยา่ท าเหมือนเขาเลย เพราะวา่ส่ิงไรซ่ึงท่านตอ้งการ พระบิดาของท่าน
ทรงทราบก่อนท่ีท่านทูลขอแลว้ (6:5-8) 

เม่ือท่านถืออดอาหาร อย่าท าหน้าเศร้างหมองเหมือนคนหน้าซ่ือใจคด ด้วยเขาท าหน้าให้
มอมแมม เพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหาร เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาไดบ้  าเหน็จของเขาแลว้ 
ฝ่ายท่านเม่ือถืออดอาหารจงลา้งหน้าและเอาน ้ ามนัใส่ศีรษะ เพื่อคนจะไม่ไดรู้้ว่าถืออดอาหาร แต่ให้
ปรากฏแก่พระบิดาของท่าน ผูท้รงสถิตในท่ีล้ีลบั และพระบิดาของท่าน ผูท้รงเห็นในท่ีล้ีลบัจะทรง
โปรดประทานบ าเหน็จแก่ท่าน (6:16-18) 

บางคนตีความพระธรรมตอนน้ีวา่มนัผิดถา้ให้คนอ่ืนรู้วา่ท่านก าลงัอดอาหาร แต่พระเยซูก าลงั
จดัการกบัความหน้าซ่ือใจคดของพวกฟาริสีท่ีท าให้การอธิษฐานและอดอาหารเป็นส่วนส าคญัใน
พิธีกรรมและการโออ้วดเพื่อแสดงความเคร่งศาสนาของตน 
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ในตอนน้ีพระเยซูไม่ไดห้า้มเราบอกคนอ่ืนวา่เราอดอาหาร แต่พระองคบ์อกวา่ “อยา่โออ้วดและ
ยกตนเหนือคนอ่ืน การอดอาหารไม่ใช่โอกาสท่ีจะแสดงสภาพจิตวิญญาณของคุณหรือหาเกียรติให้ตวั
คุณเอง” 

ผมขอย  ้าอีกคร้ังหน่ึงวา่ การอดอาหารไม่ไดท้  าให้เรามีจิตวิญญาณสูงส่งแต่มนัสร้างความรู้สึก
แห่งความถ่อมใจให้เราในการอดอาหาร ส่ิงแรกท่ีคนท าก็คือถ่อมตวัลงต่อพระพกัตร์พระเจา้ ถา้เราอด
อาหารดว้ยใจบริสุทธ์ิ เวลาท่ีเราบอกคนอ่ืนก็จะเป็นการส าแดงออกถึงท่าทีท่ีถ่อมใจ ความคิดท่ีจะยกยอ่ง
ตวัเองก็จะเป็นเร่ืองน่ารังเกียจ 

ผมเช่ือว่าการอดอาหารลบั ๆ เพียงเพื่อให้มนัเป็นความลบัเป็นการหลอกลวงของศตัรู ซาตาน
ไม่ตอ้งการให้เราอดอาหาร มนัขดัขวางการอดอาหารไวจ้ากคนส่วนมากในคริสตจกัรตลอดหลายปีท่ี
ผา่นมา คนอาจสงสัยวา่มนัท าไดอ้ยา่งไร ในเม่ือการอดอาหารเป็นส่ิงส าคญัยิง่ส าหรับชีวติคริสเตียน 

เน่ืองจากการอดอาหารพร้อมกบัอธิษฐานคืออุปกรณ์ท่ีทรงพลงัท่ีสุดอยา่งหน่ึงในมือของผูเ้ช่ือ 
คริสเตียนทั้งหลายจึงควรมีเสรีภาพท่ีจะอดอาหารอย่างเปิดเผย มีวิธีอ่ืนใดเล่าท่ีพวกเขาจะสามารถเป็น
ผูใ้ห้ค  าแนะน าถึงวินัยฝ่ายจิตวิญญาณน้ีกบัคริสเตียนท่ีอ่อนแอ เขาจะเชิญชวนคนจ านวนมากให้อด
อาหารไดอ้ย่างไร – เหมือนอยา่งท่ีออร์แลนโดเม่ือผูน้ าระดบัสูงหลายร้อยคนรวมตวักนัอดอาหารและ
อธิษฐานสามวนัเพื่อประเทศของเรา เขาจะเขา้ร่วมการอดอาหารทั้งคริสตจกัรและไม่ยอมให้ใครรู้ได้
อยา่งไร 

ถ้าเราจ ากัดการอธิษฐานของเราไวใ้น “ห้องชั้ นใน” เราคงไม่มีการประชุมอธิษฐานของ
คริสตจกัร ผมต้องการหนุนใจผูเ้ช่ือทั้งหลายให้อดอาหารและอธิษฐานร่วมกันเป็นจ านวนมากใน
คริสตจกัรของตน เพื่อพวกเขาจะเป็นแรงบนัดาลใจให้ผูอ่ื้นต่อไป 

การอดอาหารโดยเปิดเผยในฐานะค าพยานถึงความเช่ือและความรักท่ีเรามีต่อพระคริสต ์และถึง
ความปรารถนาท่ีจะท าใหพ้ระองคพ์อพระทยัเป็นเร่ืองท่ีน่าสนบัสนุนเราท าใหพ้ระเจา้ไม่พอพระทยัและ
สูญเสียพระพรของเราเม่ือเราอดอาหารเพื่อใหค้นอ่ืนเห็นเหมือนท่ีพวกฟาริสีท า 

เม่ือคุณอดอาหาร ให้คุณเลือกว่าจะบอกใครอย่างระมดัระวงั บางคนอาจพยายามท าให้คุณทอ้
ใจ อยา่ไดค้าดหวงัค าหนุนใจจากคนท่ีไม่อดอาหาร ส่ิงท่ีท าให้คุณทอ้ใจท่ีสุดอย่างหน่ึงอาจเกิดข้ึนเม่ือ
เพื่อน ๆ หรือครอบครัวไม่ยอมรับ มนัอาจท าให้คุณทอ้ถอยเป็นพิเศษเม่ือแพทยห์รือศิษยาภิบาลของคุณ
ไม่ยอมรับความคิดน้ี ก่อนจะเร่ิมอดอาหารส่ีสิบวนั ผมไม่ไดรั้บค าหนุนใจจากใครเลย และเพื่อนหลาย
คนแสดงความห่วงใยจริงจงัเก่ียวกบัสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดีของผม 
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ในการเลือกเวลาท่ีจะอดอาหาร คุณอาจจ าเป็นตอ้งปรึกษากบัคนท่ีคุณอยูด่ว้ย – คู่สมรส พ่อแม่ 
หรือเพือ่นร่วมหอ้งพกัของคุณ พวกเขามีสิทธิท่ีจะรู้ และคุณอาจจ าเป็นตอ้งรับความร่วมมือจากพวกเขา 
คุณอาจจ าเป็นตอ้งบอกหวัหนา้หรือคนอ่ืนในท่ีท างานดว้ยถา้พวกเขาชวนคุณไปทานอาหารเท่ียงดว้ยกนั 

จะยุติกำรอดอำหำรอย่ำงไร 

เม่ือเวลาท่ีคุณก าหนดไวส้ าหรับการอดอาหารส้ินสุดลงคุณจะเร่ิมกินอีกคร้ัง แต่วิธีท่ีคุณยุติกา
รอดอาหารนั้นก็ส าคญัยิง่ – ส าหรับความเป็นอยูท่ี่ดีทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวญิญาณของคุณ 

ถา้คุณค่อย ๆ ยติุการอดอาหารอยา่งเหมาะสมประโยชน์ทั้งดา้นร่างกายและจิตวิญญาณจะคงอยู่
อีกหลายวนั แต่ถา้คุณรีบร้อนกินอาหารแขง็-และการโหยหาอาหารอาจท าให้คุณท าอยา่งนั้น - คุณอาจมี
อาการทอ้งเสีย เจ็บป่วยเป็นลม หรือแมแ้ต่เสียชีวิตเน่ืองจากช็อก น่ีเป็นเร่ืองจริงโดยเฉพาะในการอด
อาหารยาวนาน พอล แบร็ก นกัโภชนาการอธิบายวา่ 

เม่ือคุณอดอาหาร กระเพาะและล าไส้ยาวสามสิบฟุตของท่านได้ปรับตวัจนชิน และเม่ือคุณ
พร้อมจะยติุการอดอาหาร ก็ควรท า [ดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ] 

การให้อาหารแข็งอีกคร้ังอยา่งฉบัพลนัแก่กระเพาะและระบบย่อยอาหารของคุณ จะท าให้เกิด
สภาวะการท างานของอวยัวะล้มเหลวเสมอ คุณอาจสูญเสียความรู้สึกลึก ๆ แห่งสันติสุขและความ
เป็นอยูท่ี่ดีไปมากมายในช่วงเวลาแค่ม้ือเดียว พาเมลา สมิธ หนุนใจให้คุณ “ยุติการอดอาหารอยา่งเฉลียว
ฉลาด-ไม่ใช่กินอาหารม้ือใหญ่โตหรือตอบสนองความต่ืนเตน้อยา่งขาดสติ” 

ดร.ฮูลิโอ รุยบาล แนะน าให้ยุติการอดอาหารท่ีด่ืมแต่น ้ า โดยกินผลไม ้“ดีท่ีสุดคือแตงโม” เขา
กล่าว “ส้มต้องท าให้เจือจางเพราะมันเป็นกรด” ส าหรับการอดอาหารโดยด่ืมน ้ าผกัผลไม้ เขาให้
ค  าแนะน าดงัน้ี 

การอดอาหารโดยด่ืมน ้าผกัผลไมค้วรจบลงดว้ยสลดัผกัสดส าหรับวนัแรก วนัท่ีสองคุณอาจกิน
สลดัผกัสดพร้อมดว้ยมนัฝร่ังอบหรือตม้ อยา่ใส่เกลือ เนย หรือเคร่ืองปรุงใด ๆ วนัท่ีสามกินสลดั มนัฝร่ัง
บวกกบัผกัน่ึง หลงัจากนั้นคุณก็สามารถเร่ิมกินอาหารตามปกติอีกคร้ัง 

ดร.รุยบาลเตือนให้ระวงัการกินมากเกินไปหลงัจากอดอาหาร “อยา่ท าตวัตะกละตะกราม คุณ
อาจฆ่าตวัตายได ้จริง ๆ ถา้ท าอยา่งนั้น” เขาเตือน “คุณอาจท าให้ล าไส้ของคุณอุดตนัอยา่งร้ายแรงจนคุณ
อาจตอ้งเขา้โรงพยาบาล” 

แมแ้ต่การอดอาหารสามวนัก็ตอ้งมีการเตรียมตวัล่วงหนา้ท่ีระมดัระวงั เป็นการฉลาดท่ีจะเร่ิม
โดยซุปเล็กนอ้ย ซุปแบบใส ๆ และท าให้สดช่ืน เช่นน ้ าตม้ผกัท าจากหอมหวัใหญ่ ค่ึนช่ายฝร่ัง (เซเลอรี) 
มนัฝร่ังและแครอท และผลไมส้ดเช่นแตงโมหรือแตงแคนตาลูป้ 
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เม่ือร่างกายของคุณยอมรับอาหารเหล่าน้ี ต่อจากนั้นจึงกินอาหารแข็งสักสองสามชอ้นโต๊ะเช่น 
ผลไมแ้ละผกัสดหรือสลดัผกัสดกบัมนัฝร่ังอบ (ผมไม่แนะน าให้ด่ืมนมหรือผลิตภนัฑ์จากนมและเน้ือ 
เพราะบางคนอาจเจ็บป่วยจากปฏิกิริยาต่อตา้นอาหารเหล่าน้ีหลงัการอดอาหาร) แลว้หลงัจากนั้นสามส่ี
ชัว่โมงให้ลองกินอาหารว่างอีกเล็กน้อย แนวความคิดน้ีคือให้กลบัคืนสู่การกินอาหารตามปกติอย่าง
สบาย ๆ โดยการกินอาหารวา่งนอ้ย ๆ หลาย ๆ คร้ังระหวา่งสามวนัแรก ส่ิงน้ีตอ้งท าโดยมีวินยั แต่คุณจะ
หลีกเล่ียงความเจบ็ปวดรุนแรงและปฏิกิริยารุนแรงอ่ืน ๆ ดา้นร่างกายท่ีเกิดจากการกินอาหารมากเกินไป
เร็วเกินไป 

ผมยุติการอดอาหารส่ีสิบวนัดว้ยซุปหน่ึงถว้ย ตามดว้ยแตงโมและผลไมอ่ื้น ๆ เล็กนอ้ยทุกสอง
สามชัว่โมงเป็นเวลาสองสามวนัจนผมรู้สึกสบายกบัการกินอาหารตามปกติอยา่งท่ีคุณคิดนัน่แหละ ซุป
ถว้ยหน่ึงและอาหารแข็งสองสามค านั้นคือความสุขหรรษา ไม่เคยรู้สึกว่าอาหารธรรมดา ๆ จะอร่อย
อย่างน้ีมาก่อน (จ าไวว้่า แพทยย์  ้าเตือนเราว่า อย่ากลบัมากินอาหารม้ือใหญ่ ๆ หนกั ๆ หลงัจากการอด
อาหารยาวนาน นัน่เป็นอนัตรายได)้ 

เอำชนะควำมล้มเหลว 

การอดอาหารทุกคร้ังมีการต่อสู้ ความอึดอดั ชยัชนะและความลม้เหลวฝ่ายจิตวิญญาณ ในตอน
เช้าคุณอาจรู้สึกเหมือนคุณอยู่สูงสุดของโลก แต่พอตกค ่าคุณอาจรู้สึกว่าต้องปล ้ าสู้กบัเน้ือหนัง-ถูก
ทดลองอย่างทรมานให้บุกตูเ้ยน็และนบัดูวา่คุณตอ้งอดอีกนานเท่าไร น่ีเป็นเร่ืองจริงโดยเฉพาะถา้คุณ
ใหม่ต่อการอดอาหาร ให้คุณใช้เวลาเดินออกมาสูดอากาศบริสุทธ์ิและเดินไปเร่ือย ๆ สักหน่ึงหรือสอง
ไมล ์

ถา้คุณล้มเหลวไม่สามารถอดอาหารไดต้ามก าหนดในคร้ังแรก อย่าทอ้ใจ การหยุดอดอาหาร
อาจเพียงแค่หมายความว่าคุณพยายามอดอาหารนานเกินไปในคร้ังแรกหรือคุณจ าเป็นตอ้งเสริมสร้าง
ความเขา้ใจและการแกปั้ญหาใหเ้ขม้แขง็ข้ึน ใหอ้ดอาหารอีกคร้ังเร็วท่ีสุดท่ีท าไดจ้นกระทัง่คุณท าส าเร็จ 

คำดหวงัควำมเปลีย่นแปลงในคุณ 

ไม่มีใครท่ีประสบกบัผลกระทบท่ีเหมือนกนัในการอดอาหาร เพราะไม่มีใครท่ีอดอาหารโดย
อยูใ่นสภาพเดียวกนัหรือมีความจ าเป็นเดียวกนั แต่ถา้คุณถ่อมตวัลงอยา่งจริงใจต่อพระพกัตร์พระเจา้ใน
การกลบัใจใหม่ การอธิษฐานเผื่อคนอ่ืน และการนมสัการ และภาวนาพระวจนะของพระองค์อย่าง
ต่อเน่ือง คุณจะมีประสบการณ์ในการสัมผสัถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์มากข้ึน ความมัน่ใจและ
ความเช่ือในพระเจา้ของคุณจะถูกสร้างใหเ้ขม้แขง็ข้ึน และคุณจะรู้สึกสดช่ืนทั้งดา้นความคิด จิตวิญญาณ 
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และร่างกาย การอดอาหารของผมพิสูจน์แลว้วา่เป็นพระพรฝ่ายจิตวิญญาณยืนยาวท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในชีวิต
ผม 

คนมากมายมีประสบการณ์กับการฟ้ืนฟูซ่ึงเป็นผลจากการอดอาหาร แต่เช่นเดียวกับท่ีเรา
จ าเป็นตอ้งให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิเติมเราภายในทุกวนั เราก็จ  าเป็นตอ้งมีโอกาสใหม่ ๆ ท่ีจะอดอาหาร
ต่อพระเจา้ดว้ย การอดอาหารคร้ังหน่ึงไม่ใช่ยาวิเศษฝ่ายจิตวิญญาณท่ีรักษาทุกอยา่ง จอห์นและชาร์ลส์ 
เวสลีย ์สนบัสนุนการอดอาหารสองวนัต่อสัปดาห์เพื่อ “บงัคบัใหเ้น้ือหนงัจ านน” และเพื่อคงรักษาความ
ใกลชิ้ดกบัพระเจา้ซ่ึงไดม้าโดยการอดอาหาร 

ผมหนุนใจคุณใหอ้ดอาหารและอธิษฐานร่วมกบัผมคร้ังแลว้คร้ังเล่า จนกระทัง่เราไดป้ระสบกบั
การฟ้ืนฟูอยา่งแทจ้ริงในครอบครัวของเรา คริสตจกัรของเรา ประเทศท่ีรักของเรา และในโลก 

หมายเหตุ: ผลไมแ้ละอาหารต่าง ๆ ท่ียกตวัอยา่ง เราสามารถดดัแปลงจากวตัถุดิบท่ีเป็นอาหาร
หลกัของคนไทยตามความเหมาะสม 
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บทที ่11 

ทำงสองแพร่งของอเมริกำ 

ในการเดินกบัพระเจา้หา้สิบปีของผม ผมไม่เคยเห็นความน่าวติกในสภาพจิตวญิญาณมากขนาด
น้ีในประเทศเราทุกหนทุกแห่ง คนท่ีห่วงใย-โดยเฉพาะคริสเตียน-รู้สึกวุน่วายใจอยูลึ่ก ๆ เก่ียวกบัส่ิงชัว่
ร้ายท่ีก าลงัเกิดข้ึนในประเทศเรา 

ในฐานะประเทศชาติ เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายคร้ังส าคญัท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์ของเราจากมุมมองของมนุษย ์ไม่มีทางออกจากบ่อแห่งศีลธรรมน้ีได ้ไม่มีสถาบนัใดของ
เรา-รัฐบาล การศึกษา ตุลาการ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ ส่ือมวลชน กองทพั คริสตจกัร หรือครอบครัว-ท่ีส่ง
ประกายแห่งความหวงัเลยสักแห่งเดียว 

ในฐานะคริสเตียนแต่ละคนและในฐานะคริสตจกัร เรามีแนวโน้มท่ีจะสุขสบายเกินไป วตัถุ
นิยมเกินไป เฉยเมยต่อวนิยัฝ่ายจิตวญิญาณเกินไป และเส่ือมเสียจากเร่ืองอ้ือฉาวและสูญเสียความนบัถือ
มากจนสังคมชาวโลกเห็นวา่ผูเ้ช่ือและคนอ่ืนในโลกก็แทบไม่ต่างกนั 

ผูเ้ช่ือส่วนมากไดสู้ญเสียการรับรู้ถึงพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิและความเป็นจริงแห่งพระเจา้ก็มีผลเพียง
เล็กนอ้ยกบัชีวิตประจ าวนัของพวกเขา ถา้พระเจา้ไม่ท าบางส่ิงเพื่อให้เกิดการฟ้ืนฟู ผูเ้ช่ือชาวอเมริกนัก็
จะจมลงไปพร้อมกบัประเทศน้ี 

อนาคตของเรามืดมนจริง ๆ ถ้อยค าของประธานาธิบอีอบัราฮาม ลินคอล์น ก็เป็นความจริง
ส าหรับทุกวนัน้ีมากยิง่กวา่ในวนัท่ี 30 เมษายน 1863 เม่ือท่านประกาศวนัแห่งการอดอาหาร ถ่อมใจ และ
อธิษฐานแห่งชาติ 

เราไดรั้บของขวญัท่ีวเิศษสุดจากสวรรค ์หลายปีท่ีผา่นมาเราไดถู้กรักษาไวใ้นความสงบสุขและ
ความเจริญรุ่งเรืองเราทวีจ  านวน ความร ่ ารวยและอ านาจข้ึนอยา่งท่ีไม่มีชาติอ่ืนเคยพฒันามาก่อน แต่เรา
ไดลื้มพระเจา้ เราไดลื้มพระหตัถท่ี์แสนกรุณาซ่ึงปกป้องเราไวใ้นความสงบสุข และทวีจ  านวนและบ ารุง
เล้ียงและเสริมก าลงัพวกเรา และโดยความหลอกลวงในใจ เราไดจิ้นตนาการลม ๆ แลง้ ๆ ว่าพระพร
เหล่าน้ีเป็นผลผลิตจากสติปัญญาสูงส่งและความเลอเลิศของเราเอง เรามวัเมาในความส าเร็จต่อเน่ือง เรา
จึงพึงพอใจในตนเองมากเกินกว่าท่ีจะรู้สึกถึงความส าคญัของพระคุณแห่งการไถ่บาปและการดูแล
คุม้ครอง เราภาคภูมิใจในตวัเองมากเกินกว่าจะอธิษฐานต่อพระเจา้ท่ีสร้างเรา น่ีจึงท าให้เราจ าเป็นตอ้ง
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ถ่อมตวัลงต่อฤทธ์ิอ านาจท่ีกร้ิวต่อเรา สารภาพบาปของประเทศเรา และอธิษฐานขอความกรุณาและการ
ยกโทษ 

เวลานั้นและเวลาน้ีอเมริกาก าลงัอยู่ท่ีทางสองแพร่งถอ้ยค าของจอห์น ไพรซ์ นกัเขียน กล่าวว่า 
“การท าลายลา้งกรุงนีนะเวห์ก็ดูจะเหมาะสมกบัสหรัฐในปัจจุบนั” 

พระเจ้ำต้องกำรกำรฟ้ืนฟู 

ผมเช่ือวา่พระเจา้ตอ้งการรักษาประเทศเราไว ้และผมมัน่ใจวา่พระองคก์ าลงัจะส่งการต่ืนตวัฝ่าย
จิตวญิญาณคร้ังใหญ่มาสู่อเมริกาและสู่โลก พระเจา้ก าลงัสัมผสัใจของคริสเตียนท่ีมีอิทธิพลมากมายทัว่
ประเทศเรา อยา่งท่ีพระองคส์ัมผสัใจผม พระองคก์ าลงัท าให้ประชากรของพระองคส์ านึกผิด - ชกัชวน
ใหเ้ขาส านึกบาปของตนและของประเทศชาติ – เพื่อเตรียมตวัส าหรับการฟ้ืนฟูท่ีจะมาถึง 

ในหนงัสือ The Turning Tide (กระแสน ้าท่ีแปรเปล่ียน) แพท็ โรเบิร์ตสันกล่าวชดัเจนวา่ถึงเวลา
แลว้ส าหรับการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ เขากล่าวว่าใจของผูค้นก าลงัโหยหาการกลบัสู่ค่านิยมท่ีท าให้
อเมริกายิง่ใหญ่ โรเบิร์ตสันเขียนวา่ 

เรามาถึงช่วงเวลาท่ีไม่เคยพบมาก่อนในประวติัศาสตร์ช่วงเวลาท่ีมีแนวโน้มส าหรับการ
เปล่ียนแปลงในแง่บวกมากอยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน ท่ามกลางความยุง่เหยิงและไม่พอใจทางการเมือง เรา
ก าลงัจะเห็นการฟ้ืนฟู – การต่ืนตวัข้ึนอีกคร้ังของค่านิยมและความเช่ือส่วนตวั ท่ีไดค้  ้าจุนประเทศน้ีมา
ตลอดประวติัศาสตร์ของมนั 

โรเบิร์ตสันกล่าวแก่ผูน้ าคริสเตียนอเมริกามากกวา่หกร้อยคนระหวา่งการชุมนุมอดอาหารและ
อธิษฐานในออร์แลนโดวา่ “พระเจา้ก าลงัเยี่ยมเยียนโลก ผมไม่เคยเห็นการตอบสนองต่อข่าวประเสริฐ
อยา่งท่ีเห็นทุกวนัน้ี น่ีเป็นเวลาแห่งความหิวกระหาย [ฝ่ายจิตวญิญาณ] อยา่งไม่น่าเช่ือในโลกน้ี 

เดวิด แม็คเคนนา ผูเ้ขียนหนงัสือ The Coming Great Awakening (การต่ืนตวัคร้ังใหญ่ท่ีจะ
มาถึง) เห็นการเคล่ือนไหวในวทิยาลยัต่าง ๆ ซ่ึงเขาเช่ือวา่จะส่งผลใหเ้กิดการฟ้ืนฟูภายในปี 2000 

ดูเหมือนน้อยคนจะเข้าใจว่าไฟแห่งการฟ้ืนฟูของพระเจ้านั้นโหมไปทั่วโลกอย่างง่ายดาย
เพียงใด แต่การฟ้ืนฟูท่ีผา่น ๆ มาไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรามีฤทธ์ิอ านาจมากเพียงไร 

ตวัอยา่งเช่น องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จุดไฟข้ึนในเขตอาณานิคมนิวอิงแลนด์ในกลางทศวรรษท่ี 1700 
โดยค าเทศนาเร่ืองการกลบัใจใหม่ท่ีทรงพลงัและตรวจคน้จิตใจโดยโจนาธาน เอ็ดเวิร์ดส์ จอร์จ วิทฟิลด์
เข้าร่วมกับเอ็ดเวิร์ดส์ในการเทศนาน้ี และคนบาปมากมายกลับใจเช่ือจนเส้นทางของประเทศ
เปล่ียนแปลง และอยา่งท่ีเราไดเ้ห็นแลว้วา่การฟ้ืนฟูท่ีเวลส์ในปี 1904 ไดแ้ผ่ขยายไปทัว่องักฤษและทั้ง
ทวปี และขา้มมหาสมุทรมายงัอเมริกาซ่ึงมียีสิ่บลา้นคนมาหาพระคริสต์ 
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ระหวา่งท่ีผมอดอาหารส่ีสิบวนั พระวิญญาณบริสุทธ์ิให้ความมัน่ใจผมคร้ังแลว้คร้ังเล่าวา่ พระ
เจ้าจะส่งการฟ้ืนฟูคร้ังใหญ่มาสู่อเมริกาและโลกน้ีเม่ือประชากรของพระองค์ใส่ใจเสียงเรียกของ
พระองคแ์ละกลบัมาหาพระองคต์ามท่ีกล่าวใน 2 พงศาวดาร 7:14 ผมมัน่ใจวา่การต่ืนตวัคร้ังน้ีจะส่งผล
ให้เกิดการเก็บเก่ียวฝ่ายจิตวิญญาณคร้ังใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ และพระมหาบญัชาจะส าเร็จในชัว่
อายคุนน้ี 

กำรฟ้ืนฟูจะท ำให้เกดิอะไรขึน้บ้ำง 

ถา้การต่ืนตวัในอดีตเป็นเงาของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน ผมเช่ือวา่เราจะเห็นไฟแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิติดข้ึนในคริสตจกัรและแผ่ขยายไปสู่ทุกซอกทุกมุมของแผ่นดิน เราจะเห็นการฟ้ืนฟูเร่ิมตน้ท่ี
ประชากรของพระเจา้ แต่คนไม่เช่ืออีกหลายล้านคนในทุกหนทุกแห่ง-ในรัฐบาล สถาบนัการศึกษา
ส่ือมวลชน ฮอลลีวดู-จะกลบัมาหาพระคริสตเ์ป็นจ านวนมากอยา่งไม่เคยมีมาก่อน นัน่เป็นลกัษณะของ
การฟ้ืนฟูท่ีแทจ้ริง มนัไม่เคยถูกจ ากดัไวภ้ายในก าแพงคริสตจกัร 

เม่ือการฟ้ืนฟูน้ีโหมไปทัว่ประเทศของเรา และรอบโลกเราจะเห็นความร้อนรนทางศาสนาฟ้ืนฟู
ข้ึนใหม่ จะมีการรู้ส านึกอย่างแจ่มชดัถึงความยิ่งใหญ่อศัจรรยข์องพระเจา้และพระลกัษณะอ่ืน ๆ ของ
พระองค์ มีการฟ้ืนฟูให้กลบัสู่การนมสัการท่ีแทจ้ริง มีความหิวกระหายพระวจนะของพระเจา้และมี
ความร้อนรนใหม่ท่ีจะช่วยให้พระมหาบญัชาส าเร็จโดยบอกคนอ่ืนเร่ืองพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ป็น
เจา้ของเรา และข่าวประเสริฐแห่งความรักและการอภยัโทษของพระเจา้ (ความจริง ถา้การฟ้ืนฟูไม่ได้
ส่งผลใหเ้กิดการประกาศข่าวประเสริฐแก่มวลชนมนัก็ไม่ใช่การต่ืนตวัท่ีแทจ้ริง) เราจะไดเ้ห็นนิมิตใหม่ 
ๆ ส าหรับปัญหาสังคมและการคืนดีกนัระหวา่งเช้ือชาติดว้ย 

เม่ือการฟ้ืนฟูมาถึง คริสเตียนจะส าแดงอิทธิพลต่อชุมชนของตนและประเทศของเรามากข้ึน ผล
จากการอดอาหารและอธิษฐานและการฟ้ืนฟูส่วนตวัจะท าใหพ้วกเขา: 

*ส าแดงความรักเหนือธรรมชาติออกในชีวิตส่วนตวั ครอบครัว คริสตจกัรของเขา และใน
ความสัมพนัธ์ทั้งหมดระหวา่งเขากบัชาวโลก 

*เขา้ร่วมในการฟ้ืนฟูใหก้ลบัสู่สภาพเดิมทุกส่วนของสังคม รวมทั้งรัฐบาล ให้กลบัมาสู่ค่านิยม
ตามพระคมัภีร์ของบรรพบุรุษท่ีก่อตั้งประเทศ 

*หยดุสนบัสนุนผูผ้ลิตท่ีไร้ศีลธรรม โดยการละเวน้เร่ืองภาพยนตร์ วีดีโอ และรายการโทรทศัน์
ท่ีปลุกเร้าราคะและเร่ืองเพศ และกลบัมาสู่ความนิยมพื้นฐานตามพระคมัภีร์ของบรรพบุรุษผูก่้อตั้ ง
ประเทศ 

*มีอิทธิพลต่อส่ือมวลชนโดยการกระตุน้บรรณาธิการและนกัจดัรายการวิทยุของชาวโลกให้
เสนอมุมมองท่ียติุธรรมและสมดุลเก่ียวกบัชุมชนท่ีเคร่งศาสนา 
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*สนบัสนุนองคก์ารคริสเตียนท่ีอุทิศตนเพื่อฟ้ืนฟูเสรีภาพแห่งชีวิตของเรา 
*ช่วยใหน้กัการเมืองของพวกเขารู้วา่เขาเป็นตวัแทนของอะไร และแสวงหาทางท่ีจะท าให้คนท่ี

ด าเนินชีวติเท่ียงธรรมและต่อสู้เพื่อประเด็นทางศีลธรรมไดมี้ต าแหน่งทางการเมือง 
*ท างานหนกัข้ึนเพื่อฟ้ืนฟูให้กลบัสู่มาตรฐานแนวทางของพระเจา้ในเร่ืองความถูกผิดในระบบ

การศึกษาของเรา 

กำรฟ้ืนฟูจะมำถึงอย่ำงไร 

การฟ้ืนฟูเช่นน้ีมาโดยการท างานสิทธ์ิขาดของพระเจา้เป็นผลจากการท่ีประชากรคริสเตียนท า
ตามเง่ือนไขของพระเจา้โดยตอบสนองการท างานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ผมเช่ือวา่สามส่ิงตอ้งเกิดข้ึนก่อนการฟ้ืนฟูจะมาถึง 
ประการแรก ผูน้ าคริสเตียนตอ้งรับนิมิตนั้น พวกเขาตอ้งมีบทบาทส าคญัในการน าเสนอการ

ทรงเรียกของพระวญิญาณบริสุทธ์ิต่อมาสมาชิกของพวกเขา ผมเช่ือวา่เป็นหนา้ท่ีของศิษยาภิบาลท่ีจะน า
คนของเขาใหก้ลบัใจใหม่-โดยการเป็นแบบอยา่งและการประกาศอยา่งชดัเจนดว้ย โยเอลบนัทึกวา่ 

ท่านปุโรหิตทั้งหลายเอ๋ย จงคาดเอวดว้ยผา้กระสอบและโอดครวญ ท่านผูป้รนนิบติัท่ีแท่นบูชา 
จงคร ่ าครวญท่านผูป้รนนิบติัพระเจา้ของขา้พเจา้ จงเขา้ไปสวมผา้กระสอบนอนคา้งคืนสักคืนหน่ึง ....จง
เตรียมตวัท าพิธีอดอาหาร จงเรียกประชุมตามพิธี จงรวบรวมบรรดาผูใ้หญ่และชาวแผน่ดินทั้งส้ิน ไปยงั
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่าน และร้องทูลต่อพระเจา้ 

อนิจจาหนอวนันั้น เพราะวนัแห่งพระเจา้ใกลเ้ขา้มาแลว้ วนันั้นจะมา เป็นการท าลายจากองค์ผู ้
ทรงมหิทธิฤทธ์ิ (โยเอล 1:13-15) 

เราตอ้งการผูรั้บใชพ้ระเจา้ท่ีอุทิศตวั โดยไม่กลวัท่ีจะเรียกให้คนของตนกลบัใจใหม่ – แมว้า่มนั
จะส่งผลใหต้อ้งเสียสละส่วนตวัอยา่งมาก ตวัอยา่งเช่น โจนาธาน เอด็เวร์ิดส์ ซ่ึงสูญเสียธรรมาสน์เม่ือเขา
ประกาศการทรงเรียกท่ีร้อนเป็นไฟใหก้ลบัใจเสียใหม่ 

แต่ผูน้ าคริสเตียนคนอ่ืน ๆ ก็ตอ้งชูธงดว้ย ผูจ้ดัรายการวิทยุและโทรทศัน์ หวัหนา้องค์การคริส
เตียน ผูป้ระกาศข่าวประเสริฐ และฆราวาสท่ีเป็นผูน้ าท่ีมีอิทธิพล ก็ตอ้งประกาศการทรงเรียกของพระ
เจา้ 

ประการท่ีสอง ประชากรของพระเจา้ตอ้งเอาใจใส่กบัการทรงเรียกให้กลบัใจใหม่ อดอาหาร 
และอธิษฐาน อย่างท่ีผมไดก้ล่าวแลว้ว่า ค  าสัญญาถึงการฟ้ืนฟูท่ีจะมาถึงมีเง่ือนไขอยู่ขอ้หน่ึง ก่อนพระ
เจา้จะยกพระหตัถแ์ห่งการพิพากษาของพระองคอ์อกจากอเมริกา ผูเ้ช่ือหลายลา้นคนตอ้งถ่อมตวัลงและ
แสวงหาพระพกัตร์พระองค์โดยการอดอาหารและอธิษฐานเสียก่อน ตามท่ีเขียนไวใ้น 2 พงศาวดาร 
7:14 
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ถา้ประชากรของเรา ผูซ่ึ้งเขาเรียกกนัโดยช่ือของเรานั้นจะถ่อมตวัลง และอธิษฐาน และแสวงหา
หน้าของเรา และหันเสียจากทางชัว่ของเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภยับาปของเขา และจะ
รักษาแผน่ดินของเขาใหห้าย 

เน่ืองจากการอดอาหารเป็นวธีิการตามพระคมัภีร์ในการถ่อมตวัของเราลง มนัจึงเป็นวินยัฝ่ายจิต
วญิญาณประการเดียวท่ีช่วยเราใหส้ามารถท าตามเง่ือนไขทั้งหมดในพระคมัภีร์ตอนน้ี 

เง่ือนไขของพระเจา้ไม่ใช่ทางเลือก ตลอดพระวจนะของพระองคพ์ระเจา้กล่าวอย่างชดัเจนว่า 
“ถา้เจา้เช่ือฟังเรา เราจะอวยพระเจา้ ถา้เจา้ไม่เช่ือฟังเรา เราจะตีสอนเจา้ และถา้เจา้ยงัไม่เช่ือฟังต่อไป เรา
จะท าลายเจา้” ส่ิงน้ีเกิดข้ึนซ ้ า ๆ กนัในชีวิตของชนชาติอิสราเอล เม่ืออบัราฮามวิงวอนเพื่อเมืองโสโดม 
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้สัญญาวา่จะรักษาเมืองชัว่ร้ายนั้นไวถ้า้พระองคส์ามารถหาคนชอบธรรมไดอ้ยา่งนอ้ย
สิบคนท่ีนัน่ (ปฐมกาล 18:32) แต่พระเจา้ไม่สามารถพบคนชอบธรรมสิบคนในเมืองนั้น มีเพียงโลทและ
ครอบครัวท่ีถูกรักษาไวเ้ม่ือพวกเขาหนีจากการท าลายลา้งนั้น เราควรใหเ้ร่ืองน้ีเตือนใจเรา 

ถา้เราสามารถเพ่งมองขา้มก าแพงแห่งเวลาไปสู่อนาคตของเรา เราจะเห็นภาพเดียวกนัน้ีหรือ
เปล่า อยา่งท่ีเราไดส้ังเกตเห็นวา่ อเมริกาก าลงัถูกปิดลอ้มในดา้นศีลธรรมและจิตวิญญาณ การพิพากษา
มากมายไดต้กเหนือประเทศน้ีเพราะอเมริกาไดก้ลายเป็นสังคมท่ีไม่มีพระเจา้อยา่งรวดเร็ว วิญญาณแห่ง
ปฏิปักษ์พระคริสตค์รอบครองสถาบนัสาธารณะเกือบทุกแห่ง เราไม่ไดเ้ป็น “ประเทศหน่ึงเดียวภายใต้
พระเจา้ ไม่มีการแบ่งแยก มีเสรีภาพและความยติุธรรมส าหรับทุกคน” อีกต่อไป 

ผมเช่ือวา่ความชัว่ร้ายท่ีท่วมทน้อเมริกาน้ีจดัเป็นการพิพากษาของพระเจา้ และ-ถา้ปล่อยไว-้การ
พิพากษาเหล่าน้ีจะท าลายเรา องักฤษคร้ังหน่ึงเป็นป้อมปราการแห่งความเช่ือและการด าเนินชีวีตคริส
เตียนและเป็นประเทศท่ีส่งมิชชันนารีมากท่ีสุดในโลก ตอนน้ีมีผูเ้ช่ือแทจ้ริงเป็นแค่ส่วนเล็ก ๆ ของ
ประชากรทั้งหมด 

พระเจา้ก าลงัเรียกประชากรของพระองค์สู่การฟ้ืนฟูพระวจนะของพระองคใ์นโยเอล 2:12,13 
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทุกวนัน้ีเช่นเดียวกบัในสมยัของผูเ้ผยพระวจนะนั้น 

พระเจา้ตรัสวา่ “ถึงกระนั้นก็ดี เจา้ทั้งหลายจงกลบัมาหาเราเสียเด๋ียวน้ีดว้ยความเต็มใจ ดว้ยกา
รอดอาหาร ดว้ยการร้องไห ้และดว้ยการโอดครวญ” 

จงฉีกใจของเจา้ มิใช่ฉีกเส้ือผา้ของเจา้ จงหนักลบัมาหาพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่านทั้งหลาย 
เพราะวา่พระองคท์รงกอปรดว้ยพระคุณและทรงพระกรุณา ทรงกร้ิวชา้ และบริบูรณ์ดว้ยความรักมัน่คง 
และทรงกลบัพระทยัไม่ลงโทษ 
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ในอิสยาห์ 30:21 พระเจา้ตรัสวา่ “และเม่ือเจา้หนัไปทางขวาหรือหนัไปทางซ้าย หูของเจา้จะได้
ยินวจนะขา้งหลงัเจา้ว่า ‘น่ีเป็นหนทาง จงเดินในทางน้ี’” การทรงเรียกให้กลบัใจใหม่ อดอาหารและ
อธิษฐานนั้นจะไดย้นิอยา่งชดัเจนส าหรับคนท่ีจะฟัง 

ไม่มีใครจ าเป็นตอ้งรอให้มีผูน้  าหรือรอจนการฟ้ืนฟูโหมข้ึนทัว่ประเทศแล้วถึงจะสามารถมี
ประสบการณ์กบัการฟ้ืนฟูส่วนตวั พระเจา้จะส่งการฟ้ืนฟูมายงัประเทศน้ีเม่ือประชากรของพระองคที์ละ
คน ๆ เช่ือฟังการทรงเรียกของพระองค์และยอมจ านนต่อพระวิญญาณของพระเจ้า พระเยซูตรัสว่า 
“บุคคลผูใ้ดหิวกระหายความชอบธรรม ผูน้ั้นเป็นสุข เพราะวา่พระเจา้จะทรงใหอ่ิ้มบริบูรณ์) (มทัธิว 5:6) 

เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในค่ายเยาวชนในแคลิฟอร์เนีย ตอนใตเ้ป็นหน่ึงในตวัอย่างหลายพนัราย ท่ี
แสดงให้เห็นวา่พระเจา้ตอบสนองการกลบัใจใหม่และค าอธิษฐานของเรา หลงัจากช่วงเวลาท่ีผูน้ าค่าย
อธิษฐานดว้ยจิตใจแตกสลายพระวิญญาณเคล่ือนไหวท่ามกลางคนหนุ่มสาวอยา่งทรงอานุภาพระหวา่ง
การประชุมในตอนค ่า 

คนมากมายร้องไห้เพราะบาปของตน บางคนไดรั้บความมัน่ใจในความรอด คนอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่
เช่ือก็ได้รับพระคริสต์เขา้มาในชีวิต หลายคนปรับความเขา้ใจคืนดีกนัและคนอ่ืน ๆ ยอมจ านนเพื่อ
ท างานรับใชเ้ตม็เวลา 

การประชุมด าเนินต่อไปจนดึกขณะท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิเคล่ือนไหวต่อไปท่ามกลางพวกเขา 
ทั้งคนหนุ่มสาวและผูน้ าต่างมีประสบการณ์ถึงความกระชุ่มกระชวยใหม่ในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของตน 
เน่ืองจากการฟ้ืนฟูคร้ังน้ี 

ประการท่ีสาม พระวญิญาณบริสุทธ์ิตอ้งท าใหป้ระเทศน้ีส านึกบาปต่าง ๆ ไม่มีการฟ้ืนฟูเกิดข้ึน
ไดโ้ดยปราศจากฤทธ์ิอ านาจแห่งการส านึกบาปของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระเยซูตรัสว่า “เม่ือ [พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ] เสด็จมาแลว้ พระองคจ์ะทรงกระท าใหโ้ลกรู้แจง้ในเร่ืองความผดิ ความชอบธรรมและ
การพิพากษา” (ยอห์น 16:8) เม่ือคริสเตียนถ่อมตวัลงต่อพระพกัตร์พระเจา้ พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะท าให้
ผูค้นส านึกบาปของตน ท าใหพ้วกเขากลบัใจ น าการรักษามายงัประชากรของพระองค ์และอวยพระพร
แผน่ดินของเราอีกคร้ัง 

ส่ิงทีคุ่ณต้องท ำ 

ผมขอแบ่งปันคุณถึงขั้ นตอนท่ีจะช่วยคุณเตรียมตัวส าหรับการฟ้ืนฟู ส่วนตัว  และมี
ประสบการณ์อยา่งเตม็ลน้กบัการสถิตอยูด่ว้ยและฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิในชีวติคุณ 

ประการแรก ขอใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิเปิดเผยความบาปในชีวิตของคุณท่ียงัไม่ไดส้ารภาพ มี
ความขมข่ืนใจ ความไม่เช่ือ หรือการไม่ให้อภยัไหม คุณเยน็ชาฝ่ายจิตวิญญาณโดยละทิ้งความรักดั้งเดิม
ต่อองค์พระผูเ้ป็นเจา้หรือเปล่า คุณสูญเสียความรักในการภาวนาพระวจนะหรือเปล่า ตารางเวลาและ
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ธุระส่วนตวัของคุณท าให้คุณห่างเหินจากพระผูช่้วยให้รอดของคุณหรือเปล่า คุณยงัคงตอ้งการท าให้
พระเจา้พอพระทยัเหนือกวา่ส่ิงอ่ืนใดหรือเปล่า คุณสูญเสียความตั้งใจท่ีจะสละเวลา ความสะดวกสบาย 
ความสุข และแมแ้ต่ช่ือเสียงของคุณ เพื่อจะเห็นพระเจา้เคล่ือนไหวในชีวิตคุณและคริสตจกัรของคุณ
หรือเปล่า 

การเตรียมตวัฝ่ายจิตวิญญาณโดยการกลบัใจใหม่นั้นส าคญัยิ่งส าหรับการฟ้ืนฟู ผูเ้ขียนเพลง
สดุดีกล่าวว่า “ความชอบธรรมจะน าหน้าพระองค์ และกระท าให้รอยพระบาทของพระองค์เป็น
ทางเดิน” (สดุดี 85:13) 

“การตอบค าอธิษฐานไม่มาถึงคนท่ีมือสกปรก” แพ็ท โรเบิร์ตสันกล่าว “ถ้าพระเจา้ตอบค า
อธิษฐานของคนท่ีด าเนินชีวติในความบาปทั้งท่ีรู้ตวั ก็เท่ากบัพระองคบ์อกเขาวา่พระองคย์อมรับวิถีชีวิต
แห่งความบาปของเขา เราจ าเป็นตอ้งหยุดแกต้วัและกลบัใจจากความบาปของเขา เราจ าเป็นตอ้งหยุดแก้
ตวัและกลบัใจจากความบาปทนัทีท่ีเราเขา้มาต่อพระพกัตร์พระองค”์ การสารภาพบาป-ดว้ยความตั้งใจท่ี
จะทิ้งมนั และยอมจ านนความตั้งใจของคุณต่อพระเจ้า-จะให้เสรีภาพแก่พระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีจะ
ส าแดงฤทธ์ิอ านาจของพระองคแ์ละท างานผา่นคุณ 

ประการท่ีสอง จงประกอบดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิถา้คุณเป็นคริสเตียน พระเจา้พระบิดา พระ
บุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิก็สถิตอยูใ่นคุณแลว้ ฤทธ์ิอ านาจยิง่ใหญ่และแหล่งพลงัฝ่ายจิตวิญญาณก็มี
พร้อมส าหรับคุณ และเพื่อจะรับการเติมให้เต็มลน้ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ให้คุณวางใจพระองคท่ี์จะ
ควบคุมและเสริมก าลงัคุณตามพระบญัชาและพระสัญญาของพระองค ์

ในเอเฟซสั 5:18 เราไดรั้บพระบญัชาวา่ 
และอยา่เมาเหลา้องุ่นซ่ึงจะท าใหเ้สียคน แต่จงประกอบดว้ยพระวญิญาณ 
และใน 1 ยอห์น 5:14, 15 เราไดรั้บพระสัญญาวา่ 
และน่ีคือความมัน่ใจท่ีเรามีต่อพระองค ์คือถา้เราทูลขอส่ิงใดท่ีเป็นพระประสงคข์องพระองค ์

พระองคก์็ทรงโปรดฟังเรา และถา้เรารู้ว่า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เม่ือเราทูลขอส่ิงใด ๆ เราก็รู้ว่าเรา
ไดรั้บส่ิงท่ีเราทูลขอนั้นจากพระองค ์

จงคาดหวงัท่ีพระเจา้จะเติมคุณ เรารู้วา่เป็นพระประสงคข์องพระเจา้ท่ีจะให้ผูเ้ช่ือทุกคนรับการ
เติมใหเ้ตม็ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ดงันั้นเม่ือเราทูลขอให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิเติมเรา เราสามารถรู้ได้
ตามพระวจนะของพระเจา้วา่ ค  าอธิษฐานของเราจะไดรั้บค าตอบ 

ผมหนุนใจคุณให้หาท่ีเงียบ ๆ ท่ีท่ีคุณสามารถอยูต่ามล าพงักบัพระเจา้ คุณไม่จ  าเป็นตอ้งรอการ
เคล่ือนไหวพิเศษของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระองคก์ าลงัรอใหคุ้ณเชิญพระองคใ์หเ้ติมคุณเด๋ียวน้ี 
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ประการท่ีสาม แสวงหาการด าเนินชีวิตต่อพระพักตร์พระเจ้าอย่างเป็นวิถีชีวิต ส่ิงน้ีมี
ความหมายมากกวา่การเพียงแค่รู้วา่พระองคอ์ยูก่บัคุณเสมอ ลูกาบนัทึกไวใ้นพระธรรมกิจการวา่ “ดว้ย
วา่ ‘เรามีชีวติ และไหวตวั และเป็นอยูใ่นพระองค’์” (กิจการ 17:28) การด าเนินชีวติต่อพระพกัตร์พระเจา้
หมายความวา่ตวัคุณอยู่ในพระองคท์ั้งหมดพระเจา้กลายเป็นแรงจูงใจและจุดมุ่งหมายของกิจกรรมทุก
อย่างในชีวิตคุณ-ทั้งครอบครัว ธุรกิจ สังคม และเร่ืองฝ่ายจิตวิญญาณ คุณไม่ขอให้พระองค์ท างานเพื่อ
คุณ แต่คุณขอใหพ้ระองคท์  างานผา่นคุณ 

ประการท่ีส่ี รักดว้ยความรักของพระเจา้ พระเยซูร้องไห้ดว้ยความสงสารเน่ืองจากจิตวิญญาณ
ของคนเหล่านั้นท่ีพระองคม์าเพื่อช่วยใหร้อด เรามกัจะห่วงใยเพื่อนและคนท่ีเรารักมากกวา่ แต่ก็ยงัมีคน
มากมายท่ีร้องไห้ดว้ยความห่วงใยมนุษยท์ั้งหลายอยา่งแทจ้ริง การรักดว้ยความรักของพระเจา้หมายถึง
เรายอมใหใ้จเราแตกสลายเพื่อคนท่ีหลงหาย เช่นเดียวกบัใจของพระเยซู 

เม่ือคุณถ่อมตวัลงต่อพระพกัตร์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในการอดอาหารอธิษฐาน จงขอให้พระองค์
เติมคุณด้วยความรักของพระองค์ ขอให้พระองค์ประทานภาระใจลึก ๆ ส าหรับคนท่ีหลงหายใน
ประเทศของเรา 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราสั่งใหเ้รารัก พระองคต์รัสวา่ 
“จงรักพระองค์ผูเ้ป็นพระเจา้ของเจา้ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจา้ และดว้ยส้ินสุดความคิดของเจา้ 

นัน่แหละเป็นพระบญัญติัขอ้ใหญ่และขอ้ตน้ ขอ้ท่ีสองก็เหมือนกนั คือ จงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง 
ธรรมบญัญติัและค าของผูเ้ผยพระวจนะทั้งส้ินก็ข้ึนอยูก่บัพระบญัญติัสองขอ้น้ี (มทัธิว 22:37-40) 

บางคร้ังคุณอาจรู้สึกยากท่ีจะรัก แต่คุณสามารถรักไดโ้ดยความเช่ือ ใน 1 ยอห์น 5:14, 15 พระ
เจา้สัญญาวา่ ถา้คุณขอส่ิงใดท่ีเป็นพระประสงคข์องพระองค ์พระองคฟั์งและตอบคุณ และเม่ือเช่ือมโยง
พระสัญญาน้ีกบัพระบญัชาของพระเจา้ท่ีให้เรารัก คุณสามารถอา้งเอาสิทธิพิเศษในการรักดว้ยความรัก
ของพระองค์โดยความเช่ือ คุณรักโดยความเช่ือเช่นเดียวกับท่ีคุณรับเอาพระคริสต์โดยความเช่ือ 
เช่นเดียวกบัท่ีคุณประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิโดยความเช่ือและเช่นเดียวกบัท่ีคุณด าเนินชีวิตโดย
ความเช่ือ 

พระเจา้มีความรัก อากาเป ท่ีสูงส่งเหนือธรรมชาติเตรียมไวส้ าหรับคุณอย่างไม่จ  ากดั เพื่อจะมี
ประสบการณ์และเขา้ร่วมในความรักน้ีคุณตอ้งอา้งเอาความรักน้ีโดยความเช่ือนั่นคือ ไวว้างใจพระ
สัญญาของพระองค์ท่ีว่าพระองค์จะประทานทุกส่ิงท่ีคุณจ าเป็นในการท าตามน ้ าพระทยัพระองค์ บน
พื้นฐานแห่งพระบญัชาและพระสัญญา 

ประการท่ีหา้ แสวงหาพระเจา้ดว้ยความเพียร งานของพระเจา้ในใจของผูค้นนั้นส าเร็จโดยฤทธ์ิ
อ านาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระองค์ และโดยการอ่าน ศึกษา และจดจ าพระวจนะบริสุทธ์ิท่ี
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พระองคด์ลใจอยา่งสัตยซ่ื์อและพากเพียร เราไม่สามารถท าอะไรไดโ้ดยก าลงัของเราเอง ไม่มีการฟ้ืนฟู
มาถึงใคร คริสตจกัรใด หรือประเทศไหนโดยปราศจากการอธิษฐานอย่างแทจ้ริงและร้อนรนและการ
ยอมจ านนทั้งหมดต่อน ้าพระทยัของพระเจา้ 

พระวจนะของพระเจา้หนุนใจเราใหอ้ธิษฐานดว้ยความจริงใจ ยากอบกล่าววา่ “ค าอธิษฐานของ
ผูช้อบธรรมนั้นมีพลงัท าใหเ้กิดผล” (ยากอบ 5:16) อคัรทูตเปาโลกล่าววา่ “[พระเจา้] ทรงเป็นผูป้ระทาน
บ าเหน็จใหแ้ก่ทุกคนท่ีแสวงหาพระองค”์ (ฮีบรู 11:6) องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้บอกเราอีกคร้ังในเยเรมีย ์29:13 
วา่ “เจา้จะแสวงหาเราและพบเราเม่ือเจา้แสวงหาเราดว้ยส้ินสุดใจของเจา้” 

ผมหนุนใจคุณให้อุทิศตัวคุณเพื่อการอดอาหาร การอธิษฐาน และพระวจนะของพระเจ้า 
อธิษฐานเผื่อตวัคุณเอง ครอบครัวของคุณ เพื่อนของคุณ ขอพระเจา้ส่งการฟ้ืนฟูมายงัคริสตจกัรของคุณ 
อธิษฐานเผือ่ศิษยาภิบาลของคุณและทีมงาน อธิษฐานเผื่อผูน้ าคริสเตียนคนอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศเราและใน
การอธิษฐานทั้งหมดของคุณ ใหคุ้ณพากเพียรในการแสวงหาพระเจา้ดว้ยสุดใจของคุณ 

ประการท่ีหก ขอใหพ้ระเจา้ใชคุ้ณ ขอพระองคส์ าแดงแก่คุณวา่จะมีอิทธิพลต่อชุมชนของคุณได้
อยา่งไร ขอพระองคป์ระทานนิมิตส าหรับโลกน้ี ใหก้ารแบ่งปันความเช่ือในพระคริสตแ์ก่ทุกคนท่ีจะฟัง
เป็นวถีิชีวติของคุณ จงเร่ิมตน้แบ่งปันดว้ยค าพดู การเป็นพยานเงียบ ๆ โดยชีวิตท่ีชอบธรรมนั้นยงัไม่พอ 
มนัจะไม่น าคนมากมายมาหาพระคริสต ์อยา่งไรก็ตาม ค าพยานดว้ยค าพูดท่ีเกิดผลนั้นมีรากฐานบนชีวิต
ท่ีบริสุทธ์ิเสมอ 

กำรอธิษฐำนเผือ่อเมริกำ 

แพ็ท โรเบิร์ตสันกล่าวว่า “เราอาจถูกพวกเสรีนิยมเยาะเยย้ แต่เราคือคนกลุ่มนั้นท่ีจะป้องกนั
ไม่ให้การพิพากษาตกเหนือแผน่ดินน้ี” การอธิษฐานวิงวอนเพื่อประเทศของเราคือลูกโซ่ท่ีส าคญัยิ่งใน
กระบวนการน้ี 

เน่ืองจากคุณไดถ่้อมตวัของคุณและแสวงหาพระเจา้ดว้ยความเพียรแลว้ จงเร่ิมตน้อธิษฐานเพื่อ
อเมริกาสารภาพบาปของประเทศเราต่อพระเจา้ วิงวอนเพื่อชาวอเมริกนัหลายล้านคนท่ีตกเป็นทาส
ความผิดบาป และสั่งขบัไล่ความคิดชั่วร้ายท่ีเกาะกุมประชาชนอเมริกาในพระนามพระเยซู และจง
อธิษฐานเผือ่บรรดาผูน้ าประเทศของเรา 

ดร.ชาร์ลส์ สแตนลีย ์ศิษยาภิบาลคริสตจกัรแบ๊บติสตท่ี์หน่ึงแบ๊บติสตท่ี์แอตแลนตา แนะน าสิบ
วธีิท่ีจะอธิษฐานเพื่อผูน้ าระดบัสูงของอเมริกา 

*อธิษฐานท่ีพวกเขาจะตระหนักถึงความผิดบาปส่วนตวัของตน และความจ าเป็นของตนท่ี
จะตอ้งรับการช าระบาปโดยพระเยซูคริสต ์
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*อธิษฐานท่ีพวกเขาจะส านึกถึงความไม่คู่ควรของตนในการท่ีจะท าหน้าท่ีของตนให้ส าเร็จ 
และท่ีพวกเขาจะพึ่งพาพระเจา้ส าหรับความรู้ สติปัญญา และความกลา้หาญท่ีจะท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

*อธิษฐานท่ีพวกเขาจะปฏิเสธค าปรึกษาทั้งหมดท่ีละเมิดหลกัการฝ่ายจิตวญิญาณ และท่ีพวกเขา
จะไวว้างใจพระเจา้ท่ีจะพิสูจน์วา่เขาเป็นฝ่ายถูก 

*อธิษฐานท่ีพวกเขาจะต่อตา้นคนเหล่านั้นท่ีกดดนัพวกเขาใหท้  าผิดต่อจิตส านึกของตน 
*อธิษฐานท่ีพวกเขาจะท าใหก้ระแสสังคมนิยมและมนุษยนิ์ยมในประเทศน้ีหนักลบั 
*อธิษฐานท่ีพวกเขาจะเต็มใจสละความทะเยอทะยานและต าแหน่งทางการเมืองของตน เพื่อ

เห็นแก่ประเทศชาติของเรา 
*อธิษฐานท่ีพวกเขาจะพึ่ งพาการอธิษฐานและพระวจนะของพระเจา้ให้เป็นแหล่งแห่งพลงั 

สติปัญญา และความก าลงัใจประจ าวนัของเขา 
*อธิษฐานท่ีพวกเขาจะฟ้ืนฟูศกัด์ิศรี เกียรติ ความน่าเช่ือถือ และความชอบธรรมมาสู่ต าแหน่งท่ี

เขาด ารงอยู ่
*อธิษฐานท่ีพวกเขาจะเป็นตวัอยา่งความประพฤติท่ีดีส าหรับประชาชนในประเทศของเรา 
*อธิษฐานท่ีพวกเขาจะตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีเขามีต่อพระเจา้ผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิในการ

ตดัสินใจต่าง ๆ ของเขา 
ถา้ประเทศของเราไม่หนักลบัมาหาพระเจา้-จากคนระดบัสูงลงมา ท่ีซ่ึงกฎหมายของเราถูกร่าง-

การเปล่ียนแปลงท่ีถาวรก็จะเป็นเร่ืองยากเยน็ยิง่นกั 
อยา่งไรก็ตามคุณสามารถสร้างความเปล่ียนแปลงไดม้ากมาย เพื่อนท่ีรักของผม อาร์เธอร์ เอส.

เดอมอส ผูล่้วงลบัไดก้ล่าวคร้ังหน่ึงวา่ “การเปล่ียนแปลงของประเทศชาติเร่ิมตน้ท่ีระดบับุคคล” การอด
อาหารและอธิษฐานของคุณคือกุญแจสู่การฟ้ืนฟูท่ีจะมาถึงในอเมริกา 

ค ำอธิษฐำนเพือ่กำรฟ้ืนฟู 

พระเจ้าพระบิดา ข้าพระองค์ทั้ งหลายมาต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์เพื่อถ่อมตัวลงและ
อธิษฐาน เพื่อแสวงหาพระพกัตร์พระองคแ์ละหนัเสียจากทางชัว่ร้ายของขา้พระองคท์ั้งหลาย 

โอ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พระองคท์ั้งหลายไดท้  าบาปต่อพระองค ์ขา้พระองคท์ั้งหลายไม่เช่ือฟัง
พระบญัชาท่ีชัดเจนของพระองค์ ขา้พระองค์ทั้งหลายไม่ไดรั้กพระองค์ดว้ยสุดใจ สุดจิต สุดความคิด
และสุดก าลงัของขา้พระองคท์ั้งหลาย เราไม่ไดรั้กเพื่อนบา้นของขา้พระองคท์ั้งหลายเหมือนรักตนเอง 

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ทั้ งหลาย โปรดรักษาแผ่นดินของข้า
พระองคท์ั้งหลาย โปรดส่งวญิญาณแห่งการกลบัใจใหม่ ใหพ้ดัโหมไปทัว่ประเทศน้ีให้ไฟแห่งการฟ้ืนฟู
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ท่ีช าระให้สะอาดลุกข้ึนในใจขา้พระองค์และในคริสตจกัรของพระองค ์ให้มนัลามไปสู่ทุกชุมชน ทุก
ต าบล ทุกเมืองในอเมริกาและทัว่โลก 

ขา้พระองคท์ั้งหลายอธิษฐานขอพระองคท์รงโปรดสถาปนาความชอบธรรมข้ึนเถิด ให้รากชัว่
ร้ายท่ีก่อให้เกิดผลเลวต่าง ๆ ถูกเผาไหม้เสียจากชีวิตข้าพระองค์ทั้ งหลายพระบิดาเจ้า ข้าพระองค์
ทั้งหลายทูลขอให้ผูน้  าของพระเจา้จะไดรั้บการยกข้ึนและรับการเลือกตั้งเขา้ในต าแหน่งของรัฐในทุก
ระดบั และผูน้ าท่ีต่อตา้นพระเจา้จะถูกถอดออก โปรดท าลายการยึดครองของซาตานท่ีมีต่อรัฐบาล และ
โปรดให้กฏหมายท่ีชอบธรรมได้รับการสถาปนาข้ึน ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่และขอให้
เป็นไปตามพระทยัของพระองคใ์นสวรรคเ์ป็นอยา่งไร ก็ขอใหเ้ป็นไปอยา่งนั้นในแผน่ดินโลก” 

ขา้พระองค์ทั้งหลายอธิษฐานค าอธิษฐานน้ีด้วยความมุ่งมัน่ในพระนามพระเยซูและเพื่อพระ
เกียรติของพระเจา้ อาเมน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิษฐานโดย โธมสั ทราสค ์
ผูอ้  านวยการทัว่ไป ของสมชัชาใหญ่ของแอสเซมบลีส์ ออฟ ก็อด ระหว่างการประชุมอดอาหารและ
อธิษฐาน 5-7 ธนัวาคม 1994 ท่ี ออร์แลนโด รัฐฟอริดา 
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ภำคผนวก ก 

กุญแจอนัทรงพลงัสู่กำรฟ้ืนฟู 

วธีิทีจ่ะมปีระสบกำรณ์และคงรักษำกำรฟ้ืนฟูส่วนตัวเอำไว้ 

1.ขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิเปิดเผยความบาปใด ๆ ก็ตามในชีวติคุณท่ียงัไม่ไดส้ารภาพ 
2.ขอการยกโทษจากคนอ่ืนท่ีคุณท าผิดต่อเขา และยกโทษให้ทุกคนท่ีท าร้ายคุณ ชดใชค้วามผิด

เม่ือพระเจา้น าคุณ 
3.ตรวจสอบแรงจูงใจของคุณในทุกค าพูดและการกระท า ขอให้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คน้และช าระ

ใจคุณทุกวนั 
4.ขอให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิปกป้องทางของคุณจากความพึงพอใจในตวัเองและความไม่ร้อน

ไม่เยน็ 
5.สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจา้อย่างต่อเน่ืองในทุกส่ิงอย่าง ทุก ๆ วนั ไม่ว่าคุณจะอยู่ใน

สถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม 
6.ปฏิเสธท่ีจะเช่ือฟังธรรมชาติเน้ือหนงั (ฝ่ายโลก) ของคุณ (กาลาเทีย 5:16, 17) 
7.ยอมจ านนชีวติของคุณต่อพระเยซูคริสต ์ในฐานะพระผูช่้วยใหร้อดและองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ

คุณ พึ่งพาพระองคท์ั้งหมดโดยการยอมจ านนและถ่อมใจอยา่งส้ินเชิง 
8.ศึกษาพระลกัษณะต่าง ๆ ของพระเจา้ 
9.หิวกระหายความชอบธรรม (มทัธิว 5:6) 
10.รักพระเจา้ดว้ยสุดใจ สุดจิต และสุดความคิดของคุณ (เฉลยธรรมบญัญติั 6:5) 
11.รับเอาการเต็มลน้และการควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยา่งต่อเน่ือง โดยความเช่ือ บน

พื้นฐานของพระบญัชา (เอเฟซสั 5:18) และพระสัญญา (1 ยอห์น 5:14, 15) 
12.อ่าน ศึกษา ภาวนา และท่องจ าพระวจนะบริสุทธ์ิของพระเจา้ ซ่ึงไดรั้บการดลใจและไม่มี

ขอ้ผดิพลาดทุกวนั (โคโลสี 3:16) 
13.อธิษฐานไม่หยดุหยอ่น (1 เธสะโลนิกา 5:17) 
14.อดอาหารและอธิษฐานนานยี่สิบส่ีชัว่โมงในแต่ละสัปดาห์ พิจารณาดว้ยใจอธิษฐานถึงการ

เขา้ร่วมเป็นหน่ึงในคริสเตียนสองลา้นคนท่ีจะอดอาหารส่ีสิบวนัก่อนส้ินปี 2000 
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15.แสวงหาท่ีจะเล่าเร่ืองพระคริสตทุ์กวนัเป็นวถีิชีวติ 
16.ตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะด าเนินชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ ชีวิตในทางของพระเจา้ ชีวิตแห่งการเช่ือฟังและ

ความเช่ือ 
17.เร่ิมหรือเขา้ร่วมกลุ่มศึกษาพระคมัภีร์ตามบา้นหรือท่ีคริสตจกัรท่ีเนน้เร่ืองการฟ้ืนฟูและชีวิต

ท่ีบริสุทธ์ิ 

วธีิทีจ่ะมปีระสบกำรณ์และคงรักษำกำรฟ้ืนฟูในคริสตจักรของคุณ 

1.หนุนใจศิษยาภิบาลและผูน้ าคริสตจกัรของคุณให้เทศนา และสอนเร่ืองพระลกัษณะต่าง ๆ 
ของพระเจา้ เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับความรักดั้งเดิม ความเช่ือ และการเช่ือฟัง 

2.จดัการอธิษฐานลูกโซ่ยี่สิบส่ีชั่วโมง โดยแบ่งเป็นช่วงละสิบห้านาทีเก้าสิบหกช่วง ขอให้
ผูเ้ขา้ร่วม อดอาหารและอธิษฐาน เพื่อการฟ้ืนฟูท่ามกลางสมาชิกคริสตจกัร และเพื่อการเก็บเก่ียวฝ่ายจิต
วญิญาณคร้ังใหญ่ ซ่ึงจะมีผูเ้ช่ือใหม่มากมาย 

3.เลือกสมาชิกคริสตจกัรเจด็คนเพื่อพบกบัศิษยาภิบาลทุกเชา้ตรู่วนัอาทิตย ์เพื่ออธิษฐานและรับ
หวัขอ้อธิษฐานส าหรับแต่ละวนัในสัปดาห์ 

4.เชิญสมาชิกคริสตจกัรบางคนมาร่วมกนัอธิษฐานระหวา่งการนมสัการแต่ละคร้ัง โดยเฉพาะ
ขณะท่ีศิษยาภิบาลก าลงัเทศนาหรือสอน 

5.หนุนใจสมาชิกทั้งหมดของคริสตจกัรให้อดอาหารและอธิษฐานเป็นตวัแทนของศิษยาภิบาล
และคริสตจกัรคร้ังละยีสิ่บส่ีชัว่โมงแต่ละสัปดาห์ 

6.ส าหรับศิษยาภิบาลหรือผูน้ าคริสตจกัร ให้เน้นความจริงในพระคมัภีร์เร่ืองการกลบัใจใหม่ 
การสารภาพบาป การชดใช ้และการคืนดีท่ามกลางสมาชิกคริสตจกัร 

7.สอนสมาชิกถึงวิธีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและด าเนินชีวิตท่ีเต็มล้นด้วยพระ
วญิญาณและโดยฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์โดยความเช่ือและใหเ้ป็นวถีิชีวติ 

8.ฝึกฝนสมาชิกแนวทางพื้นฐานในการแบ่งปันความเช่ืออย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยฤทธ์ิ
อ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

9.จดัหน่ึงคืนในแต่ละสัปดาห์ส าหรับการประกาศอยา่งจริงจงัโดยเป็นส่วนหน่ึงของการเยี่ยม
เยยีนของคริสตจกัร 

10.ทา้ทายสมาชิกให้ช่วยให้พระมหาบญัชาส าเร็จในละแวกบา้นของเขา และให้มีนิมิตส าหรับ
โลกน้ี เน่ืองจากพระทยัของพระเจา้คือการประกาศข่าวประเสริฐไปทัว่โลกพระองคจ์ะอวยพระพรเป็น
พิเศษส าหรับคริสตจกัรท่ีมุ่งเน้นให้พระมหาบญัชาส าเร็จ และให้คุณจดังบประมาณส่วนหน่ึงเพื่อการ
ประกาศนอกประเทศอเมริกา 
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11.หนุนใจสมาชิกให้ถวายเกียรติแด่พระเจา้โดยการเช่ือฟัง และเป็นผูอ้ารักขาท่ีสัตยซ่ื์อ สอน
เขาถึงความช่ืนชมยินดีในการถวายสิบลดและการถวายอ่ืน ๆ พระเจา้อวยพระพรคริสตจกัรท่ีเนน้หนกั
ในการรับใชเ้สมอ ใหคุ้ณเนน้การหาทุนเพื่อการประกาศและสร้างสาวกในพนัธกิจต่างประเทศ 

12.สอนประวติัศาสตร์และเง่ือนไขของการฟ้ืนฟู ขอให้สมาชิกอ่านเร่ืองเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูใน
พระคมัภีร์และในประวติัศาสตร์ 

วธีิทีจ่ะหนุนใจและสนับสนุนกำรฟ้ืนฟูในอเมริกำ 

1.จดักลุ่มอธิษฐานตามบา้นและคริสตจกัรต่าง ๆ เพื่ออดอาหารและอธิษฐานเพื่อศึกษาตวัอยา่ง
เร่ืองการฟ้ืนฟูจากพระคมัภีร์และประวติัศาสตร์ 

2.หนุนใจส านกัพิมพ ์เจา้ของ และผูจ้ดัการของส่ิงพิมพค์ริสเตียนทัว่อเมริกาให้เนน้เร่ืองการอด
อาหารและการอธิษฐานเพื่อการฟ้ืนฟู 

3.หนุนใจศิษยาภิบาลและผูน้ าคริสเตียนทุกคน โดยเฉพาะคนท่ีมีเครือข่ายกบัส่ืออิเล็คโทรนิค
และส่ือส่ิงพิมพใ์หอุ้ทิศหา้สิบเปอร์เซ็นตข์องถอ้ยค าและบทความของเขาส าหรับการฟ้ืนฟู 

4.อธิษฐานเป็นพิเศษเพื่อการกลบัใจและการฟ้ืนฟู ส าหรับทุกคนท่ีมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้นในด้าน
การเมือง ตั้ งแต่ระดับท้องถ่ินจนถึงท าเนียบขาว ในด้านการศึกษา ส าหรับครูอาจารย์และนักเรียน
นกัศึกษาทุกระดบั ในดา้นศาสนา ในทุกหน่วยของกองทพั ในวงการกีฬา ในส่ือกระจายเสียงและส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ในวงการบนัเทิง-โทรทศัน์ ภาพยนตร์ ดนตรีและศิลปะ ในวงการโฆษณา ธุรกิจ การเงิน 
อุตสาหกรรม กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน วงการแพทย ์วงการกฎหมาย และในสายอาชีพอ่ืน ๆ 

5.เนน้รากฐานพระคมัภีร์ตามหลกัศาสนายิว-คริสเตียนของเรา และเนน้เร่ืองมรดกล ้าค่าของเรา
ชาวอเมริกนัในคริสตจกัร โรงเรียน และองคก์รทางสังคมต่าง ๆ 

6.หนุนใจส่ือกระจายเสียงของคริสเตียนให้เสนอรายการท่ีมีคุณภาพในช่วงเวลาท่ีมีผูช้มผูฟั้ง
มาก เก่ียวกบัการอดอาหาร อธิษฐานและการฟ้ืนฟู โดยทางสถานีวิทยุ และโทรทศัน์ของชาวโลกและ
ของคริสเตียน 

7.หนุนใจให้มีความพยายามท่ีรุกหน้ายิ่งข้ึนท่ีจะเสนอ “ข่าวท่ีน่ายินดีท่ีสุด” แก่คนท่ียงัไม่เช่ือ
ทุกคนในอเมริกา ขณะเดียวกนัก็เสนอถอ้ยค าแห่งการฟ้ืนฟูแก่ผูเ้ช่ือทั้งหลาย 

8.ขอความร่วมมือจากผูน้ าคริสเตียนซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัทัว่ประเทศในวงการบนัเทิง กีฬา ธุรกิจ และ
การเมือง ใหรั้บบทบาทผูน้ าในการส่ือข่าวแห่งการอดอาหารและอธิษฐานเพื่อการฟ้ืนฟูทัว่อเมริกา 
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ภำคผนวก ข 

วธีิทีจ่ะน ำสมำชิกในกำรอดอำหำร 

ดร.ฮูลโีอ ซี.รุยบำล 

คริสเตียนส่วนมากเตม็ใจท่ีจะอดอาหารถา้ไดรั้บการจูงใจและการสอนท่ีถูกตอ้ง ในหนงัสือเล่ม
น้ี ดร.ไบรท ์ไดพ้ดูถึงลกัษณะต่าง ๆ ฝ่ายจิตวญิญาณและฝ่ายร่างกายของการอดอาหารและการอธิษฐาน 
ผมขอใหแ้นวทางบางอยา่งแก่คุณถึงวธีิการเรียกให้สมาชิกของคุณรวมตวัจดัเวลาเพื่อการอดอาหารและ
การอธิษฐาน 

ประการแรก เตรียมสมาชิกของคุณส าหรับการอดอาหาร อธิบายถึงประโยชน์ต่าง ๆ ฝ่ายจิต
วญิญาณของการอดอาหารและเหตุผลท่ีคริสตจกัรของคุณจ าเป็นตอ้งมีการอดอาหารร่วมกนั ยกเร่ืองจาก
พระคมัภีร์ถึงวิธีการท่ีประชากรของพระเจา้ไดอ้ดอาหารเพื่อขอแนวทาง การปกป้อง การ ช่วยกู้ และ
ความทรหดอดทนฝ่ายจิตวิญญาณ บอกให้สมาชิกของคุณทราบถึงความจ าเป็นเจาะจงในคริสตจกัรใน
เมือง และในประเทศของคุณ เพื่อจะอดอาหารและอธิษฐานเพื่อส่ิงเหล่าน้ี 

การรวมตวักนัอดอาหารและอธิษฐานของคริสตจกัรควรริเร่ิมและน าโดยศิษยาภิบาลและผูน้ า
คริสตจกัร ไม่ควรใหค้นหน่ึงคนใดแสดงบทบาทน้ีตามล าพงัในการเรียกคนมาชุมนุมอยา่งน้ี ไม่ใช่ความ
จ าเป็นหรือวิกฤติการณ์ทุกอย่างจะเป็นเร่ืองท่ีคริสตจกัรจะสมควรร่วมกนัอดอาหาร แต่จะมีโอกาสต่าง 
ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนท่ีจ าเป็นตอ้งมีการร่วมกนัอดอาหารและอธิษฐาน ตวัอยา่งเช่น สภาพปัจจุบนัของประเทศ
เราคือเหตุการณ์แบบนั้นท่ีเราจ าเป็นตอ้งเรียกใหค้ริสเตียนทุกคนอดอาหารและอธิษฐาน 

ประการสอง ตั้งเวลาเจาะจงไวส้ าหรับการรวมกนัอดอาหาร คุณอาจตอ้งการจดัหน่ึงถึงสามวนั
ไวต่้อสัปดาห์ถา้เป็นได ้ตามแต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะน า จะดีท่ีสุดถา้เร่ิมตน้ดว้ยช่วงเวลาสั้น ๆ 

ผมแนะน าให้เร่ิมประชุมพิเศษน้ีในวนัอาทิตย ์และจดัประชุมแต่ละคืนเพื่อการวิงวอนเผื่อผูอ่ื้น 
อธิษฐาน และการทูลขอ 

คุณอาจตอ้งการจดัประชุมอธิษฐานเช้าตรู่ดว้ย คนท างานอาจชอบเวลาน้ีมากกว่าเพราะความ
รับผิดชอบอ่ืน ๆ ของเขา การประชุมตอนสายและตอนบ่ายอาจเหมาะกบัแม่บา้นซ่ึงตอ้งดูแลเด็กเล็ก ๆ 
ใหคุ้ณเตรียมคนเล้ียงเด็กวยัก่อนเขา้เรียนไวใ้หพ้ร้อมดว้ย 
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ขอให้สมาชิกของคุณเลือกเวลาท่ีเหมาะสมกบัตารางเวลาของเขามากท่ีสุด หนุนใจให้เขาละ
กิจกรรมอ่ืนก่อนถา้เป็นไปได ้เพื่ออุทิศตวัใหก้ารอดอาหารและอธิษฐานในช่วงน้ี 

ประการท่ีสาม ให้ค  าแนะน าต่าง ๆ ท่ีชัดเจนกบัสมาชิกของคุณ เตรียมเอกสารท่ีมีประโยชน์
เก่ียวกบัการอดอาหารในดา้นจิตวญิญาณและดา้นร่างกาย ใหพ้ดูอยา่งเจาะจงถึงวธีิเร่ิมตน้อดอาหาร ส่ิงท่ี
ตอ้งท าระหวา่งอดอาหาร และวธีิยติุการอดอาหาร ขอ้มูลเหล่าน้ีมีในหนงัสือเล่มน้ีในบทท่ี 8 ถึงบทท่ี 10 

คนส่วนมากจะอดอาหารถ้าเขาเข้าใจว่าร่างกายของเขาท างานอย่างเป็นธรรมชาติเพียงใด 
บ่อยคร้ังท่ีเราไม่อยากกินอาหาร เป็นเร่ืองธรรมดาเม่ือเราเป็นไขห้วดั หรือทอ้งเสีย เม่ือเราเหน่ือยลา้สุด
ขีดหรือเจบ็ปวดดา้นอารมณ์ บางคร้ังเราก็ไม่กินอาหาร แต่วฒันธรรมตะวนัตกของเราท าให้เราคิดวา่การ 
อดอาหารเป็นส่ิงไม่ดีและอาจเป็นโทษดว้ย ให้คุณอธิบายแก่สมาชิกของคุณวา่ไม่มีใครจะตายเพราะอด
อาหารวนัหรือสองวนั หนุนใจพวกเขาใหอ้ดอาหารแมว้า่จะเร่ิมจากแค่หน่ึงหรือสองม้ือก็ตาม ความยาว
หรือรูปแบบของการอดอาหารจะพฒันาไปในทิศทางท่ีถูก อธิบายวา่ความอึดอดัเป็นเร่ืองปกติและหนุน
ใจใหเ้ขาเพียรอดทน 

อธิบายรูปแบบต่าง ๆ ของการอดอาหารท่ีกล่าวถึงในหนงัสือเล่มน้ีและเชิญชวนเขาให้เลือก
แบบหน่ึงหรือผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ 

ประการท่ีส่ี เนน้การอธิษฐาน เร่ิมการประชุมดว้ยการนมสัการสั้น ๆ และค าสอนสั้น ๆ ท่ีหนุน
ใจและให้ค  าแนะน าแบ่งสมาชิกของคุณเป็นกลุ่มเล็ก ๆ อาจจะหกถึงแปดคนเป็นอย่างมาก ส าหรับ
ช่วงเวลาอธิษฐานยาวนาน 

คุณอาจตอ้งการเชิญวิทยากรพิเศษเพื่อสอนเร่ืองความถ่อมใจและใจท่ีแตกสลายต่อพระพกัตร์
พระเจา้ หรือแง่มุมอ่ืน ๆ ของการอดอาหารและการอธิษฐาน แต่อยา่ท าให้การแบ่งปันและอธิษฐานใน
กลุ่มย่อยอ่อนก าลงัไป ให้เชิญสมาชิกออกมาแบ่งปันเป็นระยะ ๆ ว่าพระเจา้ตรัสอะไรกบัเขาน่ีจะช่วย
หนุนใจใหค้นอ่ืนแสวงหาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ต่อไป 

ประการท่ีห้า จดัตั้งเบอร์โทรศพัทส์ายด่วนชัว่คราวข้ึนสมาชิกของคุณท่ีอดอาหารอาจไม่แน่ใจ
วา่จะอดอาหารอยา่งไร หรือเขาควรอธิษฐานเผือ่อะไร เตรียมพนกังานไวส้ าหรับรับสายด่วน โดยจดัคน
ท่ีมีประสบการณ์ในการอดอาหารและสามารถหนุนใจผูท่ี้อดอาหารและแบ่งปันเร่ืองจ าเป็นท่ีต้อง
อธิษฐานเผื่อ ถ้าจดัไม่ได้ ให้ตั้ งบางคนในส านักงานคริสตจกัรไวเ้พื่อรับโทรศพัท์ท่ีเก่ียวกบัการอด
อาหาร 

ประการท่ีหก อย่าคาดหวงัว่ทุกคนจะเข้าร่วมทุกวนัคุณจะมีกลุ่มท่ีมาอย่างสัตย์ซ่ือทุกคืน 
สมาชิกหลายคนอาจไม่สามารถร่วมประชุมทุกคร้ังไดเ้พราะความรับผดิชอบอยา่งอ่ืนหนุนใจพวกเขาให้
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อดอาหารและอธิษฐานท่ีบา้นเม่ือเขาไม่สามารถมาท่ีโบสถ์ได ้อยา่ลืมแสดงความยินดีกบัความพยายาม
ของเขาแมจ้ะเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย 

ประการท่ีเจ็ด สอนสมาชิกของคุณให้คาดหวงัผลไม่เคยมีประชากรของพระเจา้ผิดหวงัเม่ือเขา
อดอาหารและอธิษฐานดว้ยใจบริสุทธ์ิและแรงจูงใจจากพระเจา้ ในคริสตจกัรของผม เราอดอาหารอยา่ง
นอ้ยหน่ึงคร้ังตอนตน้ปีใหม่ บ่อยคร้ังท่ีเราจดัอดอาหารและอธิษฐานในโอกาสอ่ืน ๆ ระหวา่งปีก็เช่นกนั 
เราเป็นพยานไดเ้สมอถึงผลสนองท่ีพิเศษในชีวติแต่ละคน ในงานรับใช ้และในเมืองของเรา 

จงเตรียมพร้อมท่ีจะเร่ิมการฟ้ืนฟูกบัคนหมู่มากในคริสตจกัรหรือชุมชนของคุณ อาจจะมีหลาย
ร้อยหรือหลายพนัคนมาถึงพระเจ้า สมาชิกท่ีเคยเป็นเหมือน “สัมภาระ” อาจติดไฟเพื่อพระเจา้และขอมี
โอกาสในงานรับใช้มากข้ึน สถานการณ์การเงินของคริสตจกัรคุณอาจดีข้ึนมากจนคุณมีเงินเหลือ
ส าหรับถวายในพนัธกิจต่าง ๆ พนกังานและผูน้ าฆราวาสของคุณอาจของรับผิดชอบมากข้ึน และท างาน
รับใชข้องตนดว้ยความร้อนรนและอุทิศตนมากข้ึนเพื่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ น่ีอาจท าให้คุณมีเวลาวา่งเพื่อ
อธิษฐานและอ่านพระวจนะมากข้ึนเช่นเดียวกบัอคัรทูตในคริสตจกัรยุคแรก ไม่มีส่ิงใดท่ีพระเจา้ท า
ไม่ไดผ้า่นคริสตจกัรท่ีเตม็ใจถ่อมตวัลงต่อพระองค ์

ชยัชนะฝ่ายจิตวิญญาณท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของเรา ไดม้าจากการคุกเข่าอธิษฐานและการอดอาหาร 
สมาชิกท่ีสามารถเรียกมาอดอาหารและอธิษฐานไดคื้อของขวญัพิเศษส าหรับศิษยาภิบาลและคริสตจกัร
ส่วนมาก 

ท่านสามารถไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ืองน้ีไดจ้าก 
Julio C. Ruibal Foundation 
P.O. Box 1830 
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ภำคผนวก ค 

สุขภำพทีอ่อกแบบไว้ : กำรบ ำบดัด้วยกำรอดอำหำร 

ด.ีเจ. สกอ็ตต์ ด.ีเอม็. เอน็.ด.ี ด.ีซี. 

การบ าบดัดว้ยการอดอาหารคืออุปกรณ์ท่ีทรงพลงัท่ีสุด ซ่ึงพระเจา้ออกแบบไวเ้พื่อฟ้ืนฟูสุขภาพ
ของเราประโยชน์ของมนัถูกสร้างข้ึนในทุกเส้นใยในชีวิตเรา โดยพระปัญญาตามจุดมุ่งหมายของ
พระองค ์

ผมอยากชกัชวนคุณให้มองดูการบ าบดัท่ีใชไ้ดก้บัสารพดัโรค มนัเป็นเร่ืองทนัสมยัในทุกวนัน้ี
เช่นเดียวกบัเม่ือหา้พนัปีท่ีแลว้ และเก่ียวพนักบัชีวติเช่นเดียวกบัการหายใจไม่มีอะไรซบัซอ้นเลย 

กำรอดอำหำรไม่ใช่เร่ืองใหม่ 

การอดอาหารมีตั้งแต่สมยัโบราณ นอกจากในพระคมัภีร์แลว้ บนัทึกเก่าแก่ท่ีสุดเก่ียวกบัการ
บ าบดัโดยการอดอาหารอาจยอ้นกลบัไปถึงความรุ่งเรืองโบราณของกรีกและตะวนัออกใกล ้เพลโตและ
โซเครตีส อดอาหารเพื่อประสิทธิภาพของร่างกายและจิตใจ ชาวอียิปตรั์กษาซิฟิลิสดว้ยการอดอาหาร 
แพทยท่ี์มีช่ือเสียงชาวกรีก ฮิปโปคราตีสยอมรับการบ าบดัโดยการอดอาหารวา่เป็นส่ิงส าคญัพื้นฐานใน
การรักษาโรค 

ในศตวรรษท่ีสิบหก แพทยช่ื์อดงัชาวสวสิ พาราเซลซสักล่าววา่ “การอดอาหารคือการรักษาท่ีดี
ท่ีสุด” ในศตวรรษท่ีสิบเจ็ด ดร.ฮอฟแมน เขียนหนงัสือช่ือ Description of the Magnificent Results 
Obtained Through Fasting in All Diseases (ค าอธิบายถึงผลอนัมหศัจรรยท่ี์ไดจ้ากการอดอาหารส าหรับ
โรคทุกโรค) หน่ึงศตวรรษหลงัจากความนั้น ดร.วอน ซีแลนด ์แห่งรัสเซียเขียนวา่ “การอดอาหารคือการ
บ าบดัขั้นสูงสุดท่ีสามารถท าได”้ เช่นเดียวกนั ดร.อดอล์ฟ เมเยอร์แห่งเยอรมนัเขียนว่า “การอดอาหาร
เป็นวิธีท่ีได้ผลท่ีสุดในการรักษาโรคประเภทใดก็ได”้ ดร.โมลเลอร์ก็เขียนดว้ยว่า “การอดอาหารเป็น
วิธีการทางวิวฒันาการธรรมชาติอยา่งเดียวท่ีคุณสามารถคืนสภาพตวัคุณทีละนิดจนเป็นปกติ โดยการ
ช าระลา้งระบบร่างกาย” 

นกัวิชาการชั้นเยี่ยมหลายร้อยคนได้ท าการวิจยัทางวิทยาศาสตร์สมยัใหม่ถึงคุณลกัษณะดา้น
สุขภาพท่ีแทจ้ริงของการอดอาหาร มีการตีพิมพร์ายงานทางวทิยาศาสตร์หลายร้อยฉบบัเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
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ตลอดสองศตวรรษท่ีผ่านมา ในอเมริกาน่ีเองท่ีแพทย์ท่ีมีช่ือเสียงหลายคนได้แนะน าให้อด
อาหารเพื่อบ าบดัโรคเราสามารถประมาณอย่างมีเหตุผลวา่มีการรวบรวมไดว้่ามีหน่ึงลา้นหรือมากกว่า
หน่ึงลา้นกรณีท่ีอดอาหารภายใตก้ารดูแลแนะน าของแพทย ์การบ าบดัน้ีถูกใช้รักษาโรคเกือบทุกโรคท่ี
เรารู้จกั 

กฎต่ำง ๆ ของธรรมชำติ 

พระเจา้ทรงสร้างกฎต่าง ๆ ทางธรรมชาติดา้นกายภาพไวใ้นร่างกายมนุษย ์ซ่ึงถา้เช่ือฟังก็จะน า
พระพรยิง่ใหญ่มาสู่ชีวติเรา แต่ถา้เราละเมิดกฎเหล่าน้ี เราก็ถูกแช่งสาป (เป็นโรค) โดยการไม่เช่ือฟังของ
เราเอง 

การท าร้ายร่างกายของเราเองดว้ยผลิตภนัฑท่ี์เป็นพิษไม่ใช่ความประสงคข์องพระผูส้ร้างในการ
ด ารงรักษาชีวิตไวใ้นฐานะผูเ้ช่ือ ร่างกายของเรายงัไม่ใช่ฝ่ายจิตวิญญาณ แมจ้ะอุทิศให้แก่อาณาจกัรฝ่าย
จิตวญิญาณของพระเจา้แลว้ แต่รางกายของเราก็ยงัคงอยูภ่ายใตก้ฎต่าง ๆ ทางกายภาพทางธรรมชาติ มนั
สามารถถูกท าลายหรือดูแลใหแ้ขง็แรงไดโ้ดยการเลือกของเรา 

ในดา้นร่างกาย การอดอาหารส าแดงถึงหลกัฐานอีกประการของการอภยัโทษของพระเจา้ ซ่ึง
ก าลงัท างานให้เราเห็น เม่ือร่างกายมนุษยท่ี์เส่ือมโทรมถูกเปล่ียนแปลงกลบัสู่สุขภาพดีโดยการปฏิรูป
รักษาใหม ่

งดอำหำรทุกรูปแบบ 

การบ าบดัโดยการอดอาหารไม่ไดห้มายความแค่การไดรั้บพลงังานศูนยแ์คลอรี แต่หมายถึงไม่
รับอาหารเลย-ไม่ว่าในรูปแบบใด มีเพียงน ้ าบริสุทธ์ิเท่านั้นท่ีอนุญาตให้ด่ืมได้ คริสเตียนทุกวนัน้ีเช่ือ
อยา่งเขา้ใจผดิวา่พระคริสตแ์ละผูเ้ผยพระวจนะในอดีตไดรั้บพลงังานเหนือธรรมชาติให้ใชชี้วิตส่ีสิบวนั
โดยปราศจากอาหาร ในการศึกษาของผม ผมพบคริสเตียนและคนไม่เป็นคริสเตียนท าส่ิงน้ีเป็นกิจวตัร 

สารอาหารเป็นส่ิงจ าเป็นพื้นฐาน ไม่มีส่ิงมีชีวติใดสามารถอยูไ่ดโ้ดยปราศจากมนั อยา่งไรก็ตาม 
อาหารไม่ใช่สารอาหาร มนัเป็นวตัถุดิบของสารอาหาร อาหารตอ้งถูกย่อย ดูดซึม ล าเลียง เปล่ียนรูป 
และน าไปใชใ้หเ้ป็นสารอาหาร (น่ีตอ้งใชก้ระบวนการทางสรีระมากมายท่ีเช่ือมต่อกนัอยา่งไม่ผิดพลาด 
เซลล์ของมนุษยห์น่ึงเซลล์นั้นซับซ้อนยิ่งกวา่จกัรวาลท่ีเราอาศยัอยู่ และในร่างกายเรามีเซลล์เป็นหม่ืน
ลา้นเซลล ์พระเจา้เท่านั้นท่ีสามารถออกแบบกลไกวเิศษเช่นน้ี ซ่ึงเซลลทุ์กเซลลท์  างานไม่หยดุหยอ่นเพื่อ
สุขภาพดีราบร่ืน) 
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การอดอาหารไม่ใช่การขาดอาหาร การขาดอาหารท าให้ตายได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากไม่มี
สารอาหาร ในการอดอาหารไม่มีสักขณะเดียวท่ีอวยัวะจะขาดแคลนสารอาหารท่ีส าคญั สารอาหาร
เหล่าน้ีถูกน ามาชดเชยจากแหล่งสะสมภายในอยา่งรวดเร็ว 

ประโยชน์ของกำรอดอำหำร 

การอดอาหารท าใหมี้การจดัระเบียบสารอาหารใหม่ซ่อมแซมตบั รักษากระเพาะ บ ารุงไส้ แทบ
จะไม่มีเน้ือเยือ่ใดเลยท่ีไม่ไดรั้บประโยชน์จากการจดัระเบียบสารอาหารใหม่ระหวา่งการอดอาหาร 

การจดัระเบียบใหม่เป็นค าท่ีเราใชอ้ธิบายการรักษาและการซ่อมแซม คุณลกัษณะอนัน้ีเกิดข้ึน
อย่างอศัจรรยใ์นระหว่างการอดอาหาร จนโรคหลายชนิดท่ีไม่เคยหายในเวลาท่ีคนยงักินอาหารก็ถูก
รักษาอยา่งรวดเร็วระหวา่งการอดอาหาร 

การอดอาหารสามารถช่วยใหค้นกลบัเป็นหนุ่มสาว ท่ีมหาวทิยาลยัแห่งชิคาโก ้คาร์ลสันและคุน
เดไดใ้หช้ายอายส่ีุสิบปีอดอาหารสองสัปดาห์ และพบวา่ระบบเครือข่ายสรีระของเขาเป็นเหมือนคนอายุ
สิบเจด็ปี คนไดรั้บประโยชน์น้ีโดยการก าจดัเซลลท่ี์สะสมสารพิษเอาไว ้

คุณลกัษณะอศัจรรยอี์กประการของการอดอาหารคือ การย่อยสลายตวัเอง (Autolysis) - คือ
ความสามารถของอวยัวะในการยอ่ยตนเองและก าจดัสารและของสะสมท่ีไม่ตอ้งการออกจากร่างกาย
โดยไม่แตะตอ้งโครงสร้างท่ีส าคญัออโตไลลิสเป็นลกัษณะปกติของสรีระ แต่ในการอดอาหารมนัมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนจน เน้ืองอก ซิสต ์ฝี สารสะสมท่ีผิดปกติ หรือไขมนัสะสมก็ถูกดูดซึมไปทั้งหมด
หรือส่วนมาก 

อาหารเป็นภาระหนกัท่ีสุดอยา่งหน่ึงในระบบการท างานทุก ๆ ระบบในร่างกายทั้งหมดของเรา 
แต่หนักเป็นพิเศษส าหรับหัวใจและการหมุนเวียนโลหิต การงดอาหารทุกอย่างไม่เพียงให้ทางเดิน
อาหารทั้งหมดไดพ้กัผอ่น แต่หวัใจและอวยัวะอ่ืน ๆ ก็ไดพ้กัดว้ยเม่ือให้การพกัผอ่นแก่ระบบค ้าจุนชีวิต
น้ีแลว้เราจะเห็นสภาพต่าง ๆ ท่ีสาหสัท่ีสุดจดัระเบียบใหม่ในการอดอาหารยาวนาน 

อาการต่าง ๆ ท่ีท าให้เรารู้สึกไม่สบายตวัท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการอดอาหารเป็นหลกัฐานของ
การเพิ่มการขจดักากของเสียสะสม ลมหายใจท่ีเหม็นมาก ปากท่ีมีรสชาดแย่ กล่ินตวั ปัสสาวะผิดปกติ 
ผิวหนงัเป็นตุ่มพอง ทอ้งร่วง และการอาเจียนบ่อย ๆ คือส่ิงบ่งช้ี การเพิ่มการขจดัของเสียน้ีจะลดลงเม่ือ
ร่างกายก าจดัสารพิษท่ีเป็นอนัตรายและโรคต่าง ๆ ออกไป 

ความไม่สมดุลของฮอร์โมนก็มกัไดรั้บการแกไ้ขในการอดอาหาร ส่ิงน้ีเห็นไดช้ดัมากในหญิง
สาวท่ีอาจไม่มีการตกไข่หรือป่วยจากการขาดระดู ตามปกติเราพบวา่รอบเดือนจะกลบัเป็นปกติหลงัจาก
การอดอาหารเพียงสองหรือสามสัปดาห์ คู่สมรสท่ีไม่มีบุตรจ านวนหน่ึงสามารถมีบุตรไดห้ลงัจากอด
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อาหาร ชายท่ีเส่ือมสมรรถภาพทางเพศเป็นเร่ืองท่ีไม่เกิดข้ึนมากในสังคมของเรา ชายเหล่าน้ีก็ยิ่งซาบซ้ึง
เม่ือเขาสามารถฟ้ืนความสัมพนัธ์ในชีวติสมรสตามปกติกลบัมาได ้

การบ าบดัดว้ยการอดอาหารยงัมีประโยชน์ต่อความคิดแน่นอนสมองเป็นอวยัวะแห่งความคิด 
เช่นเดียวกบัท่ีหวัใจเป็นอวยัวะแห่งระบบหมุนเวียน สารเคมีในสมองมีผลต่อความคิด ถา้ความคิดของ
คุณผดิปกติ ประการแรกใหคุ้ณหาวา่ คุณใส่สารพิษในสมองอยา่งไรบา้ง คนท่ีกินอาหารท่ีมีสารปรุงแต่ง 
ยา และสารท่ีไวต่อความรู้สึกของเขาหรือสารท่ีเขาแพ ้ส่ิงเหล่าน้ีอาจท าให้สารเคมีในสมองเปล่ียนไป 
พร้อมกบัมีการรบกวนในความคิดเป็นผลตามมา สารเหล่าน้ีตอ้งถูกก าจดัออกจากสภาพแวดลอ้มภายใน
ของเราทั้งหมดถา้เราตอ้งการใหส้ารเคมีในสมองของเรากลบัเป็นปกติ น่ีเป็นเหตุผลท่ีเราพบวา่อารมณ์ท่ี
ควบคุมไม่ได ้ความรู้สึกท่ีทนไม่ได ้ความหดหู่ถึงกน้บ้ึง และความสับสนในความคิด ไดก้ลบัเป็นปกติ
ระหว่างการอดอาหาร ผมเช่ือว่าความผิดปกติทางความคิดส่วนมาก ตามธรรมชาติแล้วเป็นเร่ืองทาง
สรีระมากกวา่เร่ืองทางจิตวทิยา 

หลกีเลีย่งยำ 

ระหว่างอดอาหาร จงหลีกเล่ียงยาทุกชนิด ยาสามญัประจ าบา้น และแม้แต่ยาสมุนไพรตาม
ธรรมชาติ ร่างกายก าลงัท างานของมนัอย่างดีท่ีสุดในการป้องกนัและซ่อมแซมโดยไม่ถูกรบกวนจาก
การระงบักิจกรรมซ่อมแซมของมนัโดยทัว่ไปแลว้ ยารวมทั้งการรักษาท่ีเป็นสารพิษต่าง ๆ เป็นอตัราย
ระหวา่งการอดอาหาร ยกเวน้เพียงบางชนิด การทานยาเหล่าน้ีเป็นเร่ืองเปราะบางมาก 

อาการเบาหวานท่ีตอ้งใชอิ้นซูลินอาจตอ้งอยูใ่นการดูแลของแพทยท์างโรคเบาหวาน น่ีก็เช่นกนั
ท่ีปริมาณท่ีใชต้อ้งปรับอยา่งระมดัระวงัอยา่งยิ่ง ขณะท่ีความดนัของเหลวในลูกตาลดลงระหวา่งการอด
อาหารนั้น การหยุดยาก่อนเวลาอนัควรและไม่มีการเตรียมตวัล่วงหนา้ก็อาจท าให้ตาบอดได ้ยาบางตวั
เช่นสเตอรอยด์ตอ้งค่อย ๆ ลดลง โรคหืดแมใ้นกรณีท่ีเป็นตลอดชีวิตอาจหยุดยาไดภ้ายในไม่ก่ีวนัหรือ
หน่ึงสัปดาห์หรือประมาณนั้น ในฐานะแพทยข์อ้ต่อกระดูก ผมย  ้าวา่การหยุดใชย้าตอ้งท าโดยการดูแล
ของอายรุแพทยก่์อนหรือโดยการดูแลแนะน าของเขาระหวา่งการอดอาหาร 

กำรอดอำหำรไม่อนัตรำย 

แพทยต์รวจองคป์ระกอบเลือดเป็นระยะ ๆ ระหวา่งการอดอาหาร เพื่อพยายามจะศึกษาทั้งดา้น
ปริมาณและดา้นสรีรวิทยา ในแทบทุกอวยัวะ ทุกระบบ และทุกกระบวนการรักษาโรค ระหว่างท่ีคน
หน่ึงอาการดีข้ึน 

ประโยชน์ส าคญัของการตรวจสอบน้ีคือมนัรับรองอยา่งชดัเจนวา่การอดอาหารนั้นปลอดภยั 
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การบ าบดัโดยการอดอาหารควรท าโดยการดูแลแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น คุณสมบติัของ
การแนะน าโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ ไดรั้บการฝึกฝนอยา่งดีเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง แพทยต์อ้งเร่ิม
ตรวจสภาพโดยยอมจ านนทั้งหมดต่อสติปัญญาตามธรรมชาติซ่ึงพระเจา้ออกแบบไวเ้ขาตอ้งหลีกเล่ียง
การโจมตีดว้ยสารพิษทุกรูปแบบซ่ึงมุ่งเพียงจะบรรเทาอาการท่ีไม่ร่ืนรมย ์ยารักษาอาการหลายชนิดเป็น
สารมีพิษ และควรใชเ้ฉพาะในกรณีท่ีแพทยเ์ช่ือวา่เป็นกรณีฉุกเฉินถึงชีวติ 

กำรเปลีย่นแปลงวถิีชีวติ 

ผมไม่เคยดูแลแนะน าเร่ืองการอดอาหารกบัคนท่ีไม่ตั้งใจแน่วแน่วา่จะใชชี้วิตตามปกติหลงัจาก
นั้น ถ้าคุณตั้งใจจะกลบัไปกินอาหารแบบเดิม-ไขมนัเยอะโปรตีนสูง (เน้ือสัตว ์เนยแข็ง เนย นม ไข่ 
ไอศครีม) สารปรุงรส ชา กาแฟ อาหารผา่นการฟอกสี ผา่นกระบวนการ หรือท าให้ผิดธรรมชาติ รวมทั้ง
อาหารมากมายท่ีเตม็ดว้ยฮอร์โมนเพศหญิงและสารก่อมะเร็ง (carcinogenic agents) – ถา้ท าอยา่งนั้นโรค
ต่าง ๆ ของท่านก็จะกลบัมาอย่างแน่นอน เหมือนเร่ืองในพนัธสัญญาใหม่ท่ีคนกวาดเรือนของตนจน
สะอาดผีร้ายหนีไปหมด แต่เม่ือมนักลบัมา มนัพาพวกมากมายมาดว้ยเพื่ออยูใ่นบา้นท่ีสะอาดแลว้ ตอน
ปลายของคนน้ีก็ร้ายกวา่ตอนตน้ 

ท าไมจึงปล่อยให ้“ผร้ีาย” (อาหารต่าง ๆ) แห่งความตาย ซ่ึงพระเจา้ไม่เคยประสงคม์าอยูบ่นโต๊ะ
อาหารของเราอยา่งท่ีมนัไดรั้บการสร้างภาพทางการคา้เหมือนทุกวนัน้ี 

ความจริงง่าย ๆ น้ีเตรียมไวส้ าหรับคนท่ีพระเจา้อนุญาตใหเ้รียนรู้ผา่นความเจ็บปวดดา้นร่างกาย 
ผมเช่ือว่าพระองค์ช่วยให้ผมสามารถเรียนรู้ความจริงน้ีเพราะผมเห็นว่าสติปัญญาของพระองค์มีค่ายิ่ง
กวา่สติปัญญาของมนุษยผ์มยงัตอ้งคน้หาในวิทยาศาสตร์แขนงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดซ่ึ้งความเช่ือมัน่น้ี
ได้ถูกทรยศ แน่นอน ผมปรึกษากับแพทย์คนอ่ืน ๆ และคุยกับผูเ้ช่ียวชาญอ่ืน ๆ เม่ือปัญหานั้นอยู่
นอกเหนือการดูแลของผม น่าขอบพระคุณท่ีปัญหาสุขภาพมนุษยส่์วนมากสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการ
เปล่ียนแปลงวถีิชีวติอยา่งง่าย ๆ บางคร้ังมนัรวมถึงการอดอาหาร 
ยอ่จากบทความของ ดร.สก็อต ในเร่ืองน้ี บทความเต็ม ๆ สามารถขอไดโ้ดยเขียนถึง Dr. D.J. Scott, 
17023 Lorain Ave, Cleaveland, OH 44111 U.S.A. 
ดร.สก็อต เป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นท่ีรู้จกัและนบัถือระดบันานาชาติ ในดา้นการอดอาหารภายใตก้ารดูแล
แนะน า และเป็นผูใ้หข้อ้เสนออยา่งกระตือรือร้นในเร่ือง อนามยัตามธรรมชาติ ท่านเป็นประธานผูก่้อตั้ง
ของสมาคม International Association of Professional Natural Hygienists และผูอ้  านวยการของ 
สถาบนั Scott’s Natural Health Institute in Strongsville ในรัฐโอไฮโอ ซ่ึงท่านตั้งข้ึนในปี 1957 
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ภำคผนวก ง 

กำรปลดปล่อยฤทธ์ิอ ำนำจเหนือธรรมชำติของพระเจ้ำ 

ค้นพบเคลด็ลบัของกำรอธิษฐำนทีป่ระสบควำมส ำเร็จ 

มีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัชายคนหน่ึงซ่ึงเดินทางไปถึงเมืองหน่ึงในตอนเช้าท่ีหนาวเยน็ เม่ือเขาไปถึง
โรงแรม เขาสังเกตวา่บรรดาพนกังาน แขก และทุกคน เดินเทา้เปล่ากนั ในห้องอาหาร เขาเห็นแขกอีก
คนท่ีดูดีนัง่ท่ีโตะ๊ขา้ง ๆ เลยถามวา่ “ท าไมคุณไม่ใส่รองเทา้ คุณไม่รู้จกัรองเทา้เหรอ” 

“แน่นอนล่ะ ผมรู้จกัรองเทา้” ลูกคา้คนนั้นตอบ 
“แลว้ท าไมไม่ใส่ล่ะ” ชายนกัท่องเท่ียวถาม 
ชายเจา้ถ่ินตอบ “นัน่นะสิ ท าไมผมไม่ใส่รองเทา้” 
หลงัอาหารเช้า นกัท่องเท่ียวคนน้ีเดินออกจากโรงแรมและเดินไปท่ามกลางหิมะ ทุกคนท่ีเขา

เห็นเดินเทา้เปล่าอีกแลว้ ดว้ยความสงสัย เขาถามคนท่ีเดินผ่านมาวา่ “ท าไมท่ีน่ีไม่มีใครใส่รองเทา้เลย 
พวกคุณไม่รู้เหรอวา่มนัปกป้องเทา้ของคุณจากความหนาวเยน็ได”้ 

คนท่ีผ่านมาตอบว่า “เรารู้เร่ืองรองเทา้ เห็นตึกนัน่มั้ยล่ะ นั่นเป็นโรงงานรองเทา้ เราภูมิใจใน
โรงงานน้ีมากจนทุกสัปดาห์เราตอ้งไปฟังหวัหนา้ของท่ีนัน่พูดวา่รองเทา้มนัวเิศษแค่ไหน” 

“แลว้ท าไมคุณไม่ใส่รองเทา้ล่ะ” นกัท่องเท่ียวเซา้ซ้ีถามต่อไป 
คนท่ีเดินผา่นมาตอบ “นัน่นะสิ ท าไมเราไม่ใส่รองเทา้ล่ะ” 
เม่ือกล่าวถึงการอธิษฐาน คริสเตียนมากมายก็เป็นเหมือนคนในเมืองนั้น เขารู้เร่ืองการอธิษฐาน 

เขาเช่ือในฤทธ์ิอ านาจของมนั เขาไดย้นิค าเทศนาเร่ืองน้ีบ่อย ๆ แต่มนัไม่ใช่ส่วนส าคญัในชีวติเขา 
จากการท่ีผมศึกษาพระคมัภีร์และเดินทางไปทัว่โลก ผมก็เช่ือมัน่อย่างสุดใจว่าท่ีใดก็ตามท่ีคน

อธิษฐานจริงจงัตามหลกัการของพระคมัภีร์ พระเจา้ก็ท  างานในชีวิตพวกเขาและผา่นพวกเขาไปยงัชีวิต
คนอ่ืนอยา่งพิเศษ ลองช้ีให้ผมเห็นคริสตจกัรหรือองคก์ารคริสเตียนท่ีเนน้การอธิษฐาน แลว้ผมจะช้ีให้
คุณเห็นงานรับใช้ท่ีผูค้นต่ืนเตน้กบัพระเยซูคริสตแ์ละเป็นพยานเพื่อพระองค์ ส่วนอีกประการหน่ึงคือ
ลองช้ีใหผ้มเห็นคริสตจกัรหรือองคก์ารคริสเตียนท่ีอธิษฐานนอ้ยนิด แลว้ผมจะช้ีให้คุณเห็นคริสเตียนท่ี
ด าเนินชีวิตอย่างโลกน้ีและไม่สนใจดวงวิญญาณของชายหญิงมากนัก ชีวิตของเขาก็เป็นเหมือน
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ประสบการณ์ของคริสตจกัรในเมืองเอเฟซสั (วิวรณ์ บทท่ี 2) และคริสตจกัรท่ีเมืองเลาดีเซีย (วิวรณ์ บท
ท่ี 3) 

ขณะท่ีเราพิจารณาเคล็ดลบัของการอธิษฐานท่ีประสบผลส าเร็จ ผมขอตอบค าถามส าคญัหกขอ้ 

กำรอธิษฐำนคอือะไร 

การอธิษฐานคือการส่ือสารกบัพระเจา้ ในฐานะบุตรของพระเจา้ คุณถูกเรียกให้เขา้มาดว้ยความ
มัน่ใจต่อบลัลงัก์พระองค์ อคัรทูตเปาโลกล่าวว่า “เหตุฉะนั้นเม่ือเรามีมหาปุโรหิตผูเ้ป็นใหญ่ท่ีผ่านฟ้า
สวรรคเ์ขา้ไปถึงพระเจา้แลว้ คือพระเยซูพระบุตรของพระเจา้...ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกลา้ เขา้
มาถึงพระท่ีนั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณท่ีจะช่วยเราในขณะท่ี
ตอ้งการ” (ฮีบรู 4:14-16) 

เน่ืองจากพระเจา้เป็น จอมกษตัริยแ์ละจอมเจา้นายพระผูส้ร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก เรา
ตอ้งเขา้มาต่อพระพกัตร์พระองคด์ว้ยความเคารพย  าเกรง แต่พระองคก์็เป็นพระบิดาในสวรรคผ์ูเ้ป็นท่ีรัก
ของเราดว้ย ผูซ่ึ้งห่วงใยเราและปิติยินดีในการมีสามคัคีธรรมกบัเรา ดงันั้นเราสามารถเขา้มาหาพระองค์
ดว้ยความเคารพย  าเกรง ดว้ยใจช่ืนบานโดยรู้วา่พระองค์รักเรามากกวา่ใคร ๆ ท่ีเคยรักเราหรือมากกว่า
ใคร ๆ ท่ีจะมารักเรา 

บางคนเคยกล่าววา่ “การอธิษฐานเป็นการสร้างสรรเช่นเดียวกบัช่องทางของการอุทิศชีวิต จิต
วิญญาณของการอุทิศชีวิตคือจิตวิญญาณของการอธิษฐาน การอธิษฐานและการอุทิศชีวิตนั้นรวมเป็น
หน่ึงเดียวเช่นเดียวกบัวิญญาณและร่างกายผูกพนักัน เช่นเดียวกับชีวิตและจิตใจผสานกันไม่มีการ
อธิษฐานท่ีแท้จริงถ้าปราศจากการอุทิศชีวิต และไม่มีการอุทิศชีวิตท่ีปราศจากการอธิษฐาน” การ
อธิษฐานท่ีแทจ้ริงคือการแสดงออกถึงการอุทิศตวัของเราต่อพระบิดาในสวรรค ์ทูลเชิญให้พระองคต์รัส
กบัเราขณะท่ีเราพดูกบัพระองค ์

ใครบ้ำงทีอ่ธิษฐำน 

ใครก็สามารถอธิษฐานได ้แต่คนท่ีเดินในความเช่ือและการเช่ือฟังพระคริสตเ์ท่านั้นท่ีสามารถ
คาดหวงัค าตอบส าหรับค าอธิษฐานของเขา พระเยซูตรัสวา่ “เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต 
ไม่มีผูใ้ดมาถึงพระบิดาได ้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) การติดต่อกบัพระเจา้เร่ิมตน้เม่ือเรารับ
พระเยซูคริสตเ์ขา้มาในชีวติเราในฐานะพระผูช่้วยใหร้อดและองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

การอธิษฐานดว้ยใจสะอาดก็เป็นส่ิงส าคญัส าหรับการอธิษฐานท่ีประสบผลส าเร็จ ผูเ้ขียนเพลง
สดุดีกล่าววา่ “ถา้ขา้พเจา้ไดบ้่มความชัว่ไวใ้นใจขา้พเจา้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คงไม่ทรงสดบั” (สดุดี 66:18) 
เราไม่สามารถคาดหวงัวา่พระเจา้จะตอบค าอธิษฐานของเราถา้ยงัมีบาปท่ีไม่ไดส้ารภาพอยูใ่นชีวิตเรา 
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ส่ิงหน่ึงท่ีมกัเป็นอุปสรรคของการอธิษฐานคือจิตใจท่ีไม่ยอมให้อภยั พระเยซูตรัสวา่ “เม่ือท่าน
ยืนอธิษฐานอยู่ ถา้ท่านมีเหตุกบัผูห้น่ึงผูใ้ดจงยกโทษให้ผูน้ั้นเสีย เพื่อพระบิดาของท่านผูท้รงสถิตใน
สวรรคจ์ะโปรดยกความผดิของท่านดว้ย” (มาระโก 11:25) ไม่มีค  าอธิษฐานใดยกเวน้ค าอธิษฐานของผูท่ี้
ไดส้ารภาพบาปจะไดรั้บค าตอบจากพระเจา้ นอกเสียจากวา่ค าอธิษฐานจะมาจากใจท่ีซ่ึงเป็นอิสระจาก
การไม่ใหอ้ภยัและเป็นอิสระจากความขมข่ืนใจ คุณและผมตอ้งมาหาพระเจา้ดว้ยใจท่ีใหอ้ภยัถา้เราจะรับ
มรดกแห่งฤทธ์ิอ านาจในการอธิษฐานของคริสเตียน 

ยิง่กวา่นั้น เราตอ้งมีใจเช่ือเราคาดหวงัวา่พระเจา้จะตอบค าอธิษฐานของเรา พระเยซูตรัสวา่ “ส่ิง
สารพดัซ่ึงท่านอธิษฐานขอดว้ยความเช่ือ ท่านจะได”้ (มทัธิว 21:22) และ “ให้เป็นไปตามความเช่ือของ
เจา้เถิด” (มทัธิว 9:29) กระนั้นพวกเรานอ้ยคนเท่านั้นท่ียึดถอ้ยค าเหล่าน้ีอยา่งจริงใจและนอ้ยคนท่ีกลา้
อา้งเอาส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสัญญาจะประทานแก่เราอยา่งกวา้งขวาง 

ท ำไมเรำต้องอธิษฐำน 

พระเจา้บญัชาให้เราอธิษฐาน พระบญัชาให้อธิษฐานในพนัธสัญญาใหม่มีมากมาย น่ีเป็นบาง
ขอ้ “จงเฝ้าระวงัและอธิษฐาน” (ลูกา 21:36 และ มทัธิว 14:38) “อธิษฐานดว้ยการขอบพระคุณ” (ฟีลิปปี 
4:6 และ โคโลสี 4:2) “อธิษฐานด้วยพระวิญญาณ” (1 โครินธ์ 14:15) “อธิษฐานอยู่เสมอและอย่ายอม
แพ”้(ลูกา 18:1) 

เรายงัอธิษฐานเพื่อมีสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ การอธิษฐานไม่ไดเ้ป็นแค่ “เกราะก าบงั” ท่ีเราจะ
หนีจากตวัปัญหาท าให้ตนเองพึงพอใจ หรือไปสู่จุดหมายท่ีเห็นแก่ตวัของเรามนัเป็น “สายด่วน” แห่ง
การส่ือสารและสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ ในกระบวนการน้ีเราได้รับการบ ารุงเล้ียงและก าลงัฝ่ายจิต
วิญญาณเพื่อด าเนินชีวิตอยา่งมีชยัชนะ และเราจะคงรักษาความกลา้ท่ีจ  าเป็นต่อการเป็นพยานเพื่อพระ
คริสตซ่ึ์งมีความส าคญัยิง่ 

การอธิษฐานบนรากฐานของพระคมัภีร์เปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ จริง ๆ มนัเปล่ียนแปลงผูท่ี้
อธิษฐานมากจนพระเจา้มีอิสระท่ีจะเปิดเผยน ้าพระทยัแก่เขา การอธิษฐานยงัปลดปล่อยฤทธ์ิอ านาจใหญ่
ยิง่ของพระเจา้เพื่อเปล่ียนแปลงเส้นทางของธรรมชาติ ผูค้น และประเทศชาติ การอธิษฐานท่ีสัตยซ่ื์อของ
คนท่ีเตม็ลน้ดว้ยพระวญิญาณไดรั้บการพิสูจน์มาแลว้ตลอดพระคมัภีร์และประวติัศาสตร์ 

เรำอธิษฐำนถึงใคร 

เราอธิษฐานถึงพระบิดาในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจา้ ผ่านการท างานของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ เม่ือเราอธิษฐานต่อพระบิดา ค าอธิษฐานของเราไดรั้บการยอมรับโดยพระเยซูคริสต ์และไดรั้บ
การแปลความแด่พระเจา้โดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
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แต่เน่ืองจากพระเจา้เป็นพระเจา้องค์เดียว ซ่ึงส าแดงพระองค์เป็นสามภาค และเน่ืองจากไม่มี
ความอิจฉาระหวา่งพระภาคทั้งสามในตรีเอกานุภาพ มนัจึงเป็นเร่ืองท่ีชอบพระทยัท่ีจะอธิษฐานต่อพระ
เยซูหรือพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

เม่ือเราอธิษฐาน ทั้งพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็วิงวอนแทนเราดว้ย เปาโลบนัทึกไวใ้น 
โรม 8:34 ว่า “พระเยซูคริสต์น่ะหรือ ผูท้รงส้ินพระชนม์แล้ว และยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็น
ข้ึนมาจากความตาย ทรงสถิต ณ เบ้ืองขวาพระหัตถ์ของพระเจา้ และทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลาย
ดว้ย” ก่อนหนา้นั้นในบทเดียวกนั เปาโลเขียนว่า “พระวิญญาณก็ทรงช่วยเรา เม่ือเราอ่อนก าลงัดว้ย....
และพระองคผ์ูท้รงชนัสูตรใจมนุษยก์็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะวา่พระวิญญาณทรง
อธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามท่ีชอบพระทยัพระเจา้” (ขอ้ 26,27) 

เรำควรอธิษฐำนเมื่อไร 

พระวจนะของพระเจา้บญัชาใหเ้รา “อธิษฐานอยา่งสม ่าเสมอ” (1 เธสะโลนิกา 5:17) 
ชาร์ลส์ สเปอร์เจียน กล่าวว่า “การอธิษฐานดึงเชือกลงมา และท่ีเบ้ืองบนระฆงัก็ดงัในพระ

กรรณของพระเจา้บางคนแทบไม่ไดดึ้งเชือกน้ี เพราะพวกเขาอธิษฐานอยา่งเฉ่ือยชาเหลือเกิน คนอ่ืน ๆ 
ดึงเชือกตามแต่โอกาสเท่านั้น แต่ผูท่ี้ส่ือสารกบัสวรรค์คือคนท่ีกุมเชือกนั้นไวอ้ย่างมัน่ใจและดึงอย่าง
ต่อเน่ืองดว้ยสุดก าลงัของเขา” 

เราสามารถอธิษฐานบ่อย ๆ ตลอดทั้งวนั เป็นการแสดงออกถึงการอุทิศตวัแด่พระเจา้ในขณะท่ี
เราท างานประจ าวนัของเรา 

ผมพบวา่การเร่ิมตน้ทุกเชา้ดว้ยการอธิษฐานนั้นมีความหมายมาก เม่ือผมลุกจากเตียง ผมคุกเข่า
ลงและนมสัการพระองคพ์ูดท านองน้ีวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พระองค์กราบลงต่อพระพกัตร์พระองค์
และยอมรับพระองคเ์ป็นเจา้นายของขา้พระองค”์ 

ตลอดทั้งวนั ความคิดผมจดจ่ออยู่ท่ีองค์พระผูเ้ป็นเจา้พูดกบัพระองค ์สรรเสริญพระองค์ และ
ขอบพระคุณถึงความดี ความรัก และพระคุณส าหรับผมบ่อย ๆ ผมอธิษฐานขอสติปัญญาเก่ียวกบัเร่ือง
มากมายท่ีผมตอ้งตดัสินใจแต่ละวนั ผมอธิษฐานเพื่อความรอดของเพื่อนและคนแปลกหนา้ เพื่อคนป่วย
ท่ีเขาจะหาย และเพื่อความจ าเป็นดา้นจิตวิญญาณและวตัถุประสงคข์องแคมพสัครูเสด และงานรับใช้
ของท่ีอ่ืน ๆ ผมยงัอธิษฐานให้การแต่งตวั รวมทั้งค  าพูด และกิริยาของผมจะท าให้พระเจา้ไดรั้บเกียรติ 
ผมขอพระองค์ให้คิดด้วยความคิดของผม ขอให้รักด้วยใจของผม และขอให้พูดด้วยปากของผม 
เน่ืองจากพระองคม์าเพื่อเท่ียวหาและช่วยคนท่ีหลงหายไปให้รอด ผมจึงขอให้พระองคเ์สาะหาและช่วย
คนท่ีหลงหายใหร้อดผา่นทางผม 
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ในตอนค ่าผมจะถามวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ มีอะไรในขา้พระองคท่ี์พระองคไ์ม่พอพระทยัมั้ย มี
ส่ิงใดท่ีขา้พระองค์ตอ้งสารภาพมั้ย” ถา้พระวิญญาณบริสุทธ์ิเปิดเผยบาปหรือความอ่อนแอใด ๆ ผมก็
สารภาพมนัและอา้งเอาชยัชนะของพระเจา้โดยความเช่ือส าหรับชีวิตของผม ผมจึงชอบใชเ้วลาอ่านและ
ภาวนาพระวจนะของพระเจา้ เพื่อความคิดในจิตใตส้ านึกของผมจะอยูท่ี่พระเยซูเจา้ตลอดคืนนั้น 

ไม่จ  าเป็นท่ีเราตอ้งคุกเข่าหรืออยูใ่นห้องท่ีเงียบจึงจะอธิษฐานได ้พระเจา้ตอ้งการให้เราติดต่อ
กบัพระองคอ์ยา่งต่อเน่ืองไม่วา่เราอยูท่ี่ไหน เราสามารถอธิษฐานเม่ืออยู่ในรถ เม่ือลา้งจาน หรือขณะท่ี
เดินตามถนน ยิ่งเราแบ่งปันความคิดและความต้องการของเรากบัพระเจา้ของเราบ่อยเท่าไร ความ
สามคัคีธรรมของเราก็ยิง่มีความหมายและเราจะยิง่ใกลชิ้ดพระองคม์ากเท่านั้น 

กำรอธิษฐำนของเรำควรครอบคลมุอะไรบ้ำง 

แมก้ารอธิษฐานจะไม่สามารถสรุปลงมาเป็นสูตร แต่องคป์ระกอบพื้นฐานบางอยา่งควรรวมอยู่
ในการส่ือสารกบัพระเจา้ คือสรรเสริญ สารภาพ สนองคุณ และเสนอขอ (4 ส.) 

สรรเสริญ 

สรรเสริญพระเจา้คือนมสัการและเทิดทูนพระองค์ ให้เกียรติและยกย่องพระองค์ในใจและ
ความคิดของเราและด้วยปากของเรา พระวจนะของพระเจา้สอนว่าพระบิดาปรารถนาความสามคัคี
ธรรมกบับุตรของพระองคก์ารสามคัคีธรรมซ่ึงมีการยกยอ่งสรรเสริญเป็นส่วนส าคญัท่ีขาดไม่ได ้(ยอห์น 
4:23,24 และ ฮีบรู 12:28) การยกย่องสรรเสริญแสดงออกถึงการไวว้างใจอย่างส้ินเชิงของเรา และ
สะทอ้นถึงความแน่ใจวา่พระองคไ์ดย้นิเรา การยกยอ่งสรรเสริญส าแดงออกถึงความเคารพย  าเกรง ความ
อศัจรรยใ์จ ความรัก และความกตญัญู 

สำรภำพ 

เม่ือวินัยในการอธิษฐานของเราเร่ิมด้วยการสรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็มีโอกาสท่ีจะ
เปิดเผยความบาปในชีวติซ่ึงเราตอ้งสารภาพ โดยการมองเห็นพระเจา้ในความบริสุทธ์ิหมดจดและความ
รักของพระองค์ เราก็จะส านึกถึงความบาปและความไม่คู่ควรของเรา การสารภาพบาปของเราและรับ
การอภยัจากพระองคจ์ะฟ้ืนฟูความสามคัคีธรรมของเรากบัพระองค ์และเปิดหนทางส าหรับพระเจา้ท่ีจะ
ไดย้นิและตอบค าอธิษฐานของเรา (1 ยอห์น 1:7-9) 
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สนองคุณ 

ไม่มีส่ิงใดท าใหพ้ระเจา้พอพระทยัมากกวา่การท่ีเราแสดงออกถึงความเช่ืออยา่งต่อเน่ือง จะมีวิธี
ไหนท่ีจะท าส่ิงน้ีได้ดีกว่าการบอกพระองค์ว่า “ขอบพระคุณ” พระวจนะของพระเจ้าบญัชาว่า “จง
ขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะน่ีแหละเป็นน ้ าพระทยัของพระเจา้ ซ่ึงปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อ
ท่านทั้งหลาย” (1 เธสะโลนิกา 5:18) ท่าทีแห่งการขอบพระคุณช่วยเราให้รับรู้วา่พระเจา้ควบคุมทุกส่ิง-
ไม่ใช่แค่พระพรแต่รวมทั้งปัญหาและความยากล าบากดว้ย เม่ือเราเขา้มาหาพระเจา้ดว้ยใจท่ีเต็มดว้ยการ
ขอบพระคุณ พระองคก์็จะเขม้แขง็แทนเรา ในทางกลบักนั จิตวญิญาณท่ีนกัวพิากษว์จิารณ์และไม่เช่ือท า
ให้พระเจา้ไม่พอพระทยั และขดัขวางการท างานของพระองค์ท่ีอวยพระพร และท าให้เราบริบูรณ์และ
ใชเ้ราเพื่อพระสิริของพระองค ์

เสนอขอ 

การทูลขอครอบคลุมถึงการขอเพื่อความจ าเป็นของเราเองและการวิงวอนเพื่อคนอ่ืน เราควร
อธิษฐานเพื่อทุกส่ิงและเร่ืองท่ีเจาะจงต่าง ๆ 

ยกตวัอย่างเช่น เม่ือคุณพูดกบัพระเจา้ จงอธิษฐานขอให้ตวับุคคลภายในของคุณได้รับการ
สร้างใหม่ ท่ีจะไวต่อการรับรู้และไดรั้บฤทธ์ิเดชจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิเสมอ อธิษฐานเร่ืองปัญหาของ
คุณ อธิษฐานขอสติปัญญาและการทรงน า อธิษฐานขอก าลงัท่ีจะต่อตา้นการทดลอง อธิษฐานขอการ
ปลอบประโลมในเวลาเศร้าโศก-จงอธิษฐานเพื่อทุกส่ิง (ฟีลิปปี 4:6) 

แลว้จงอธิษฐานเพื่อคนอ่ืน – คู่สมรส ลูก ๆ พ่อแม่ เพื่อนบา้น และเพื่อน ๆ ของคุณ อธิษฐาน
เผื่อศิษยาภิบาลของคุณและมิชชันนารี และคริสเตียนอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีพระเจ้าประทานความ
รับผดิชอบพิเศษแก่เขา อธิษฐานเผือ่ผูท่ี้มีอ านาจเหนือคุณ (1 ทิโมธี 2:1,2) 

อธิษฐานเป็นพิเศษส าหรับความรอดของจิตวญิญาณขอใหคุ้ณมีโอกาสทุกวนัท่ีจะแนะน าให้คน
อ่ืนรู้จกัพระคริสต์และการท างานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และอธิษฐานเพื่อการท าให้พระมหาบญัชา
ส าเร็จ (1 ทิโมธี 2:3,4) เร่ิมจากมหาวิทยาลยัหรือชุมชนของคุณ อธิษฐานเผื่อและแสวงหาเพื่อนคริส
เตียนสักคนหรือมากกวา่นั้นท่ีคุณจะสามารถเป็นคู่อธิษฐานได ้(มทัธิว 18:19) 

องคป์ระกอบเหล่าน้ี – สรรเสริญ สารภาพ สนองคุณ และเสนอขอ - ไดช่้วยคริสเตียนมากมาย
ใหพ้ฒันาการอธิษฐานท่ีครบถว้นมากข้ึน 
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มปีระสบกำรณ์กบัฤทธ์ิอ ำนำจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

เพื่อนรักของผมคนหน่ึงช่ือ ดี เจ็ปเซน เป็นภรรยาของอดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐ โรเจอร์ เจ็ปเซน 
ไดร่้วมงานเล้ียงอาหารกลางวนัในหอ้งจดัเล้ียงของวฒิุสภา ท่ีแคปปิตลั ฮิลล ์ในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. 

สมาชิกสภาคองเกรส รัฐมนตรี ผูน้ าระดบัสูงของรัฐบาล และแขกท่ีไดรั้บความนบัถืออ่ืน ๆ นัง่
อยูใ่นหอ้งอนัสวยงามมีเสาท่ีตกแต่งหรูหรา เพดานสูง และโคมไฟระยา้ขนาดมหึมา ห้องนั้นดูเหมือนจะ
เตม็ปร่ีไปดว้ยคนท่ีมีอิทธิพลซ่ึงมารวมกนัเพื่อใหเ้กียรติแก่คนรับใชท่ี้ถ่อมใจของพระเจา้ 

แลว้แม่ชีเทเรซาก็เขา้มาในหอ้ง 
คุณนายเจป็เซนกล่าววา่ “ท่านดูจะตวัเล็กมากและไม่เหมาะกบัสถานท่ี ท่านสวมชุดสีขาวน ้ าเงิน

เหมือนท่ีใส่ประจ า เส้ือกนัหนาวเก่า ๆ สีเทา และรองเทา้แตะท่ีเห็นไดช้ดัว่ามนัพาท่านเดินทางมาแลว้
หลายไมล ์หอ้งและแขกผูมี้เกียรติดูจะท าใหท้่านตวัเล็กลงไปสนิท” 

ทนัใดนั้นผูน้ าระดบัสูงทั้งหลายของประเทศท่ีมีอ านาจมากท่ีสุดในโลก รวมทั้งแขกระดบัสูง
อ่ืน ๆ ก็ลุกข้ึนยนืและปรบมือ หลายคนน ้าตาคลอ 

“ดิฉันสะดุดใจในความแตกต่างน้ี” คุณนายเจ็ปเซน กล่าว “ผมคิดว่า พระเจา้ขา้ ผูห้ญิงท่ีบอบ
บางคนน้ีมีพลงัมากกวา่ท่ีขา้พระองคเ์ห็นในห้องโถงของสภา ท่านสะทอ้นให้เห็นพระเยซูในทุก ๆ ท่ีท่ี
ท่านไป และทุกคนก็สะเทือนใจอยา่งประหลาด” 

แม่ชีเทเรซาไม่ไดค้รอบครองอะไรเลย ท่านไม่เคยเรียกร้องจะมีวตัถุอะไรเป็นกรรมสิทธ์ิ หรือ
ยกก าป้ันข้ึนเรียกร้องสิทธิเพื่อตวัท่านเอง กระนั้นท่านก็ถูกยกข้ึนสูงให้เป็นท่ียอมรับส าหรับการงานท่ี
ท่านท ากบัคนอดอยากและใกลต้ายในเมืองกลักตัตา อินเดีย ท่านยื่นมือลงสู่กน้บ้ึงและรักคนท่ีโลกน้ี
เรียกวา่ไม่น่ารัก ท่านเป็นตวัอยา่งท่ีฉายแสงแห่งการเสียสละตนเอง ท่านพิสูจน์ฤทธ์ิอ านาจความรักของ
พระเจา้ท่ีเปล่ียนแปลงผูค้นและสัมผสัโลกท่ีอดอยาก 

น่ีคืออ านาจท่ีแทจ้ริง ซ่ึงแตกต่างจากอ านาจของโลกน้ีมนัท าให้คนฉลาดงงงวยและท าให้คนท่ี
แขง็แรงต ่าลง มนัคือฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ท่ีท างานผา่นชายหญิงธรรมดา ๆ เพื่อพระสิริของพระองค ์

บางทีคุณอาจจะสงสัยวา่ ท าไมชีวติคริสเตียนของฉนัมนัไม่ต่ืนเตน้และอ่ิมเอิบมากกวา่น้ี ฉนัจะ
รับฤทธ์ิอ านาจท่ีจะมีชีวติอยา่งมีชยัชนะและเป็นพยานท่ีเกิดผลเพื่อพระเยซูไดท่ี้ไหนหรือ 

พระเยซูสัญญาวา่ “เราไดม้าเพื่อเขาทั้งหลาย ‘คุณและผมและคริสเตียนทุกคน’ จะไดชี้วิต และ
จะไดอ้ย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)  กระนั้น ถา้คุณเป็นคริสเตียนทัว่ไปท่ีประกาศตวัคุณคงจะคิด
แน่นอนวา่ จริง ๆ แลว้มนัไม่มีอะไรท่ีครบบริบูรณ์ในชีวิตฉนั ฉันพยายามเป็นพยาน แต่ไม่มีใครสนใจ
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ส่ิงท่ีฉนัพูด ฉนัไม่มีประสบการณ์กบัอะไรนอกจากความสงสัย ความกลวั ความสับสน และความพ่าย
แพแ้น่นอนชีวติคริสเตียนมนัตอ้งมีอะไรมากกกวา่น้ี แต่ฉนัยงัไม่เคยพบมนั 

มีช่วงหน่ึงในงานรับใช้ของผมท่ีทา้ทายให้คริสเตียนเป็นพยานและด าเนินชีวิตท่ีบริสุทธ์ิเพื่อ
พระคริสตแ์ต่ผลก็น่าผดิหวงัจนผมเร่ิมอุทิศเวลาและแรงกายส่วนมากของผมกบัการประกาศซ่ึงพระเจา้
อวยพรใหผ้ลชดัเจนกวา่อยา่งไรก็ตาม หลายปีผา่นไป และพระวิญญาณบริสุทธ์ิช่วยผมให้เห็นศกัยภาพ
ยิง่ใหญ่ในคริสเตียนท่ีอุ่น ๆ ถา้เพียงเขาต่ืนข้ึนและถูกรวบรวมมาเพื่อพระคริสต ์

เด๋ียวน้ีผมเช่ือมัน่วา่คริสเตียนอุ่น ๆ ท่ีด าเนินฝ่ายโลกสามารถกลายเป็นพยานท่ีส าคญัและมีพลงั
ถา้พวกเขาจะยอมจ านนความตั้งใจของตนเพื่อพระคริสต ์รับการเติมให้เต็มลน้ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
และรับการฝึกฝนในการเป็นพยานและการสร้างสาวก 

ควำมแตกต่ำง 

คร้ังแลว้คร้ังเล่าท่ีผมระลึกถึงความแตกต่างท่ียิ่งใหญ่ระหวา่งคริสตจกัรของพระคริสตทุ์กวนัน้ี
และคริสตจกัรของพระองคใ์นศตวรรษแรก 

นกัศาสนศาสตร์บางคนอาจกล่าวว่า ขอ้แตกต่างคือระดบัของการอุทิศตวั แต่คนมากมายทัว่
โลกก็ก าลงัร้องเรียกพระเจา้ อุทิศชีวิตของตนเพื่อพระคริสตว์นัต่อวนั กระนั้นเขาก็ยงัด าเนินชีวิตท่ีเฉย
ชาและพา่ยแพฝ่้ายวญิญาณต่อไป 

ท าไมล่ะ เราไม่ไดย้ินจากมทัธิว 5:6 หรือ “บุคคลผูใ้ดหิวกระหายความชอบธรรม ผูน้ั้นเป็นสุข 
เพราะวา่พระเจา้จะทรงใหอ่ิ้มบริบูรณ์” 

ยอห์น สาวกผูเ้ป็นท่ีรัก ไม่ไดพู้ดโดยยกค าพูดของพระเยซูหรือ (1 ยอห์น 1:5-7) เม่ือท่านพูดวา่ 
พระเจา้ทรงเป็นความสวา่ง และความมืดในพระองคไ์ม่มีเลย และถา้เราด าเนินอยูใ่นความ “สวา่ง” เราก็
มีสามคัคีธรรมกบัพระบิดาและพระบุตร 

เราไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินชีวิตในความยากจนฝ่ายจิตวิญญาณ พระสัญญาหลายพนัขอ้ในพระ
คมัภีร์สามารถน ามาใชก้บัคริสเตียนทุกคน พระสัญญาเหล่าน้ีรวมถึง: ความมัน่ใจในความรักของพระ
เจา้ (ยอห์น 3:16) : ชีวิตนิรันดร์ (โรม 6:23) การยกโทษบาป (1 ยอห์น 1:9) การจดัเตรียมส่ิงจ าเป็นดา้น
วตัถุ (ฟีลิปปี 4:19) การน าย่างเทา้ (สดุดี 37:23) เคล็ดลบัของการอธิษฐานท่ีประสบผลส าเร็จ (ยอห์น 
15:7) พระสัญญาถึงชีวิตท่ีครบบริบูรณ์ (ยอห์น 10:10) พระสัญญาท่ีพระเจา้จะให้เกียรติชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ 
(2 พงศาวดาร 16:9) : ความมัน่ใจวา่ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็เพื่อผลดีส าหรับเรา (โรม 8:28) : การช่วยกูจ้ากการ
ทดลอง (1 โครินธ์ 10:13) : ชยัชนะเหนือความกลวั (1 ยอห์น 4:18) และขอ้อ่ืน ๆ อีกนบัไม่ถว้น 
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พระคมัภีร์สัญญาว่าคริสเตียนทุกคนสามารถมีความรัก ความช่ืนชมยินดี สันติสุข ความเช่ือ 
และคุณลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์อ่ืน ๆ อีกมากมาย แลว้ปัญหาอยูต่รงไหนล่ะ ท าไมคริสเตียนส่วนมาก
ไม่ไดพ้บคุณลกัษณะของชีวติเหล่าน้ี 

ดร.บิลลี เกรแฮม เคยกล่าวว่า จากการคน้ควา้ของท่าน อย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคริส
เตียนทั้งหมดในอเมริกามีชีวิตท่ีพ่ายแพ ้คนอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นฐานะท่ีสามารถรู้ถึงชีพจรฝ่ายจิตวิญญาณของ
อเมริกาก็กล่าวคลา้ยคลึงกนั 

เป็นไปไดม้ากตามหลกัของค่าเฉล่ีย วา่คุณก็เป็นคนหน่ึงในเกา้สิบเปอร์เซ็นต์นั้น คุณอาจมีใจ
เพื่อพระเจา้ คุณอ่านพระคมัภีร์อยา่งสัตยซ่ื์อ ท่านอธิษฐาน คุณเป็นพยาน คุณกระตือรือร้นในคริสตจกัร
ของคุณ กระนั้นปีแลว้ปีเล่าคุณก็ต่อสู้และพ่ายแพเ้สมอ การทดลองเขา้มา คุณต่อตา้นมนัแบบสองจิต
สองใจ แลว้ก็ยอมโอนอ่อน ยอมจ านน จนในท่ีสุดคุณก็พา่ยแพ ้เป็นเดือน ๆ ท่ีคุณเดินทางอยูใ่นความหด
หู่ใจเดิม ๆ เหมือนนายคริสเตียน ในหนงัสือปริศนาธรรมของจอห์น บนัยนั แลว้คุณก็พบการพกัผ่อน
ฝ่ายวญิญาณและคุณก็กลบัสู่ยอดเขาสูงสักพกัหน่ึง ข้ึน ๆ ลง ๆ ชนะหลายคร้ัง แพก้็หลายคร้ัง ไม่ชา้คุณ
ก็รัองเหมือนเปาโล ในโรม 7:24 ว่า “โอย ขา้พเจา้เป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นน้ี ใครจะช่วยขา้พเจา้ให้
พน้จากร่างกายน้ีซ่ึงเป็นของความตายได”้ 

ในฐานะประธานขององค์การแคมพสัครูเสดฟอร์ไครสต์ ผมไดรั้บสิทธิพิเศษให้พูดต่อหน้า
นกัศึกษาหลายพนัคนนบัตั้งแต่ปี 1951 ในการสรุปสุนทรพจน์ท่ีผมกล่าวท่ีมหาวิทยาลยัปรินซ์ตนั ชาย
หนุ่มท่ีเล่ือมใสคนหน่ึงมาหาผมเพื่อบอกถึงความกงัวลในเร่ืองท่ีเขาไม่เกิด “ผล” ในการเป็นพยาน “ผม
อ่านพระคมัภีร์หน่ึงชั่วโมง ผมอธิษฐานหน่ึงชั่วโมง และผมเป็นพยานหน่ึงชั่วโมงในแต่ละวนั” เขา
กล่าว “ผมเขา้ร่วมประชุมของคริสเตียนทุกคร้ังในมหาวิทยาลยั แต่ผมก็ยงัไม่สามารถน าสักคนเดียวมา
รู้จกัพระคริสต์ได้เลย ผมมีอะไรผิดปกติหรือ” เม่ือผมให้ค  าปรึกษาเขา ผมค่อย ๆ สืบ คน้หาค าตอบ
ส าหรับปัญหาของเขา ผมทราบว่าเขาตั้งใจจริง เขาตอ้งการท าให้พระเจา้พอพระทยั เขาตอ้งการอย่าง
จริงใจใหเ้พื่อนของเขามารู้จกัพระผูช่้วยให้รอดท่ีแสนวิเศษของเขาและจากการประพฤติและกิจกรรมค
ริสเตียนของเขา เขาก็เป็นคริสเตียนตวัอยา่งทีเดียว 

พระเยซูสัญญาในยอห์น 14:26 และ 16:13 วา่ พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะสอนเราทุกส่ิงและจะน า
เราไปสู่ความจริงทั้งมวล เม่ือผมให้ค  าปรึกษากบัชายหนุ่มคนน้ี เราก็ไดรั้บการน าเขา้สู่ขอ้พระคมัภีร์ท่ี
ส าคญับางตอนท่ีอธิบายถึงความเป็นบุคคลและงานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผมแบ่งปันวา่เขาจะไดรั้บ
การเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิได้อย่างไรโดยยึดพื้นฐานจากพระบญัชาให้เราประกอบดว้ย
พระวิญญาณ (เอเฟซสั 5:18) และพระสัญญาท่ีวา่ถา้เราขอส่ิงใดท่ีเป็นพระประสงค ์พระองคจ์ะฟังและ
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ตอบ (1 ยอห์น 5:14,15) เม่ือเขาอา้งเอาการเต็มลน้ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิดว้ยความเช่ือพระเจา้ก็ไข
ประตูสู่ชยัชนะและความช่ืนชมยนิดีท่ีเกินค าบรรยาย 

ชายหนุ่มคนน้ีออกจากห้องให้ค  าปรึกษาดว้ยความช่ืนบานและดว้ยใจท่ีคาดหวงั ณ จุดนั้น เขา
เร่ิมมีประสบการณ์ถึงชีวิตท่ีเกิดผลในพระคริสต์อย่างท่ีเขาไม่เคยรู้มาก่อน เขารู้วา่บางส่ิงไดเ้กิดข้ึนใน
ชีวติเขา เขาเป็นคนใหม่ ไม่กลวั ไม่เฉยชา และพา่ยแพใ้นฝ่ายจิตวญิญาณอีกต่อไป เด๋ียวน้ีเขาเป็นคนกลา้
และมีฤทธ์ิเดชและความเช่ือท่ีจะเช่ือในพระเจา้เขาแทบจะรอไม่ไดท่ี้จะเห็นวา่พระเจา้ท าอะไรผา่นเขา 
“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” เขาอธิษฐาน “พระองคจ์ะน าขา้พระองคไ์ปหาใครเป็นคนแรกวนัน้ี” 

ระหวา่งวนันั้น พระวญิญาณบริสุทธ์ิน าคริสเตียนหนุ่มคนน้ีไปพบเพื่อนนกัศึกษาซ่ึงเขาเคยเป็น
พยาน แต่ไม่เห็นความส าเร็จใด ๆ แต่วนัน้ีไม่เหมือนเดิม พระเจา้ไดเ้ตรียมใจของนกัศึกษาอีกคนไว ้และ
ไม่ช้าเขาทั้งสองก็กม้ศีรษะอธิษฐานเม่ือเพื่อนของเขารับเช่ือพระเยซูคริสต์ วนัต่อมาประสบการณ์ท่ี
วเิศษน้ีก็เกิดข้ึนอีกคร้ังกบันกัศึกษาอีกคนซ่ึงถูกน ามาโดยพระหตัถท่ี์เรามองไม่เห็น 

น่ีไม่ใช่เร่ืองแปลก เพราะพระวจนะของพระเจา้บอกเขาวา่ “ไม่มีผูใ้ดมาถึงเราไดน้อกจากพระ
บิดาผูท้รงใช้เรามาจะทรงชักน าให้เขามา” (ยอห์น 6:44) โดยฤทธ์ิอ านาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
นกัศึกษาของปรินซ์ตนัคนน้ียงัคงน าเพื่อนนกัศึกษามาพบพระคริสต์วนัแลว้วนัเล่า ชีวิตของเขาเองก็
ไดรั้บการเปล่ียนแปลงอยา่งอศัจรรยแ์ละไดรั้บก าลงัเป็นคนท่ีพระเจา้ใชไ้ด ้จนเขาไดก้ลายเป็นผูรั้บใช้
เตม็เวลา 

เราแต่ละคนตอ้งได้รับการเติมให้เต็มดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิเพื่อจะเป็นพยานท่ีเกิดผลเพื่อ
พระคริสต ์

แต่ท่านทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดชเม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมาเหนือท่าน 
และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทัว่แควน้ยูเดีย แควน้สะมาเรีย และจนถึงท่ีสุด
ปลายแผน่ดินโลก (กิจการ 1:8) 

ทุกคร้ังท่ีพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมและพนัธสัญญาใหม่อ้างถึงการประกอบด้วยพระ
วญิญาณก็จะเก่ียวขอ้งกบัฤทธ์ิเดชในการรับใชแ้ละการเป็นพยาน 

เร่ิมตั้งแต่วนัเพนเทคสเตและต่อเน่ืองมาตลอดหลายศตวรรษ งานของพระเจา้ก็ส าเร็จโดยผา่น
ทางคนของพระเจา้ท่ีประกอบดว้ยพระวญิญาณ-คนอยา่งเปโตร เปาโล และสาวกทั้งหลาย 

ในยคุใหม่กวา่นั้น คนอยา่งจอห์น เวสลีย ์โจนาธาน เอ็ดเวิร์ดส์ ชาร์ลส์ ฟินเนย ์ดไวท ์แอล. มูดี 
ชาร์ลส์ สเปอร์เจียน จี. แคมป์เบลล์ มอร์แกน อาร์.เอ. ทอร์เรย ์บิลลี เกรแฮม และผูน้ าคริสเตียนอีก
มากมาย ซ่ึงประกอบด้วยพระวิญญาณได้ถูกใช้อย่างมากมายเพื่อจุดมุ่งหมายของพระคริสต์และ
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อาณาจกัรของพระองค์ อย่างไรก็ตาม การประกอบด้วยพระวิญญาณไม่ไดจ้  ากดัไวส้ าหรับผูน้ าคริส
เตียนเท่านั้น แต่มนัมีไวส้ าหรับเราทุกคนท่ีท าตามเง่ือนไขของพระเจา้ 

ลองฟังส่ิงท่ีคนของพระเจา้บางคนกล่าวถึงความส าคญัท่ีคริสเตียนทุกคนตอ้งเต็มลน้ดว้ยพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ: 

มนุษยต์้องแสวงหาด้วยสุดใจท่ีจะประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ถ้าปราศจากการ
ประกอบดว้ยพระวิญญาณ มนัก็เป็นไปไม่ไดแ้มแ้ต่นอ้ยท่ีคริสเตียนแต่ละคนหรือคริสตจกัรจะสามารถ
ด าเนินชีวติหรือรับใชอ้ยา่งท่ีพระเจา้ปรารถนา 

แอนดรูว ์เมอร์เรย ์
คริสเตียนมีความผดิท่ีไม่รับการเติมใหเ้ตม็ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เท่ากบัท่ีคนบาปผิดไม่ยอม

กลบัใจ พวกเขาผดิมากกวา่ดว้ยเพราะเขามีแสงสวา่งมากกวา่ พวกเขาผดิมากกวา่จริง ๆ 
ชาร์ลส์ จี. ฟินเนย ์

ชีวิตท่ีเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ ชีวิตของผูท่ี้ได้รับการค ้ าจุนซ่ึงยอมให้ความบริบูรณ์ของ
พระองคล์น้ไหลอยูภ่ายในคือชีวติแบบเดียวท่ีท าใหพ้ระเจา้พอพระทยัได ้

นอร์แมน บี.แฮริสัน 
จุดมุ่งหมายหลกัในการประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิคือฤทธ์ิเดชในการรับใช ้คริสเตียนท่ี

ดีท่ีสุดและพระเจา้ใช้ไดดี้ท่ีสุดท่ีผมรู้จกั คือคนท่ีพิสูจน์แลว้วา่มีประสบการณ์ลึกซ้ึงกบัการเติมให้เต็ม
ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

เจ.เอด็วนิ ออร์ 
ผมเช่ือว่าเป็นไปไม่ได้ท่ีคริสเตียนจะเกิดผล ไม่ว่าในชีวิตหรืองานรับใช้ นอกเสียจากว่าเขา

ประกอบดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ผูซ่ึ้งเป็นแหล่งแห่งฤทธ์ิเดชแหล่งเดียวท่ีพระเจา้จดัเตรียมไว ้
เฮน็เรียตตา ซี.เมียร์ส 

ลองอ่านชีวประวติัของคนของพระเจา้สิครับ แลว้คุณจะพบวา่ เขาแต่ละคนแสวงหาคนไดรั้บ
พระราชทานฤทธ์ิเดชจากเบ้ืองบน ค าเทศนาหน่ึงคร้ังท่ีรับการเจิมก็มีค่าเท่ากบัพนัคร้ังท่ีเทศนาจากก าลงั
ของเน้ือหนงั 

ดร.ออสวอลด ์เจ.สมิธ 
ผมอยากบอกให้ชัดเจนเป็นพิเศษว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิด ารงอยู่ในผูเ้ช่ือทุกคนอยู่แลว้ และ

ฤทธ์ิอ านาจพิเศษท่ีมาจากการประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็ไม่ไดจ้  ากดัไวส้ าหรับผูน้ าคริสเตียน
เท่านั้น คริสเตียนทุกคนไม่เพียงแค่มีสิทธิพิเศษท่ีจะประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ แต่ยงัไดรั้บค า
บญัชาให้ประกอบดว้ยพระวิญญาณดว้ย (เอเฟซัส 5:18) ดงันั้น ถา้คริสเตียนไม่รับการเติมให้เต็มดว้ย
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พระวิญญาณเขาก็ไม่เช่ือฟังพระบญัชาของพระเจา้ และก าลงัท าบาปต่อพระองค์ยิ่งกว่านั้น เน่ืองจาก
พระเจา้บญัชาเราในพระวจนะของพระองคใ์ห้เราประกอบดว้ยพระวิญญาณ เราจึงสามารถแน่ใจไดว้่า
พระองคมี์ฤทธ์ิอ านาจท่ีจะเติมเราในวนิาทีท่ีเราเชิญใหพ้ระองคท์  าเช่นนั้น 

ชีวติทีเ่ต็มล้นด้วยพระวญิญำณคอือะไร 

ชีวิตท่ีเต็มลน้ดว้ยพระวิญญาณคือชีวิตท่ีเต็มลน้ดว้ยพระคริสต์ คริสเตียนท่ีประกอบดว้ยพระ
วิญญาณคือผูท่ี้ถือว่าตนเองตายต่อบาปแลว้ ตามพระธรรมโรม 6:11 แต่ด ารงชีวิตอยูต่่อพระเจา้ในพระ
เยซูคริสตผ์ูซ่ึ้งไดรั้บ “ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรคแ์ละในแผน่ดินโลก” (มทัธิว 28:18) และในพระองค ์
“สภาพของพระเจา้ด ารงอยูอ่ยา่งบริบูรณ์” (โคโลสี 2:9) พระองคส์ามารถส าแดงฤทธานุภาพนั้นเด๋ียวน้ี
ผ่านผูเ้ช่ือท่ีประกอบดว้ยพระวิญญาณ พระองค์ผูม้าเพื่อเท่ียวหาและช่วยผูท่ี้หลงหายให้รอด เด๋ียวน้ีก็
ทรงเสาะหาคนท่ีหลงหายโดยผ่านทางคริสเตียน พระองค์น าย่างเทา้ของคริสเตียนไปสู่คนเหล่านั้นท่ี
หลงหายและตอ้งการความช่วยเหลือพระองค์เร่ิมใช้ริมฝีปากของคริสเตียนเพื่อเล่าถึงความรักของ
พระองค์ พระทัยยิ่งใหญ่แห่งความเมตตาของพระองค์ก็ส าแดงให้เห็นในชีวิตของคริสเตียนท่ี
ประกอบดว้ยพระวญิญาณ 

ในความหมายท่ีแทจ้ริงคือ คริสเตียนคนนั้นสละชีวิตของตน การเฉยชา ความพ่ายแพ ้และการ
ไม่เกิดผลฝ่ายจิตวิญญาณของตน เพื่อรับฤทธ์ิเดชและชยัชนะของพระเยซูคริสต ์น่ีคือส่ิงท่ีมิชชนันารีผู ้
ยิง่ใหญ่ ฮดัสัน เทยเ์ลอร์ กล่าวถึงวา่เป็น “การแลกเปล่ียนชีวติ” 

เม่ือเราเต็มลน้ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เราก็เต็มลน้ดว้ยพระเยซูคริสต ์เราไม่คิดถึงพระคริสต์
ในฐานะผูท่ี้ช่วยเราท าหนา้ท่ีคริสเตียนบางอยา่งอีกต่อไป แต่พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูท้  างานผา่นเรา พระ
คริสตไ์ม่ตอ้งการใหเ้ราท างานเพื่อพระองค ์พระองคต์อ้งการให้เรายอมให้พระองคท์  างานของพระองค์
ในเราและผ่านเรา น่ีคือประสบการณ์ยิ่งใหญ่ท่ีอคัรทูตเปาโลพบเม่ือท่านกล่าวในกาลาเทีย 2:20 ว่า 
“ขา้พเจา้ถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ ขา้พเจา้เองไม่มีชีวติอยูต่่อไป แต่พระคริสตต่์างหากท่ีทรงมีชีวิตอยู่
ในขา้พเจา้” เด๋ียวน้ีร่างกายของเรากลายเป็นร่างกายของพระคริสต ์เพื่อจะทรงใชต้ามพระประสงคข์อง
พระองค ์ความคิดของเรากลายเป็นความคิดของพระองคเ์พื่อจะคิดส่ิงท่ีพระองคท์รงคิด ความตั้งใจของ
เราตอนน้ีถูกควบคุมโดยพระประสงคข์องพระองค ์ความเป็นตวัเราทั้งหมด เวลาและความสามารถของ
เราก็เป็นของพระองคท์ั้งส้ิน 

เปาโลกล่าวต่อไปวา่ “ชีวิตซ่ึงขา้พเจา้ด าเนินอยูใ่นร่างกายขณะน้ี ขา้พเจา้ด าเนินอยู่โดยศรัทธา
ในพระบุตรของพระเจา้ผูไ้ดท้รงรักขา้พเจา้ และไดท้รงสละพระองคเ์องเพื่อขา้พเจา้ ” ความเช่ือในผูใ้ด
เล่า ก็ความเช่ือในพระบุตรของพระเจา้ พระองค์ผูรั้กเราและสละพระองค์เองเพื่อเราพระองค์ผูไ้ดรั้บ 
“ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรคแ์ละในแผน่ดินโลก” 
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ลองคิดดูสิ! คุณเขา้ใจหรือไม่วา่น่ีหมายความวา่อยา่งไร 
ถา้คุณยอมใหใ้จปรารถนาของคุณต่อพระเจา้พระวิญญาณบริสุทธ์ิ และรับรู้วา่พระเยซูคริสตอ์ยู่

ในชีวิตของคุณจริง ๆ ทุก ๆ ขณะ คุณก็ก าลงัผจญภยัคร้ังยิ่งใหญ่ พระเยซูคริสต์เจา้จะเร่ิมน าคนท่ีหลง
หายมากมายมาหาพระองคผ์า่นชีวติท่ียอมจ านนและประกอบดว้ยพระวญิญาณของคุณ 

ฉันสำมำรถคำดหวงัอะไรได้บ้ำง จำกชีวติทีเ่ต็มล้นด้วยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

ตอนน้ีมาถึงบททดสอบจริงท่ีจะตดัสินว่าคุณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิอย่างแท้จริง
หรือไม่ คุณพบวา่คุณรักพระคริสตม์ากข้ึนหรือไม่ คุณห่วงใยคนท่ีไม่รู้จกัความรักและการยกโทษบาป
ของพระองคม์ากข้ึนหรือเปล่า คุณมีประสบการณ์กบัความเช่ือ ความกลา้ เสรีภาพ และฤทธ์ิเดชในการ
เป็นพยานท่ียิ่งใหญ่ข้ึนหรือเปล่า ถา้เป็นเช่นนั้น คุณก็ไดเ้ต็มลน้ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้ พระเยซู
คริสตก์ าลงัเร่ิมตน้ส าแดงชีวติและความรักของพระองคผ์า่นคุณและในคุณ 

จ าไวว้่า พระเยซูได้สัญญาว่าเราจะได้รับฤทธ์ิเดชเม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จมาเหนือเรา 
หลงัจากไดรั้บฤทธ์ิเดชเราก็จะตอ้งการอยา่งเป็นธรรมชาติท่ีจะเป็นพยานของพระองค์ไม่วา่เราจะอยู่ท่ี
ไหน (กิจการ 1:8) 

เป็นความจริงแน่นอนท่ีคุณจะรักพระคริสต ์เพื่อนมนุษย ์และพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความ
รักท่ียิ่งใหญ่กว่าเดิมเม่ือคุณเต็มลน้ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ตามท่ีเปาโลกล่าวในโรม 5:5 ว่า “เพราะ
เหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลัง่เขา้สู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระองค์ได้
ประทานใหแ้ก่เราแลว้” และผลของพระวญิญาณ-ความรัก ความปลาบปล้ืมใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ 
ความปราณี ความดี ความสัตยซ่ื์อ ความสุภาพอ่อนนอ้มและการรู้จกับงัคบัตน (กาลาเทีย 5:22,23) ก็จะ
เห็นไดช้ดัเจนยิง่ข้ึนในชีวติคุณ 

อยา่งไรก็ตาม มีความแตกต่างระหวา่งผลของพระวญิญาณกบัของประทานฝ่ายพระวิญญาณ 
การเติมดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ินั้นประทานให้เพื่อฤทธ์ิเดชและความกลา้ในการเป็นพยาน ผูน้ าคริส
เตียนส่วนมากเห็นดว้ยกบั ดร.อาร์.เอ.ทอร์เรย ์ซ่ึงกล่าววา่ 

ผมไดอ่้านตลอดพระคมัภีร์คร้ังแลว้คร้ังเล่าเพื่อตรวจสอบเร่ืองน้ี และผมกล่าวค ายืนยนัน้ีโดย
ปราศจากความกลวัแมแ้ต่นิดเดียวว่าจะมีขอ้โตแ้ยง้ท่ีหักล้างมนัได้ คือ ไม่มีแมแ้ต่ตอนเดียวในพนัธ
สัญญาเดิมหรือพนัธสัญญาใหม่ท่ีกล่าวถึงการประกอบด้วยพระวิญญาณ โดยท่ีไม่เช่ือมโยงกับ
พยานหลกัฐานในการรับใช ้

เม่ือคริสเตียนเขา้สนิทกบัพระคริสต ์ด าเนินชีวิตท่ีเต็มลน้ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผลของพระ
วญิญาณก็จะพฒันาข้ึนและคริสเตียนคนนั้นก็จะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายจิตวญิญาณมากข้ึน 
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การเติบโตเป็นผูใ้หญ่ของผลแห่งวิญญาณเป็นกระบวนการตลอดชีวิตท่ีด าเนินต่อเน่ืองไป
ขณะท่ีบุคลิกลกัษณะท่ีเหมือนพระคริสต์ก็ถูกป้ันข้ึนในชีวิตของคริสเตียน คริสเตียนบางคนส าแดงให้
เห็นผลของพระวญิญาณมากกวา่คนอ่ืนเพราะเขายอมจ านนต่อการท างานของพระองคม์ากกวา่ 

ยิ่งเรารับรู้วา่ตวัเราตายต่อบาปแลว้ และมอบความจงรักภกัดีแด่พระเยซูคริสต์เจา้และแด่ชีวิต
ของพระองค์ภายในเรา เราก็จะยิ่งยอมให้พระองค์ด าเนินชีวิตของพระองค์ผ่านทางชีวิตเรา โดยฤทธ์ิ
อ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และผลของพระวญิญาณก็จะยิง่เห็นชดัดว้ย 

ถึงแมก้ารพฒันาและการเติบใหญ่ของผลของพระวิญญาณจะเป็นกระบวนการท่ียาวนาน ของ
ประทานต่าง ๆ ของพระวิญญาณบริสุทธ์ินั้นประทานให้เม่ือคนกลายเป็นคริสเตียน แมผู้เ้ช่ือทุกคนท่ี
เต็มลน้ดว้ยพระวิญญาณจะไดรั้บฤทธ์ิเดชเพื่อเป็นพยาน แต่ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนมีของประทานอยา่ง
เดียวกนั ตามพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 12 บางคนถูกเรียกเพื่อเป็นอคัรทูต บางคนเป็นผูเ้ผยพระวจนะ
คนอ่ืนเป็นผูเ้ผยแพร่ข่าวประเสริฐ ศิษยาภิบาล และอาจารย ์(เอเฟซัส 4:11) ดงันั้นเราตอ้งยอมให้องค์
พระผูเ้ป็นเจา้น าเราไปสู่งานรับใชท่ี้พระองคเ์ตรียมไวส้ าหรับเรา 

อยา่เลียนแบบงานรับใชข้องคนอ่ืน จงอดทนรอคอยอย่าเพิ่งตดัสินใจวา่คุณจะท าอะไรกบัชีวิต
ของตนหรือคุณจะรับใชพ้ระเจา้ท่ีไหน พระองคจ์ะส าแดงชีวิตของพระองคใ์นคุณและผ่านคุณเม่ือคุณ
ศึกษาพระวจนะต่อไป และยงัคงเช่ือฟังและไวต่อการน าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ คุณจะคน้พบน ้ า
พระทยัของพระเจา้ส าหรับคุณผ่านทางพระวจนะของพระเจา้ การน าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และ
ค าปรึกษาท่ีมีสติปัญญาจากครสเตียนท่ีเป็นผูใ้หญ่ 

เม่ือคุณขอใหพ้ระเจา้เติมท่านดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิโดยความเช่ือ คุณก็ก าลงัจะเร่ิมการผจญ
ภยัคร้ังใหญ่ท่ีสุดในชีวิตคุณ จ าไวว้า่คุณขอให้คุณเต็มลน้ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ไม่ใช่เต็มดว้ยตวัเอง 
เม่ือพระองคท์รงควบคุมชีวิตของคุณ คุณก็จะเป็นเหมือนพระคริสตม์ากข้ึน พระวิญญาณบริสุทธ์ิไม่ใช่
ผูส้ร้างความวุ่นวายหรือมีความรู้สึกอย่างรุนแรง พระองค์มาเพื่อยกย่องและถวายเกียรติแด่พระเยซู 
ดงันั้นเม่ือคุณเตม็ลน้ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ มนัก็จะเป็นความปรารถนาท่ีแน่วแน่ของคุณท่ีจะท าตาม
พระประสงคข์องพระเจา้และส่ิงท่ีพอพระทยัและถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต ์

ท าไมพระเยซูจึงเสด็จมาในโลกน้ี “เพื่อท่ีจะเท่ียวหาและช่วยผูท่ี้หลงหายไปนั้นให้รอด” (ลูกา 
19:10) 

อะไรจะท าใหพ้ระองคพ์อพระทยัมากท่ีสุด เราท าใหพ้ระองคพ์อพระทยัมากท่ีสุดเม่ือเราช่วยท า
ให้พระมหาบญัชาส าเร็จโดยออกไปทัว่โลกและประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกคนโดยเชิญให้พระองค์
ด าเนินชีวติของพระองคผ์า่นตวัเรา เร่ิมตั้งแต่ท่ี “เยรูซาเล็ม” ของเรา 

ส่ิงน้ีจะส าเร็จไดอ้ยา่งไร ก็โดยฤทธานุภาพของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
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ลองคิดดูสิครับ คุณและผมไดรั้บสิทธิพิเศษท่ีจะถูกใชโ้ดยพระผูช่้วยให้รอดของเรา ผูเ้ป็นข้ึนมา
จากความตาย และสถิตอยูภ่ายในเรา เพื่อจะช่วยโลกท่ีหลงหายดว้ยข่าวประเสริฐท่ีแสนงดงาม 
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คุณได้ค้นพบชีวติทีเ่ป่ียมล้นด้วยพระวญิญำณบริสุทธ์ิหรือยงั 

คริสเตียนท่ีรู้ถึงความจริงแห่งการเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และด าเนินชีวิตภายใตก้าร
ควบคุมท่ีเป่ียมดว้ยพระเมตตาคุณของพระเจา้อย่างสม ่าเสมอทุกเวลา ยอ่มมีประสบการณ์ท่ีน่าต่ืนเตน้
ทุกวนั 

พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวว่ำ มนุษย์มสีำมประเภท 

1.มนุษย์ธรรมดำ:ผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บพระคริสต ์
“แต่มนุษย์ธรรดาจะรับส่ิงเหล่านั้นซ่ึงเป็นพระวิญญาณแห่งพระเจ้า

ไม่ไดเ้พราะเขาเห็นว่าส่ิงโง่เขลาและเขาไม่สามารถเขา้ใจไดเ้พราะว่าจะเขา้ใจ
ส่ิงเหล่านั้นไดก้็ตอ้งสังเกตดว้ยวญิญาณ” (1 โครินธ์ 2:14)  

 
 
2.มนุษย์ฝ่ำยจิตวิญญำณ: ผูท่ี้อยู่ภายใตก้ารควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และได้รับฤทธ์ิ

อ านาจจากพระองค ์
“แต่มนุษยฝ่์ายจิตวญิญาณวจิยัส่ิงสารพดัได ้แต่ไม่มีผูใ้ดจะวจิยัใจคนนั้นได”้ (1 โครินธ์ 2:15) 
 
 
 
 
 
 
3.มนุษย์ฝ่ำยเนื้อหนัง: ผูท่ี้ได้ตอ้นรับพระคริสต์แล้วแต่ด าเนินชีวิตอย่างพ่ายแพ ้ทั้งน้ีเพราะ

เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองในการด าเนินชีวติคริสเตียน 
“พี่นอ้งทั้งหลายขา้พเจา้ไม่อาจจะพดูกบัท่านเหมือนพูดกบัผูท่ี้อยู่

ฝ่ายวิญญาณแล้วได้ แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนท่ีอยู่ฝ่ายเน้ือหนัง 
เหมือนกบัท่านเป็นทารกในพระคริสต์ ขา้พเจา้เล้ียงท่านดว้ยน ้ านมมิใช่
ด้วยอาหารแข็ง เพราะว่าเม่ือก่อนนั้น ท่านยงัไม่สามารถรับและถึงแม้
เด๋ียวน้ี ท่านก็ยงัไม่สามารถ ดว้ยวา่ท่านยงัอยูฝ่่ายเน้ือหนงั เพราะวา่เม่ือยงั
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อิจฉากนัและขดัเคืองใจกนั ท่านไม่ไดอ้ยู่ฝ่ายเน้ือหนงัหรือ และไม่ไดป้ระพฤติตามมนุษยส์ามญัดอก
หรือ” (1 โครินธ์ 3:1-3) 

ต่อไปนีค้อืหลกัส่ีประกำรเพือ่จะด ำเนินชีวติทีเ่ป่ียมล้นด้วยพระ

วญิญำณบริสุทธ์ิ 

1.พระเจ้ำได้ทรงประทำนชีวติคริสเตียนทีค่รบบริบูรณ์และเกดิผลไว้ให้เรำแล้ว 

พระเยซูตรัสว่า “เราไดม้าเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับชีวิตและจะไดอ้ย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 
10:10) 

“เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผูใ้ดท่ีเขา้สนิทอยู่ในเรา และเราเขา้สนิทอยู่ในเขา ผู ้
นั้นจะเกิดผลมากเพราะถา้แยกจากเราแลว้ ท่านจะท าส่ิงใดไม่ไดเ้ลย” (ยอห์น 15:5) 

“ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปล้ืมใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความ
ปรานี ความดี ความสัตยซ่ื์อ ความสุภาพอ่อนนอ้ม การรู้จกับงัคบัตน เร่ืองอยา่งน้ีไม่มีธรรมบญัญติัห้าม
ไวเ้ลย” (กาลาเทีย 5:22, 23) 

“แต่ท่านทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมาเหนือท่าน 
และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทัว่แควน้ยูเดีย แควน้สะมาเรีย และจนถึงท่ีสุด
ปลายแผน่ดินโลก” (กิจการ 1:8) 

ต่อไปน้ีคือคุณลกัษณะบางประการของมนุษยฝ่์ายวญิญาณซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากการวางใจพระ
เจา้ 

 
 
 
 
 
 
คริสเตียนจะส าแดงคุณลกัษณะดงักล่าวน้ีมากน้อยเท่าใดย่อมข้ึนอยู่กบัการเช่ือ พึ่งพระเจา้ใน

การด าเนินชีวิตทุก ๆ ดา้นและความเจริญเติบโตแห่งชีวิตในพระคริสต์ของเขา ผูท่ี้เพิ่งจะเร่ิมเขา้ใจการ
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ปฏิบติัพระราชกิจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิไม่ควรทอ้ใจหากวา่ชีวติของตนยงัไม่เกิดผลเท่ากบัคริสเตียน
ท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัความจริงน้ีมาเป็นเวลานานกวา่ 

เพราะเหตุใดคริสเตียนส่วนใหญ่จึงไม่ประสบกบัชีวติท่ีครบบริบูรณ์น้ี 

2.คริสเตียนฝ่ำยเนือ้หนัง ย่อมไม่สำมำรถประสบกบัชีวติทีค่รบบริบูรณ์ และเกดิผลได้ 

มนุษยฝ่์ายเน้ือหนงั ด าเนินชีวติคริสเตียนโดยการเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง 
*เขาไม่ไดรั้บการบอกเล่า เขาไม่ทราบเก่ียวกบัความรัก การอภยัโทษ และฤทธ์ิอ านาจของพระ

เจา้ หรือไม่ก็ลืมความจริงเหล่านั้นหมดส้ินแลว้นัน่เอง (โรม 5:8-10, ฮีบรู 10:1-25, 1 ยอห์น 1, 2:1-3, 2 
เปโตร 1:9, กิจการ 1:8) 

*เขามีประสบการณ์ฝ่ายจิตวญิญาณข้ึน ๆ ลง ๆ 
*เขามีความสับสนขาดความเขา้ใจในตนเอง เขาปรารถนาท่ีจะท าในส่ิงท่ีถูกท่ีควร แต่แลว้ก็ท  า

ไม่ได ้
*เขามิไดทู้ลขอฤทธ์ิอ านาจจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิในการด าเนินชีวิตคริสเตียน (1 โครินธ์ 

3:1-3, โรม 7:15-24, 8:7, กาลาเทีย 5:16-18) 
คุณลกัษณะบางประการต่อไปน้ี เป็นการแสดงถึงลกัษณะของมนุษยฝ่์ายเน้ือหนงั คือคริสเตียน

ผูซ่ึ้งไม่ไวว้างใจพระเจา้อยา่งเตม็ท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ผูท่ี้ประกาศตนวา่เป็นคริสเตียน แต่ยงัคงหมกมุ่นอยูก่บัการท าความผดิบาป ควรจะส านึกตวัไว้

วา่เขาอาจมิไดเ้ป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริงเลยก็ได ้ดู 1 ยอห์น 2:3, 3:6-9, เอเฟซสั 5:5) 
ความจริงประการท่ีสาม จะช้ีใหเ้ห็นถึงวธีิแกปั้ญหาน้ี 
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3.พระเยซูทรงสัญญำถึงชีวติทีค่รบบริบูรณ์และเกดิผลอนัเป็นผลเน่ืองจำกกำรเป่ียมล้นด้วย
พระวญิญำณบริสุทธ์ิ (คอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมและรับฤทธ์ิอ ำนำจจำกพระองค์) 

ชีวิตท่ีเป่ียมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิคือ ชีวิตท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของพระคริสต์ และ
พระองค์ทรงด าเนินพระชนม์ชีพของพระองค์ผ่านทางเรา โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ยอห์น บทท่ี 
15) 

*ขอ้พระธรรมยอห์น 3:1-8 แสดงใหเ้ห็นวา่ การท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดจะเป็นคริสเตียนไดน้ั้น ก็
โดยผลแห่งการปฏิบติัพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เม่ือคริสเตียนไดบ้งัเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ 
พระวิญาณบริสุทธ์ิประทบัอยู่ในจิตใจของเขาทนัที และจะประทบัอยู่ตลอดไป (ยอห์น 1:12, โคโลสี 
2:9, 10, ยอห์น 14:16, 17) 

ถึงแมว้า่คริสเตียนทุกคนมีพระวญิญาณประทบัอยูภ่ายในชีวิตก็ตาม ก็หาใช่วา่ คริสเตียนทุกคน
เป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ (อยูภ่ายใตก้ารควบคุม และรับฤทธ์ิอ านาจจากพระองค)์ 

*พระวญิญาณบริสุทธ์ิ เป็นแหล่งแห่งชีวติท่ีไหลลน้ (ยอห์น 7:37-39) 
*พระวญิญาณบริสุทธ์ิ เสด็จมาเพื่อถวายเกียรติแก่พระคริสต ์(ยอห์น 16:1-15) 
เม่ือผูใ้ดเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เขาก็เป็นสาวกแทข้องพระคริสต ์
*ก่อนท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์พระองคไ์ดท้รงสัญญาไวว้า่จะประทานฤทธ์ิเดชของ

พระวญิญาณบริสุทธ์ิใหแ้ก่เราเพื่อใหเ้ราสามารถเป็นพยานเพื่อพระองคไ์ด ้(กิจการ 1:1-9) 
เม่ือเป็นเช่นน้ี ชีวติของเราจะเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดอ้ยา่งไร 

4.เรำได้รับกำรเป่ียมล้นด้วยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ (คอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมและรับฤทธ์ิ
อ ำนำจจำกพระองค์) โดยควำมเช่ือ จำกน้ันเรำจึงสำมำรถรับชีวติทีค่รบบริบูรณ์และเกดิผล
ตำมทีพ่ระคริสต์ได้ทรงสัญญำไว้ส ำหรับคริสเตียนแต่ละคนได้ 

คุณสามารถรับการเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดต้ั้งแต่บดัน้ี หากวา่คุณ: 
*มีความปรารถนาอยา่งจริงจงัท่ีจะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และรับฤทธ์ิ

อ านาจจากพระองค ์(มทัธิว 5:6 และ ยอห์น 7:37-39) 
*สารภาพความผดิบาปทั้งหมดของท่านต่อพระเจา้โดยความเช่ือ จงขอบพระคุณพระเจา้ในการ

ท่ีพระองคท์รงอภยัโทษความผดิบาปทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตให้ท่านแลว้ ทั้งน้ี เพราะพระคริสต์
ไดท้รงส้ินพระชนมเ์พื่อท่านแลว้ (โคโลสี 2:13-15, ยอห์น 1, 2:1-3, ฮีบรู 10:1-7) 

*ถวายชีวติทุกดา้นใหพ้ระคริสตท์รงเป็นผูค้วบคุมตามพระบญัชาของพระเจา้ (โรม 12:1,2) 
*โดยความเช่ือจงทูลขอรับเอาการเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ตาม: 
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1.พระบญัชาของพระองคท่ี์วา่ – จงเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  “อยา่เมาเหลา้องุ่น ซ่ึงท า
ใหเ้สียคนไป แต่จงประกอบดว้ยพระวญิญาณ” (เอเฟซสั 5:18) 

2.พระสัญญาของพระองค ์ท่ีวา่ – พระองค์จะทรงตอบค าอธิษฐานของเราเสมอ เม่ือเราทูลขอ
ตามน ้าพระทยัของพระองค ์

“และน่ีคือความมัน่ใจท่ีเรามีต่อพระองคคื์อ ถา้เราทูลขอส่ิงใดท่ีเป็นพระประสงคข์องพระองค ์
พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และถา้เรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเม่ือเราทูลขอส่ิงใด ๆ เราก็รู้ว่าเรา
ไดรั้บส่ิงท่ีเราทูลขอนั้นจากพระองค”์ (1 ยอห์น 5:14,15) 

ควำมเช่ือย่อมส ำแดงออกได้โดยกำรอธิษฐำน 

วธีิอธิษฐานโดยความเช่ือ เพื่อรับการเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
เราไดรั้บการเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิโดยความเช่ือเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม การอธิษฐาน

ท่ีแทจ้ริงเป็นทางหน่ึงท่ีส าแดงออกถึงความเช่ือของคุณ ต่อไปน้ี เป็นตวัอย่างค าอธิษฐานซ่ึงเราใคร่จะ
แนะน าแก่คุณ: 

“ขา้แต่พระบิดาผูเ้ป็นท่ีรักยิ่ง ขา้พเจา้ปรารถนาพระองค์ด้วยสุดใจ ขา้พเจา้ขอยอมรับว่า ชีวิต
ของขา้พเจา้อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของตนเองตลอดมา และดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงไดก้ระท าความผิดบาป
ต่อพระองค ์ขอขอบพระคุณพระองคท่ี์ไดท้รงอภยัโทษความผิดบาปทั้งหลายของขา้พเจา้แลว้ โดยการ
ส้ินพระชนม์ของพระเยซูคริสต์บนไมก้างเขนเพื่อขา้พเจา้ บดัน้ี ขา้พเจา้ขอทูลเชิญพระคริสต์ให้ทรง
ครอบครองบลัลงัก์ชีวิตของขา้พเจา้อีกคร้ังหน่ึง ขอทรงโปรดให้ชีวิตของขา้พเจา้เป่ียมไปด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิเหมือนท่ีพระองค์บญัชาไว ้(และตามท่ีพระองค์ได้ทรงสัญญาไวใ้นพระวจนะของ
พระองคว์า่ พระองคจ์ะทรง ตอบ ค าทูลขอหากวา่ขา้พเจา้ทูลขอโดยความเช่ือ ขา้พเจา้อธิษฐานทูลขอใน
พระนามของพระเยซูคริสตเ์จา้) และเพื่อเป็นการแสดงถึงความเช่ือของขา้พเจา้ ขอขอบพระคุณพระองค ์
ท่ีทรงน าพาชีวติของขา้พเจา้ และใหชี้วติของขา้พเจา้เป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้ในเวลาน้ี ใน
นามพระเยซูคริสตเ์จา้ อาเมน” 

ค าอธิษฐานน้ีตรงกบัใจปรารถนาของคุณหรือไม่ ถา้หากตรงโปรดกม้ศีรษะอธิษฐานและวางใจ
ในพระเจา้ท่ีจะช่วยใหคุ้ณด าเนินชีวติท่ีเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิเด๋ียวน้ี 

วิธีท่ีจะรู้วา่ชีวิตของคุณเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้ (ไดรั้บการควบคุมและรับฤทธ์ิ
อ านาจจากพระองค)์ 

คุณไดทู้ลขอพระเจา้ใหชี้วติของคุณเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิหรือยงั 
บดัน้ี คุณทราบหรือยงัว่าชีวิตของคุณเป่ียมล้นไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้ คุณทราบได้

อยา่งไร (ทราบโดยสัจธรรมของพระเจา้และพระวจนะของพระองค ์ฮีบรู 11:6, โรม 14:22,23) 
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อย่ำพึง่พงิควำมรู้สึก 

หน้าท่ีของเราคือ ตอ้งยึดมัน่ในพระสัญญาของพระเจา้เป็นหลกั มิใช่ถือเอาความรู้สึกของเรา
เป็นเกณฑ์คริสเตียนด ารงชีวิตโดยความเช่ือ (ไวว้างใจ) ในสัจธรรมของพระเจา้ และพระวจนะของ
พระองค ์

แผนภาพรถไฟน้ีแสดงให้เห็นถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความจริง (พระเจา้และพระวจนะของ
พระองค์) ความเช่ือ (ความไวว้างใจท่ีเรามีต่อพระเจา้และพระวจนะของพระองค)์ และความรู้สึก (ผล
ของความเช่ือและการเช่ือฟัง) (ยอห์น 14:21) 

 
 
 
 
 
 
ไม่ว่าจะมีตู้พ่วงหรือไม่ก็ตามย่อมแล่นไปได้เสมอ ฉะนั้นย่อมเป็นการเปล่าประโยชน์ท่ีจะ

พยายามฉุดลากรถไฟดว้ยตูพ้่วง ในท านองเดียวกนั ในฐานะท่ีเราเป็นคริสเตียนจึงไม่ควรท่ีจะพึ่งพิง
อารมณ์หรือความรู้สึก แต่ใส่ความเช่ือ(ไวว้างใจ) ในสัจธรรมของพระเจา้และพระสัญญาของพระองค ์

กำรด ำเนินชีวติโดยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

ความเช่ือ (ไวว้างใจในพระเจา้และพระสัญญาของพระองค์) เป็นส่ิงเดียวเท่านั้นท่ีจะช่วยให้ค
ริสเตียนด าเนินชีวิตภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในขณะท่ีคุณด าเนินชีวิตด้วยการ
ไวว้างใจในพระคริสตทุ์กเวลานาที 

ถ้าหากคุณตระหนักว่า พฤติการณ์บางอย่างในชีวิต (ท่าทีหรือการแสดงออก) ไม่เป็นท่ีพอ
พระทยัพระเจา้ ทั้ง ๆ ท่ีคุณด าเนินชีวิตกบัพระองคแ์ละปรารถนาอยา่งจริงจงัท่ีจะปรนนิบติัพระองค ์ให้
ขอบพระคุณพระองค์ท่ีทรงอภยัโทษความผิดบาป-ในอดีต-ปัจจุบนั-และอนาคต ให้แก่คุณแล้วทั้งน้ี
เพราะพระคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนเพื่อคุณแลว้ จงทูลขอความรักและการอภยัโทษจาก
พระองคโ์ดยความเช่ือ และด าเนินชีวติในความสามคัคีธรรมกบัพระองคต่์อไป 

ถา้คุณหวนกลบัไปยดึครองบลัลงักชี์วติของคุณอีก เพราะกระท าผดิบาปซ่ึงเป็นการแสดงออกท่ี
ขดักบัพระบญัชาของพระองค ์จงหายใจฝ่ายจิตวญิญาณ 
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การหายใจฝ่ายจิตวิญญาณ (หายใจเอาความไม่บริสุทธ์ิออกและหายใจเอาความบริสุทธ์ิเขา้) 
เป็นการฝึกฝนความเช่ือ เพื่อช่วยใหคุ้ณประสบกบัความรักและการอภยัโทษของพระเจา้ 

1.หำยใจออก ไดแ้ก่การสารภาพความผดิบาปของคุณ-เห็นพอ้งกบัพระเจา้เก่ียวกบัความผิดบาป
ของคุณและขอบพระคุณพระองคใ์นการท่ีทรงอภยัโทษให้แก่คุณตามพระธรรม 1 ยอห์น 1:9 และฮีบรู 
10:1-25 การสารภาพรวมถึงการกลบัใจใหม่คือ การเปล่ียนท่าทีและการแสดงออกเสียใหม่ 

2.หำยใจเข้ำ คือการถวายชีวิตให้พระคริสต์ทรงเป็นผูค้วบคุม และยอมด าเนินชีวิตท่ีเป่ียมล้น
ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิโดยความเช่ือไวว้างใจวา่ พระองคจ์ะทรงน าพาและประทานฤทธ์ิอ านาจให้แก่
คุณตามพระบญัชาในพระธรรมเอเฟซสั 5:18 และพระสัญญาในพระธรรม 1 ยอห์น 5:14-15 
1 

                                                        
1
 ส่วนน้ีดดัแปลงจากหนงัสือเล่มเลก็ท่ีแพร่หลายขององคก์ารแคมพสัครูเสดฟอร์ไครสต ์ซ่ึงจดัท าเพ่ือช่วยใหค้ริสเตียนแบ่งปันกบัผูเ้ช่ือคนอ่ืน ๆ 

ถึงความช่ืนชมยนิดีในการด าเนินชีวิตท่ีพระวิญญาณควบคุม คุณสามารถหาซ้ือหนงัสือเล่มเลก็น้ีไดท่ี้ร้านหนงัสือคริสเตียน หรือจากองคก์าร
แคมพสัครูเสดประเทศไทย ภายใตช่ื้อหนงัสือ “คุณไดค้น้พบชีวิตท่ีเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิหรือยงั” 
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ภำคผนวก จ 

คุณอยำกรู้จักพระเจ้ำเป็นส่วนตัวหรือเปล่ำ 

ถา้คุณไม่เคยเช่ือในพระเจา้ของบรรพบุรุษผูก่้อตั้งประเทศของเรา (อเมริกา) พระเจา้ผูซ่ึ้งเปิดเผย
พระองคใ์นพระคมัภีร์บริสุทธ์ิของพระองค ์ผมขอเช้ือเชิญท่านใหท้ าเช่นนั้นเด๋ียวน้ี 

คุณสามารถรู้จกัพระเจา้เป็นส่วนตวัได้ มนัเป็นจริงได้แน่นอน พระเจา้ปรารถนาท่ีจะสร้าง
ความสัมพนัธ์ซ่ึงเต็มด้วยความรักและเป็นส่วนตวักบัคุณมาก จนพระองค์เตรียมทุกส่ิงไวพ้ร้อมแล้ว 
พระองค์ก าลงัรอคอยคุณด้วยความอดทนและความรัก ท่ีคุณจะตอบรับค าเช้ือเชิญของพระองค์ คุณ
สามารถรับการยกโทษบาปของคุณ และรับความมัน่ใจในชีวิตนิรันดร์ โดยความเช่ือในพระบุตรองค์
เดียวของพระองค ์คือพระเยซูคริสตเ์จา้ 

อุปสรรคใหญ่ท่ีกีดขวางเราไม่ให้รู้จกัพระเจา้เป็นส่วนตวัคือการละเลยไม่รู้ว่าพระเจา้เป็นใคร
และพระองค์ท าอะไรเพื่อเราบ้าง ต่อไปน้ีคือหลักส่ีประการท่ีจะช่วยให้คุณพบวิธีรู้จกัพระเจ้าเป็น
ส่วนตวัและมีประสบการณ์กบัชีวติท่ีครบบริบูรณ์ซ่ึงพระองคส์ัญญาไว ้

1.พระเจ้ำทรงรักคุณและทรงสร้ำงคุณไว้เพือ่รู้จักกบัพระองค์เป็นกำรส่วนตัว 

ควำมรักของพระเจ้ำ 

“เพราะว่าพระเจา้ทรงรักโลก จนไดท้รงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนท่ี
วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวตินิรันดร์” (ยอห์น 3:16) 

แผนกำรของพระเจ้ำ 

“และน่ีแหละคือชีวตินิรันดร์ คือท่ีเขารู้จกัพระองค ์ผูท้รงเป็นพระเจา้เท่ียงแทอ้งคเ์ดียว และรู้จกั
พระเยซูคริสตท่ี์พระองคท์รงใชม้า” (ยอห์น 17:3) 

อะไรเล่าท่ีขดัขวางเราไม่ใหรู้้จกัพระเจา้เป็นส่วนตวั 
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2.มนุษย์ทุกคนเป็นคนบำป และถูกตัดขำดจำกพระเจ้ำ ดังน้ันจงึไม่สำมำรถรู้และพบกบั
ควำมรัก และแผนกำรของพระเจ้ำส ำหรับชีวติของเขำได้ 

มนุษย์ทุกคนเป็นคนบำป 

“เพราะวา่ทุกคนท าบาป และเส่ือมจากพระสิริของพระเจา้” (โรม 3:23) 
พระเจา้ทรงสร้างมนุษย์ให้มีความสามคัคีธรรมกบัพระองค์ แต่เพราะความด้ือด้านตามใจ

ปรารถนาของตนเอง มนุษยจึ์งเลือกด าเนินชีวิตอยา่งอิสระ ดว้ยเหตุน้ี ความสามคัคีธรรมระหวา่งเขากบั
พระเจา้จึงขาดลง การท าตามใจปรารถนาของมนุษยน้ี์แสดงออกโดย การปฏิเสธท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้ และ
เฉยเมยต่อพระองค ์การกระท าเช่นน้ีแหละท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์เรียกวา่บาป 

มนุษย์ถูกตัดขำดจำกพระเจ้ำ 

“ค่าจา้งของความบาปคือความตาย” – คือความตายฝ่ายวิญญาณจิตเพราะถูกตดัขาดจากพระเจา้ 
(โรม 6:23) 

พระเจา้ทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และมนุษยเ์ป็นคนบาป จึงเสมือนมีหุบเหว
อนัลึกและกวา้งใหญ่ขวางกั้น ระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์มนุษยแ์สวงหาวิถีทางท่ี
จะขา้มหุบเหวน้ีอยู่เร่ือยมา เพื่อไปสู่พระเจา้และรับชีวิตท่ีครบบริบูรณ์โดยการ
อาศยัสติปัญญา ความสามารถของตนเอง เช่นบ าเพ็ญตนเป็นคนดีมีศีลธรรม 
และยดึถือหลกัปรัชญาต่าง ๆ ฯลฯ 

หลกัการท่ีสามอธิบายถึงทางเดียวท่ีจะขา้มหุบเหวน้ีได ้

3.โดยทำงพระเยซูคริสต์เท่ำน้ันทีพ่ระเจ้ำทรงจัดเตรียมไว้เพือ่ช ำระล้ำงควำมผดิบำปของ
มนุษย์ โดยพระองค์ คุณจะสำมำรถรู้และพบกบัควำมรักของพระเจ้ำ และแผนกำรของ
พระองค์ ส ำหรับชีวติของคุณได้ 

พระองค์ยอมตำยแทนเรำ 

“แต่พระเจา้ทรงส าแดงความรักของพระองคแ์ก่เราทั้งหลาย คือ ขณะท่ีเรายงัเป็นคนบาป พระ
คริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนมเ์พื่อเรา” (โรม 5:8) 
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พระองค์คนืพระชนม์ 

“พระคริสตไ์ดท้รงวายพระชนม ์เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามท่ีเขียนไวใ้นพระคมัภีร์ และ
ทรงถูกฝังไว ้แล้ววนัท่ีสามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นข้ึนมาใหม่ตามท่ีเขียนไวใ้นพระคัมภีร์นั้ น 
พระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาส แลว้แก่อคัรทูตสิบสองคน ภายหลงัพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้อง
กวา่หา้ร้อยคนในเคราเดียว...” (1 โครินธ์ 15:3-6) 

พระองค์ทรงเป็นทำงเดียวเท่ำน้ัน 

พระเยซูตรัสกบัเขาวา่ “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผูใ้ดมาถึงพระบิดาได ้
(พระเจา้) นอกจากมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) 

พระเจา้ทรงเช่ือมหุบเหว ท่ีขวางกั้นระหว่างพระองค์กบัมนุษยโ์ดย
การส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ให้ลงมาส้ินพระชนม์บนไม้
กางเขนแทนเรา 

การรู้จกัความจริงทั้งหลายน้ียงัไม่เป็นการเพียงพอ 

 

4.เรำจ ำเป็นต้องรับเอำพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ำของเรำ
เป็นส่วนตัว แล้วเรำจึงจะสำมำรถรู้และพบกบัควำมรักของพระเจ้ำ 

เรำต้องรับเอำพระเยซูคริสต์ 

“คนทั้งหลายท่ีไดต้อ้นรับพระองค ์พระองคท์รงโปรดใหมี้อ านาจท่ีจะเป็นบุตรของพระเจา้ได”้  
(ยอห์น 1:12) 

เรำรับเอำพระเยซูคริสต์โดยควำมเช่ือ 

“ด้วยว่าซ่ึงเราทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ มิใช่โดยตวัเราทั้ งหลาย
กระท าเอง แต่พระเจา้ทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเน่ืองดว้ยการกระท าก็หามิได ้เพื่อมิให้คนหน่ึง
คนใดอวดได”้ (เอเฟซสั 2:8,9) 

เมือ่เรำต้อนรับพระเยซูคริสต์ เรำจะได้รับประสบกำรณ์ในกำรบังเกดิใหม่ 

(อ่าน ยอห์น 3:1-8) 
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เรำรับเอำพระเยซูคริสต์โดยกำรเช้ือเชิญพระองค์เป็นส่วนตัว 

(*พระเยซูคริสตต์รัสวา่) “น่ีแน่ะ เรายนืเคาะอยูท่ี่ประตู ถา้ผูใ้ดไดย้ินเสียงของเรา และเปิดประตู
เราจะเขา้ไปหาผูน้ั้น” (ววิรณ์ 3:20) 

การรับเอาพระเยซูคริสตคื์อ หันหลงัให้ความบาปและหนัหนา้เขา้หาพระเจา้ ไวว้างใจวา่พระ
เยซูคริสต์จะเสด็จเขา้มาในชีวิตของเราและอภยัโทษบาปให้เแก่เรา และท าให้เราเป็นท่ีพอพระทยั
พระองค์ การเห็นดว้ยกบัขอ้อา้งของพระเยซูคริสต์ หรือมีความรู้สึกทางอารมณเท่านั้น ยงัไม่เป็นการ
เพียงพอ 

วงกลมทั้งสองนีแ้สดงให้เห็นถึงชีวติสองแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
คุณคิดวา่: วงกลมไหนเป็นเหมือนสภาพชีวติของคุณในขณะน้ีหรือ 
คุณตอ้งการใหชี้วติของท่านเป็นเหมือนวงกลมไหน 
ต่อไปน้ีคือค าอธิบายวา่ คุณจะรับเอาพระเยซูคริสตไ์ดอ้ยา่งไร 

คุณสำมำรถรับเอำพระเยซูคริสต์ได้เดี๋ยวนี ้โดยกำรอธิษฐำนด้วยควำมเช่ือ 

(การอธิษฐาน คือการสนทนากบัพระเจา้) 
พระเจา้ทรงทราบจิตใจของคุณ พระองค์มิไดส้นพระทยักบัถ้อยค าท่ีคุณอธิษฐานนกั หากแต่

ทรงสนพระทยัในความจริงใจของคุณมากกว่า ต่อไปน้ีคือตวัอย่างค าอธิษฐานดว้ยความเช่ือ ซ่ึงใคร่จะ
แนะน าแก่คุณ 

“ขา้แต่พระเยซูเจา้ ขา้พระองคต์อ้งการรู้จกัพระองคเ์ป็นส่วนตวั ขอบพระคุณพระองคท่ี์ตายบน
ไมก้างเขนเพื่อบาปทั้งหลายของขา้พระองค ์ขา้พระองคข์อเปิดประตูชีวิตและรับพระองคเ์ป็นพระผูช่้วย
ให้รอด และเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พระองค ์ขอบพระคุณพระองคส์ าหรับการอภยัโทษบาป และ
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ชีวิตนิรันดร์ท่ีทรงประทานให้ ขอทรงควบคุมบลัลงัก์ชีวิตของขา้พระองค์ และท าให้ขา้พระองค์เป็น
เหมือนพระประสงคข์องพระองคเ์ถิด อาเมน” 

ค าอธิษฐานน้ี ตรงกบัใจปรารถนาของคุณหรือไม่ ถา้หากตรงโปรดอธิษฐานเด๋ียวน้ี แลว้พระ
เยซูคริสตก์็จะเสด็จเขา้มาประทบัในชีวติของคุณ ตามท่ีพระองคท์รงสัญญาไว ้

จะรู้ว่ำพระเยซูคริสต์ประทบัอยู่ในชีวติจิตใจของคุณได้อย่ำงไร 

เม่ือคุณอธิษฐานแลว้ คุณคิดวา่พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จเขา้มาประทบัในชีวิตของคุณหรือยงั ตาม
พระสัญญาท่ีพระเยซูคริสตใ์หไ้วใ้นพระธรรมววิรณ์ 3:20 นั้น เด๋ียวน้ีพระองคป์ระทบัอยูท่ี่ไหน พระเยซู
คริสต์ตรัสว่า พระองค์จะเสด็จเขา้มาประทบัในชีวิตของคุณ คุณคิดว่าพระองค์หลอกลวงคุณหรือไม่ 
คุณรู้ได้อย่างไรว่า พระเจ้าได้ทรงตอบค าอธิษฐานของคุณแล้ว (รู้ได้โดยพระเจ้าผูท้รงไวซ่ึ้งความ
ซ่ือสัตย ์และโดยพระวจนะของพระองค ์พระเจา้ทรงรักษาพระสัญญาของพระองคเ์สมอ) 

พระคริสตธรรมคมัภีร์สัญญำว่ำ ผู้ใดทีย่อมรับเอำพระเยซูคริสต์ ผู้น้ันจะได้ชีวตินิรันดร์ 

“และพยานหลกัฐานนั้นคือว่าพระเจา้ได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย และ
ชีวิตน้ีมีอยูใ่นพระบุตรของพระองค ์ผูท่ี้มีพระบุตรก็มีชีวิต ผูท่ี้ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต ขอ้ความเหล่าน้ี
ขา้พเจา้ไดเ้ขียนถึงท่านทั้งหลายท่ีเช่ือในพระนามพระบุตรของพระเจา้ เพื่อท่านทั้งหลายจะไดรู้้วา่ท่านมี
ชีวตินิรันดร์...” (1 ยอห์น 5:11-13) 

จงขอบพระคุณพระเจา้อยูเ่สมอ ท่ีพระคริสตป์ระทบัอยูใ่นชีวติของท่าน และพระองคจ์ะไม่ทรง
ละทิ้งท่าน (ฮีบรู 13:5) คุณสามารถท่ีจะรู้ไดว้่า พระเยซูคริสต์ผูท้รงพระชนม์สถิตอยู่ในคุณ และคุณมี
ชีวิตนิรันดร์ ตั้ งแต่วินาทีท่ีคุณทูลเชิญพระองค์ให้เสด็จเข้ามาในชีวิตของคุณ ตามพระสัญญาของ
พระองค ์พระองคจ์ะไม่ทรงหลอกลวงคุณเป็นอนัขาด 

ค ำเตือนทีส่ ำคญั 

อย่ำพึง่พงิควำมรู้สึก 

หน้าท่ีของเราคือ ตอ้งยึดมัน่ในพระสัญญาของพระเจา้เป็นหลกั มิใช่ถือเอาความรู้สึกของเรา
เป็นเกณฑ์คริสเตียนด ารงชีวิตโดยความเช่ือ (ไวว้างใจ) ในสัจธรรมของพระเจา้ และพระวจนะของ
พระองค ์
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แผนภาพรถไฟน้ีแสดงให้เห็นถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความจริง (พระเจา้และพระวจนะของ

พระองค์) ความเช่ือ (ความไวว้างใจท่ีเรามีต่อพระเจา้และพระวจนะของพระองค)์ และความรู้สึก (ผล
ของความเช่ือและการเช่ือฟัง) (ยอห์น 14:21) 

ไม่ว่าจะมีตูผู้โ้ดยสารหรือไม่ก็ตาม รถไฟก็ย่อมแล่นไปได้เสมอ เพราะตูผู้โ้ดยสารนั้นมิได้มี
ส่วนช่วยในการฉุดลากรถไฟให้เคล่ือนท่ีแต่อย่างใด ชีวิตคริสเตียนก็ท านองเดียวกันน้ีคือ เราไม่
จ  าเป็นตอ้งพึ่งพิงความรู้สึก หรือถือเอาอารมณ์เป็นเกณฑ์แต่อยา่งใด หากแต่ตอ้งเช่ือ (ไวว้างใจ) ในพระ
เจา้และพระสัญญาของพระองค ์

เดี๋ยวนีคุ้ณได้เข้ำมำมคีวำมสัมพนัธ์ส่วนตัวกบัพระคริสต์แล้ว 

ในทนัทีท่ีคุณรับเอาพระเยซูคริสตโ์ดยความเช่ือนั้น มีหลายส่ิงหลายอยา่งไดบ้งัเกิดข้ึนในชีวิต
ของคุณ รวมทั้งส่ิงท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีดว้ย 

1.พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จเขา้มาประทบัในชีวติของคุณแลว้ (ววิรณ์ 3:20 และโคโลสี 1:27) 
2.คุณไดรั้บการอภยัโทษบาปแลว้ (โคโลสี 1:14) 
3.คุณไดก้ลายเป็นบุตรของพระเจา้แลว้ (ยอห์น 1:12) 
4.คุณไดรั้บชีวตินิรันดร์แลว้ (ยอห์น 5:24) 
5.คุณเร่ิมเผชิญชีวติท่ีต่ืนเตน้ ตามท่ีพระเจา้มีแผนการไวใ้ห้แก่คุณแลว้ (ยอห์น 10:10, 2 โครินธ์ 

5:17, 1 เธสะโลนิกา 5:18) 
คุณลองคิดดูซิว่า มีอะไรท่ีประเสริฐยิ่งกว่าการรับพระเยซูคริสต์ คุณอยากจะอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับส่ิงท่ีพระองค์ทรงกระท าเพื่อคุณเด๋ียวน้ีไหม การขอบพระคุณพระเจา้เป็น
การส าแดงออกซ่ึงความเช่ือท่ีเรามีต่อพระองค ์

เพื่อคุณจะช่ืนชมในความสัมพนัธ์ใหม่กบัพระเจา้ 

แนวทำงปฏบิัติเพือ่ให้ชีวิตคริสเตียนเจริญขึน้ 

ความเจริญฝ่ายวญิญาณจิต ก็เน่ืองมาจากการเช่ือและไวว้างใจในพระเยซูคริสต ์“คนชอบธรรม
จะมีชีวิตด ารงอยู่โดยความเช่ือ” (กาลาเทีย 3:11) การด าเนินชีวิตโดยความเช่ือ จะช่วยให้คุณไวว้างใจ
พระเจา้ ในทุกดา้นมากข้ึนเป็นล าดบัและท าใหคุ้ณสามารถปฏิบติัตามขอ้แนะน า 6 อ ต่อไปน้ีได ้



 171 

อ – อธิษฐานเขา้เฝ้าพระเจา้เป็นประจ าทุกวนั (ยอห์น 15:7) 
อ – อ่านพระคมัภีร์ทุกวนั (กิจการ 17:11) เร่ิมดว้ยพระธรรมยอห์น 
อ – อ่อนนอ้มเช่ือฟังพระเจา้ทุกลมหายใจ (ยอห์น 14:21) 
อ – ออกไปเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสตด์ว้ยชีวติและดว้ยวาจา (มทัธิว 4, 19, ยอห์น 15:8) 
อ – อา้งเอาพระเจา้เป็นท่ีพึ่งในทุกดา้นของชีวติ (1 เปโตร 5:7) 
อ – เอาพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นผูน้ า และควบคุมชีวิตของท่าน (กาลาเทีย 5:16-17 และกิจการ 

1:8) 

ควำมส ำคญัของกำรเป็นสมำชิกคริสตจักร 

พระเจา้ได้ทรงบญัชาไวใ้นพระธรรมฮีบรู 10 :25 ว่า “ซ่ึงเราเคยประชุมกนันั้นอย่าให้หยุด..” 
ถ่านติดไฟรวมกนัยอ่มใหค้วามร้อน แต่ถา้แยกเอาถ่านแต่ละกอ้นออกจากเตาไฟในไม่ชา้ถ่านแต่ละกอ้น
ก็จะดบัลง ท านองเดียวกนั ความสัมพนัธ์ของคุณและคริสเตียนทั้งหลายท่ีมีต่อพระเจา้ก็เป็นฉนันั้น ถา้
คุณยงัมิได้เป็นสมาชิกคริสตจกัรหน่ึงคริสตจกัรใดก็อย่าไดค้อยท่าจนกว่าจะไดรั้บค าเชิญเลย ควรไป
หาศิษยาภิบาลของคริสตจกัรท่ีอยู่ใกล้บา้นของคุณ ซ่ึงเป็นคริสตจกัรท่ีถวายพระเกียรติแก่พระคริสต ์
และประกาศพระกิตติคุณของพระองค์ แจง้ความจ านงขอเป็นสมาชิก แลว้เร่ิมไปนมสัการพระเจา้ใน
คริสตจกัรนั้นในสัปดาห์ท่ีจะถึงและสัปดาห์ต่อ ๆ ไป 

น่ีเป็นฉบบัหน่ึงของหนงัสือหลกัสัจธรรมส่ีสู่ชีวิตนิรันดร์ท่ีแพร่หลาย และเขียนข้ึนเพื่อช่วยค
ริสเตียนแบ่งปันความเช่ือของตนในพระเยซูคริสตอ์ยา่งเป็นวถีิชีวติ คุณสามารถหาซ้ือหนงัสือเล่มน้ีไดท่ี้
ร้านหนงัสือคริสเตียนหรือจากองคก์ารแคมพสัครูเสดประเทศไทย 
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กำรฟ้ืนฟูทีจ่ะมำถงึ 

พระเจา้ทรงก าลงัเรียกเราใหก้ลบัใจจากความเฉ่ือยชา ไม่เอาจริงเอาจงัให้เราอดอาหาร อธิษฐาน 
และหนักลบัมาหาพระองค ์

ประชาชาติทั้งหลายก าลงัตกอยู่ในห้วงเหวแห่งความเหลวแหลกทางศีลธรรม และคริสตจกัร
ส่วนใหญ่ก็อยูใ่นสภาพอ่อนก าลงัฝ่ายจิตวิญญาณ แลว้เราจะท าอะไรไดไ้หมเพื่อหยุดความเส่ือมลงท่ีน่า
เศร้าน้ี ค  าตอบนั้นมีอยู่เพียงหน่ึงเดียว คือ “แสวงหาพระพกัตร์พระเจ้า” โดยผ่านการอดอาหารและ
อธิษฐาน 

บิล ไบรท์ ไดอ้ธิบายว่า พลงัของการอดอาหารและการอธิษฐานโดยประชากรของพระเจา้นบั
ลา้น ๆ คนสามารถน าทางไปสู่การฟ้ืนฟูและการต่ืนตวัฝ่ายจิตวิญญาณท่ีทรงพลงัและยกการพิพากษา
ลงโทษของพระเจา้ออกไปจากประเทศชาติไดอ้ยา่งไร โดยในเล่มน้ีคุณจะไดเ้รียนรู้วธีิท่ีจะ 

*เตรียมการและด าเนินการอดอาหารอยา่งเหมาะสม 
*พบกบัการฟ้ืนฟูส่วนบุคคลและธ ารงไวซ่ึ้งการฟ้ืนฟูนั้นในคริสตจกัรของคุณ 
*ริเร่ิมขั้นตอนท่ีจะน าไปสู่การฟ้ืนฟูในคริสตจกัรของคุณ 
*กระตุน้ใหเ้กิดการฟ้ืนฟูระดบัประเทศและผดุงใหก้ารฟ้ืนฟูนั้นด าเนินต่อไปแบบยัง่ยนื 
*น าผูท่ี้ร่วมชุมนุมในการอดอาหาร 
ดร.บิล ไบรท์ มีผลงานเขียนจ านวนมาก รวมทั้งหนงัสือขายดีเร่ือง Witnessing Without Fear ซ่ึง

ไดรั้บรางวลั Gold Medallion Award และ Four Spiritual Laws (หลกัสัจธรรมส่ีประการ) เขาเป็นผู ้
ก่อตั้งและประธานขององคก์าร Campus Crusade for Christ International และไดรั้บรางวลัระดบัชาติ
และระดบันานาชาติจ านวนมากมาย รวมทั้งปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิหา้คร้ังดว้ย 
 


