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การเตรียมตัวสำาหรับการอดอาหาร
ทำาไมต้องอดอาหารอธิษฐาน?
การอดอาหารอธิษฐานเป็นอาวุธฝ่ายวิญญาณท่ีพระเจ้าใช้ในการขยายอาณาจักรของ
พระองค์ เปล่ียนทิศทางของประเทศชาติ ปลุกการฟื้ นฟูและนำาชัยชนะสูช่ีวิตของผู้คน
ท่ีรักพระองค์ ในทุก ๆ ปีเราครอบครัวทุกชนชาตินั้นจะเริ่มต้นปีด้วยการอดอาหารและ
อธิษฐานด้วยกันเป็นเวลา 5 วัน เพื่อถ่อมตัวเราลงต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า มอบปีท่ีจะ
มาถึงนั้นไว้ในการดูแลของพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายรว่มประกาศการทะลุ
ทะลวงในทุกด้านของชีวิตเรา

พระเยซูทรงอธิษฐาน
ครัง้น้ันพระวิญญาณทรงนำาพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อมารจะได้มาทดลอง 
และพระองค์ทรงอดอาหารสีส่บิวันสีส่บิคืน ภายหลงัพระองค์ก็ทรงหิว  มัทธวิ 4:1–2

พระเยซูเสด็จกลบัไปที่แคว้นกาลลิดี้วยฤทธิเ์ดชแห่งพระวิญญาณ และกิตติศัพท์ของ
พระองค์ก็เลือ่งลอืไปทั่วทุกแว่นแคว้นโดยรอบ’ ลูกา 4:14

พระเยซูทรงรู้ว่าพระองค์ต้องการเรี่ยวแรงกำาลังฝ่ายวิญญาณเพื่อท่ีจะกระทำาเป้าหมายท่ี
พระองค์เสด็จมานั้นให้สำาเร็จ การอดอาหารอธิษฐานนั้นทำาให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา
แข็งแรงและเป็นการเตรียมตัวเราเพื่อการงานของพระเจ้า

การอดอาหารอธิษฐานแสดงถึงการถ่อมใจและการอุทิศตัวเราต่อพระเจ้า
แลว้ข้าพเจ้าก็ประกาศให้ถืออดอาหารที่น่ัน คือที่แม่น้ำาอาหะวา เพื่อเราทั้งหลายจะได้
ถ่อมตัวลงต่อพระเจ้าของเรา เพื่อจะทูลขอหนทางที่ถูกต้องจากพระองค์สำาหรบัเรา ลกู
หลานของเรา และข้าวของของเรา เอสรา 8:21

ความถ่อมใจนั้นเป็นผลมาจากการท่ีเรารู้จักพระคุณของพระเจ้า เมื่อเราถ่อมตัวเราลง
อธิษฐานนั้นทำาให้เรามีโอกาสท่ีจะเข้าถึงหัวใจของพระเจ้า

การอดอาหารอธิษฐานทำาให้เราไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์
ระหว่างที่เขาทั้งหลายกำาลงันมัสการองค์พระผู้เปน็เจ้าและถืออดอาหารอยู่น้ัน พระ
วิญญาณบรสิทุธิต์รสัสัง่ว่า “จงตั้งบารนาบัส กับเซาโลไว้สำาหรบังานที่เราเรยีกให้พวก
เขาทำาน้ัน” กิจการ 13:2
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เมื่อเราปฏิเสธความหิวกระหายของร่างกายและสิ่งเย้ายวนของโลกนี้เราจะเริ่มไวต่อเสียง
ของพระเจ้าท่ีคุยกับเราและทำาให้เราสามารถจดจ่อต่อพระเจ้าและยอมจำานนต่อการทรง
เรียกของพระองค์

การอดอาหารจะนำาการฟื้นฟูมาในชีวิต
ถ้าประชากรของเราผู้ซ่ึงเขาเรยีกกันโดยนามของเราน้ันจะถ่อมตัวลง อธษิฐานและ
แสวงหาหน้าของเรา ทั้งหันเสยีจากทางช่ัวของพวกเขา เราก็จะฟงัจากสวรรค์ และจะ
ให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรกัษาแผ่นดินของเขาให้หาย  2 พงศาวดาร 7:14

ในตลอดท้ังประวัติศาสตร์นั้น พระเจ้าได้ทรงตอบสนองคำาอธิษฐานของผู้คนในพระเทศ
ต่าง ด้วยการนำาการชว่ยกู้และการรือฟื้ นประเทศต่างจากความหายนะ ฉะนั้นการอด
อาหารอธิษฐานและอธิษฐานวิงวอนนั้นจะชว่ยในเราผา่นพ้น

การอดอาหารทำาให้สุขภาพดี
การอดอาหารอธิษฐานนั้นจะชว่ยทำาความสะอาดระบบการยอ่ยของรา่งกายเราขจัดพวก
สารพิษต่าง ๆ ท่ีตกค้างอยูใ่นระบบ ทางการแพทย์ได้ใช้วิธีการงดอาหารเพื่อรักษาโรค
ภูมิแพ้บางประเภทด้วย โดยการสร้างวินัยในการอดอาหารซึ่ง จะชว่ยทำาลายการติดสิ่ง 
ต่าง ๆ ท่ีไมดี่ต่อรา่งกายของเราด้วย

วางแผนการอดอาหารของเรา
ฝา่ยโยชูวาจึงกลา่วแก่ประชาชนว่า “จงชำาระตัวให้บรสิทุธิเ์ถิด เพราะว่าพรุง่น้ีพระเจ้า
จะทรงกระทำาการอศัจรรย์ท่ามกลางท่าน โยชูวา 3:5

อธษิฐาน - อา่นพระคัมภีรก์่อนการอดอาหารอธษิฐาน ขอการทรงนำาของพระวิญญาณ
บรสิทุธิใ์นคำาอธษิฐานของเรา ในหน้า 7-9 น้ันให้เราเขียนตั้งเปา้แห่งความเช่ือของเราและ
คำาอธษิฐานเฉพาะเจาะจงสำาหรบัคนในครบครวั เพื่อน ครสิตจักรและประเทศที่เราอยู่

อทุิศตัว - อธษิฐานดูว่าเราจะอดอาหารในวิธไีหนและตั้งใจอย่างชัดเจนไว้แต่เน่ิน ๆ จด
บันทึกแผนการอดอาหารของเราไว้ในหน้า 5 อธษิฐานขอพระคุณการช่วยเหลอืจาก
พระเจ้าช่วยให้เราน้ันทำาได้ตลอดจนจบอย่างที่ตั้งใจไว้

ลงมือปฏิบัติ - เริม่ทานอาหารให้น้อยลงกว่าปกติ 2-3 วัน ก่อนเริม่อดอาหารอธษิฐาน 
เลีย่งอาหารที่มีพวกน้ำาตาลและไขมันสงู จำากัดกิจกรรมที่ใช้พลงังานรา่งกายมากและลด
การสงัสรรค์ในระหว่างสปัดาห์แห่งการอธษิฐาน หาเพื่อนรว่มอดอาหารอธษิฐานกับเรา
ตลอดทั้งอาทิตย์และให้เพื่อนเซ็นต์ช่ือในหน้า 5
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NOTE:ปรึกษาแพทย์ก่อนหากคุณอยูใ่นระหว่างการต้ังครรภ์ อยูใ่นชว่งการให้นมลูก
หรือรับประทานยาประจำาตัว ถ้าหากสุภาพรา่งกายไมเ่อ้ือต่อการอดอาหารก็พิจารณา
ดูว่าวิธีไหนดีท่ีสุดต่อรา่งกาย

ระหว่างที่อดอาหาร
ฝา่ยพระองค์ตรสัตอบว่า “มีพระคัมภีรเ์ขียนไว้ว่า ‘มนษุย์จะบำารุงชีวิตด้วยอาหาร
สิง่เดียวหามิได้แต่บำารุงด้วยพระวจนะทุกคำา ซ่ึงออก มาจากพระโอษฐ์ของ
พระเจ้า’” มัทธวิ 4:4

จดจ่อ - แยกเวลาไว้เพื่ออ่านทำาความเข้าใจบทเฝ้าเด่ียว และเตรียมใจเพื่อตอบสนองต่อ
พระคำาของพระเจ้าและการทรงนำาของพระวิญญาณบริสุทธิ์

อธิษฐาน - เข้ากลุ่มอธิษฐานท่ีคริสตจักรอยา่งน้อยหนึ่งครั้งระหว่างการอดอาหาอธิษฐาน
ครั้งนี้ อธิษฐานเผื่อครอบครัวของเรา คริสตจักร ศิษยาภิบาล ผู้นำาในคริสตจักร อธิษฐาน
เผื่อประเทศ โรงเรียน มหาวิทยาลับและพันธกิจต่าง ๆ ตลอดท้ังสัปดาห์

เติมใหเ้ต็ม - ในชว่งนี้นั้นให้ใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์ อธิษฐาน พร้อมท้ังด่ืมน้ำาให้เพียงพอ
และพักผอ่นให้มากเท่าท่ีจะทำาได้และเตรียมรับมือกับความอ่อนเพลียทางรา่งกายและ
สภาพอารมณ์ท่ีอาจจะหงุดหงิดง่าย โมโหหิวต่าง ๆ 

การออกจากการอดอาหารอธิษฐาน
และถ้าเรารูว้่า พระองค์ทรงโปรดฟงัเรา เมื่อเราทูลขอสิง่ใด ๆ เราก็รูว้่าเราได้รบัสิง่ที่เรา
ทูลขอน้ันจากพระองค์ และน่ีคือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิง่ใดที่
เปน็พระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟงัเรา ‘ 1 ยอห์น 5:14-15

การรบัประทาน - ค่อย ๆ ทานอาหารอยา่งช้า ๆ เพราะรา่งกายต้องใช้เวลาในการปรับ
สภาพการยอ่ยอาหาร เริ่มทานพวกผลไม้ น้ำาผลไม้และสลัดผักก่อนแล้วค่อย ๆ กินเป็นมื้อ
เล็ก ๆ ระหว่างวัน

อธิษฐาน -  อยา่เพิ่งหยุดอธิษฐาน ให้วางใจในความสัตย์ซื่อและเวลาของพระเจ้า จดจำาใน
สิ่งท่ีพระเจ้าได้ใสภ่าระใจให้กับเราในชว่งเวลานี้ไปตลอดท้ังปีท่ีจะมาถึง มีความเชื่อเสมอ
ว่าพระเจ้าจะตอบคำาอธิษฐานของเรา
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แผนการอดอาหาร

วันที่ 1
 ด่ืมแต่น้ำาเปล่า     อาหารเหลวเท่านัน้     ทานม้ือเดียว      อ่ืน ๆ : 

เขา้รว่มประชุมอธิษฐาน: 

วันที่ 2
 ด่ืมแต่น้ำาเปล่า     อาหารเหลวเท่านัน้     ทานม้ือเดียว      อ่ืน ๆ : 

เขา้รว่มประชุมอธิษฐาน: 

วันที่ 3
 ด่ืมแต่น้ำาเปล่า     อาหารเหลวเท่านัน้     ทานม้ือเดียว      อ่ืน ๆ : 

เขา้รว่มประชุมอธิษฐาน: 

วันที่ 4
 ด่ืมแต่น้ำาเปล่า     อาหารเหลวเท่านัน้     ทานม้ือเดียว      อ่ืน ๆ : 

เขา้รว่มประชุมอธิษฐาน: 

วันที่ 5
 ด่ืมแต่น้ำาเปล่า     อาหารเหลวเท่านัน้     ทานม้ือเดียว      อ่ืน ๆ : 

เขา้รว่มประชุมอธิษฐาน: 

เราบอกพวกท่านอกีว่า ถ้าพวกท่านสองคนจะรว่มใจกันทูลขอสิง่หน่ึงสิง่ใดในโลก พระบิดา
ของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำาสิง่น้ันให้ มัทธวิ 18:19

เพื่อนร่วมอธิษฐาน:  
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ฉันอยากขอบคุณพระเจ้าสำาหรับ . . .
คำาอธิษฐานที่ได้รับคำาตอบจากพระเจ้า
ให้เราเขียนสิง่ท่ีประทับใจ คำาอธิษฐานท่ีได้รับและบทเรียนท่ีได้เรียนรู้ในปี 2021
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ในปี 2022, ฉันจะวางพระเจ้าในด้าน
ต่าง ๆ เหล่าน้ี:
เป้าหมายความเช่ือส่วนตัว
การฟ้ืนฟูฝ่ายวิญญาณ • การรักษาในฝ่ายรา่งกาย • ความเจริญรุง่เรืองในด้านการงานและ
การเงิน • การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ.่..

ด้านครอบครัว
การรื้อฟ้ืนความสัมพันธ์  •  ความรอดของคนในครอบครัว... 

การศึกษาและอาชีพการงาน
ความเป็นเลิศในการทำางาน • ความก้าวหน้าในอาชีพ ...

พันธกิจการรับใช้
การเติบโตของกลุ่มยอ่ย • ความรอดของเพื่อนรว่มงานและเพื่อนรว่มชั้นเรียน . . . 
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ฉันจะต้ังใจอธิษฐานเผ่ือคนเหล่าน้ี . . .
ชื่อ        หัวข้ออธิษฐานเผื่อ
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ฉันจะต้ังใจอธิษฐานเผ่ือส่ิงเหล่าน้ี . . .
คริสตจักรของฉัน
ผู้นำาในคริสตจักร • การจัดเตรียมจากรพระเจ้า  • พันธกิจในการสร้างผู้นำาในกลุ่มผู้เชื่อ . . . 

ชุมชนที่ฉันอยู่
มหาวิทยาลัยและสถาศึกษาต่าง ๆ • สว่นปกครองท้องถ่ินนั้น ๆ • โอกาสในการประกาศ
พระกิตติคุณ . . . 

ประเทศของฉัน
ผู้นำาในรัฐบาล • การฟ้ืนฟูในฝ่ายวิญญาณ  • ความเจริญในด้านเศรษฐกิจ  • ความสงบ
เรียบร้อยในบ้านเมือง . . . 
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Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Azerbaijan
Bahamas
Barbados
Belarus
Belize
Benin
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Burkina Faso
Cabo Verde
Cameroon

Central African Republic
Chad
Comoros
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Democratic Republic of  
        the Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea

ประเทศท่ีมีคริสตจักร Every Nation

ประเทศท่ียังเข้าไมถึ่ง

คริสตจักร
ทุกชนชาติ
ในปัจจุบัน มีอยู่ใน 
81 ประเทศท่ัวโลก
 
ทำานิมิตนี้ให้สำาเร็จในรุ่นของเรา  
 
พระเจ้าทรงเรียกใหป้ระกาศในทุกชนชาติใน
ชว่งชวิีตของเรา พระองค์ทรงมอบหมายงาน
และระยะเวลาใหเ้ราแล้ว

ใหเ้ราอธษิฐานเผ่ือประเทศต่าง ๆ ใหค้วาม
สำาคัญกับมหาวิทยาลัยและใหร้ะลึกถึงความ
สำาคัญของขา่วประเสริฐ

ใหอ้ธษิฐานเผ่ือประเทศท่ียังไมม่เีปดิอีก 114  
ประเทศให้กับเราและเชือ่ด้วยกันว่าพระเจ้า
จะเปดิประตใูหบุ้กเบกิครสิตจักรในประเทศ
เหล่านัน้
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Eritrea
Estonia
Ethiopia
Finland
Gambia
Greece
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Hungary
Iceland
Iraq
Israel
Italy
Jamaica
Kenya
Kiribati

Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Madagascar
Mali
Malta
Marshall Islands
Mauritania
Micronesia
Moldova
Monaco
Montenegro
Morocco
Nauru

Niger
North Korea
Norway
Palau
Palestine
Paraguay
Russia
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and  
        the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Slovakia

Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Suriname
Sweden
Switzerland
Syria
Tanzania
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkmenistan
Tuvalu
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican City
Yemen
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458 คริสตจักรท่ัวโลก
88 คริสตจักรท่ีกำาลังบุกเบิกอยู่*

อธิษฐานเผื่อให้มีการบุกเบิกคริสตจักรเพิ่มขึ้นอีก
จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เปน็มรดกของเจ้า ตลอดทั้งแผ่น
ดินโลกให้เปน็กรรมสทิธิข์องเจ้า สดุดี 2:8

ประเทศที่กำาลังมีการบุกเบิกคริสตจักร:
 Armenia
Australia
Botswana
Brazil
Cambodia
Canada
China
Croatia
France
Gabon
Georgia
Honduras
India

Indonesia
Iran
Kazakhstan
Laos
Malawi
Maldives
Mexico
Mongolia
Mozambique
Nepal
Netherlands 
New Zealand
Nicaragua

Nigeria
Panama
Portugal
Romania
South Africa
Tajikistan
Timor-Leste
United Arab 
Emirates
United States
Vietnam
Zambia
Zimbabwe

อธิษฐานเผื่อคริสตจักรท่ีบุกเบิกใหมจ่ะสร้างสาวก รับใช้ความต้องการของชุมชน

และนำาขา่วออกไปประกาศในเมืองอ่ืน ๆ ต่อไป

*สถิติเมือ่ในเดือนพฤษภาคม 2021



1,905 พันธกิจงานนักศึกษาและกลุ่ม
ประกาศในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ* 

เหตุฉะน้ัน พวกท่านจงออ้นวอนพระองค์ผู้ทรงเปน็เจ้าของนา ให้สง่คนงานมาเก็บเกี่ยว
พืชผลของพระองค์” มัทธวิ 9:38 

นิมิตท่ีจะนำาข่าวประเสริฐไปท่ัวโลกผ่านทาง
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
เราบุกเบิกสร้างคริสตจักรท่ีประกาศกับนักศึกษา เพราะเราเชื่อว่าถ้าเราสามารถ
เปล่ียนมหาวิทยาลัยได้ ในท้ายท่ีสุดเราสามารถเปล่ียนประเทศและเปล่ียนโลกได้ งาน
มหาวิทยาลัยนั้นเป็นพันธกิจท่ีอุทิศชีวิตเพื่อนำาพระกิตติคุณไปถึงนักศึกษาในท่ี ท่ีพวกเขา
อยู ่มันเป็นการทรงเรียกเพื่อให้เรารับใช้ เพื่ออิมแพ็คและให้เราก้าวออกไป

อธิษฐานเผื่อ: 
•  นักศึกษาใหม ่ๆ ท่ีจะได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าในปีนี้
•  สติปัญญาสำาหรับมิชชันนารีท่ีประกาศกับนักศึกษาและเผื่อคริสตจักรท่ีจะประกาศและ

สร้างสาวกในมหาวิทยาลัย
•  ความโปรดปรานของพระเจ้าในคณะต่าง ๆ ท่ีจะอนุญาตให้เราประกาศ
•  มหาวิทยาลัยใหม ่ๆ ท่ีจะเปิดประตูให้กับเรา

*สถิติเมื่อในเดือนพฤษภาคม 2021
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อธิษฐานเผื่อคริสตจักรท่ีบุกเบิกใหมจ่ะสร้างสาวก รับใช้ความต้องการของชุมชน

และนำาขา่วออกไปประกาศในเมืองอ่ืน ๆ ต่อไป
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บทนำ�

พระคำา
เป็นดังขนมปัง
อ่าน เฉลยธรรมบัญญัติ 8:1–20

‘พระองค์ทรงทำาให้ท่านถ่อมใจ ทรงปลอ่ยท่านให้หิว และทรงเลีย้งท่านด้วยมานา ซ่ึง
ท่านเองหรอืปูย่่าตายายของท่านก็ไม่ทราบว่าเปน็อะไร เพื่อพระองค์จะทรงทำาให้ท่าน
เข้าใจว่า มนษุย์ไม่ได้ดำารงชีวิตอยู่ด้วยอาหารเพียงสิง่เดียว แต่มนษุย์จะดำารงชีวิตอยู่ได้
ด้วยทุกสิง่ที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระยาห์เวห์ ‘  เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3

อ่านเพิ่มเติม: มัทธิว 4:3–4; ลูกา 4:1–4; ยอห์น 4:34

ขนมปังคืออาหารท่ีเป็นศูนย์กลางอาหารการกินของชาวตะวันออกใกล้ในยุคโบราณ แม้
กระท่ังในปัจจุบันนี้ หลากหลายวัฒนธรรมก็มีขนมปังชนิดต่างๆท่ีแพรห่ลายและเป็นของ
ตัวเอง ในฝรั่งเศสมีขนมปังบาเเก็ต ท่ีอินเดียมีโรตีไร้เชื้อ ในเอธิโอเปียมีขนมปังท่ีเหมือน
ฟองน้ำา ท่ีเม็กซิโกมีขนมปังแผน่บางๆท่ีเรียกว่าตอติญา่ และในฟิลิปปินส์มีขนมปังนุม่ๆ
รสชาติเค็มท่ีเรียกว่าแพนเดซาล

ในเฉลยธรรมบัญญัติ 8:3, โมเสสได้ประกาศว่ามนุษย์ไมส่ามารถดำารงชีวิตได้ด้วยแค่
ขนมปังเพียงอยา่งเดียว ในขณะท่ีชาวอิสราเอลกำาลังรอ่นเรอ่ยูใ่นถ่ินธุรกันดาร  พระเจ้าได้
จัดเตรียมไว้ให้พวกเขาแล้ว โดยการทำาให้มานา(Manna) ตกลงมาให้พวกเขา มานาซึ่งเป็น
อาหารคล้าย ๆ ขนมปังท่ีมาจากสวรรค์  ขณะท่ีเตรียมเข้าสูแ่ผน่ดินแหง่พันธะสัญญา ซึ่ง
เป็นดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์ โมเสสใช้เวลาย้ำาเตือนผู้คนว่าใครคือคนท่ีให้อาหารใน         
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ถ่ินธุรกันดาร ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไมต้่องการขนมปังท่ีโปรยลงมาจากสวรรค์ในท่ีใหมท่ี่
พวกเขาจะไป แต่การพึ่งพาพระเจ้าของพวกเขายังคงเหมือนเดิม การวางใจและการเชื่อ
ฟังพระคำาของพระเจ้าเพื่อท่ีพวกเขาจะได้มีชีวิตอยูแ่ละเติบโตในแผน่ดินของพระองค์ 
พวกเขาต้องการพระคำาของพระเจ้าเหมือนท่ีพวกเขานั้นต้องการขนมปังเพื่อความอยูร่อด

ในทางเดียวกันนั้น การพึ่งพาพระคำาของพระเจ้าก็เหมือนกับเราพึ่งขนมปัง ในแต่ละวัน
ของการอดอาหารนี้ รา่งกายของเราจะต้องการสารอาหารท่ีมีในขนมปังมากขึ้นและมาก
ขึ้น แต่ในความปรารถนานี้เองท่ีอุปมาในพระคำาของพระเจ้าในฐานะของขนมปังท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับเรามากขึ้น เชน่เดียวกับรา่งกายของเราต้องการขนมปังฉันใด เราควรท่ีจะหิว
ในพระคำาของพระเจ้าเชน่เดียวกัน ใช้ชีวิตอยา่งรู้ตัวว่าเรานั้นต้องการพระองค์และพระคำา
ของพระองค์ในทุก ๆ วัน

ความจริงแล้ว เราได้เรียนรู้จากพระกิตติคุณยอห์น ว่าพระเยซูคือพระคำาของพระเจ้า 
พระองค์ทรงเรียกตัวเองว่า “ขนมปัง(อาหาร)แหง่ชีวิต” ท่ีให้สัญญาว่า ใครก็ตามท่ีมาหา
พระองค์จะไมห่ิวและกระหาย เมื่อเรามาอยูต่่อหน้าพระองค์และเติมเต็มตัวเราด้วยพระ
คำาของพระเจ้า เราสามารถรับความรอดของพระองค์และได้รับการเติมเต็มอยา่งแท้จริง

พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นจริง พระคำาของพระองค์นั้นมีพลัง และโดยทางพระคำาของ
พระเจ้าท่ีพระองค์ทรงสำาแดงพระองค์แก่เราและเราได้รับการเปล่ียนแปลงและชว่ยให้เรา
จะมีชีวิตอยูเ่พื่อพระองค์ได้

เมื่อเราเข้าสูส่ัปดาห์แหง่การอธิษฐานและการอดอาหาร และความหิวกระหายอาหารของ
เราเพิ่มขึ้นทุกวัน ขอให้ความอยากในพระคำาของพระเจ้าเพิ่มมากยิ่งกว่าเสียอีก

ลองนึกถึงสถานการณ์ท่ีคุณต้องพ่ึงพาพระเจ้า ให้คุณขอบคุณสำาหรับการ
ช่วยเหลือของพระองค์  

 

 

มีพระคำาข้อใดหรือตอนใดท่ีคอยให้กำาลังใจคุณในปีท่ีผ่านมาน้ี?  ใช้เวลาน้ีใน
การสรรเสริญพระเจ้าสำาหรับพระคำาท่ีเช่ือถือได้และทรงพลังในชีวิตของคุณ

 

 



16    |    Abide: The Power and Beauty of God’s Word

พระเจ้า ลกูขอบพระคณุพระองค์สำาหรบัพระคำาของ
พระองค์ท่ีเปน็ของขวัญแก่ลกู พระองค์พูดย้ำาเตือนกับ
ลูกผา่นทางพระคำาว่าพระองค์ทรงอยูกั่บลูกเสมอ ทรง
เปิดเผยถึงตัวตนของพระองค์ท่ีไมม่วัีนเปล่ียนแปลง 

และลกูเรยีนรูท่ี้ฟงัเสยีงพระองค์เมือ่อ่านและใครค่รวญ
ถึงพระคำาของพระองค์ พระองค์เจ้า, ขอโปรดชว่ย

ใหล้กูมคีวามปรารถนาท่ีจะติดสนิทอยูใ่นพระคำาของ
พระองค์ในทุก ๆ วัน ปรารถนาท่ีจะเติบโตในการติดตาม

พระองค์ ใหพ้ระคำาของพระองค์เล้ียงดจิูตวิญญาณ
และเติมหวัใจของลกูใหเ้ต็ม ขณะท่ีลกูอธิษฐานและอด
หาร อุทิศตัวในสปัดาหน้ี์ ขอให้ความเขา้ใจและความ
รักของลกูเจรญิเติบโตย่ิงขึน้เมือ่ลกูได้เข้าใกล้พระองค์                                           

อธษิฐานในพระนามพระเยซู

เอเมน

เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3 

‘พระองค์ทรงทำ�ให้ท่�นถ่อมใจ ทรงปล่อยท่�นให้หิว และ

ทรงเลีย้งท่�นด้วยม�น� ซึง่ท่�นเองหรอืปู่ ย่�ต�ย�ย

ของท่�นก็ไม่ทร�บว่�เป็นอะไร เพือ่พระองค์จะทรงทำ�ให้

ท่�นเข้�ใจว่� มนษุย์ไม่ได้ดำ�รงชีวิตอยู่ด้วยอ�ห�รเพียง

สิง่เดียว แต่มนษุย์จะดำ�รงชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิง่ทีอ่อกม�

จ�กพระโอษฐ์ของพระย�ห์เวห์ ‘  
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วันที ่1

พระคำา
เป็นดังเมล็ดพันธุ์
อ่าน 1 เปโตร 1:13–25

ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แลว้ ไม่ใช่จากเมลด็พันธุท์ี่เสือ่มสลายได้ แต่จากเมลด็พันธุ์
ที่ไม่เสือ่มสลาย คือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำารงอยู่ . . .  1 เปโตร 1:23

อ่านเพิ่มเติม: มาระโก 4:3–9, 13–20

ในพระคัมภีร์ตอนนี้ เปโตรได้บอกไว้ว่าเราสามารถบังเกิดใหมไ่ด้โดยผา่นทางเมล็ดพันธุ์
แหง่พระคำาของพระเจ้าท่ีไมม่ีวันเสื่อมสลายได้ ซึ่งเปโตรได้หมายความว่าอยา่งไรจาก
คำาพูดนี้? ในพระคำาของพระเจ้านั้น เราได้พบขา่วดีท่ีพระเจ้าได้ทรงทำาเพื่อเราท้ังหลาย
ในพระเยซูเพื่อชว่ยชีวิตของเราทุกคน และโดยผา่นทางขา่วดีท่ีผา่นพระคำาของพระเจ้า
นั้นทำาให้เราบังเกิดใหมอี่กครั้ง แต่พระเจ้าไมเ่พียงแต่เปิดเผยแผนการแหง่ความรอดของ
พระองค์ผา่นทางพระคัมภีร์เท่านั้น พระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่พวกเราด้วย นั่น
คือเหตุผลท่ีเปโตรได้เรียกถ้อยคำาของพระเจ้าว่าเป็นถ้อยคำาท่ีมีชีวิตและดำารงอยู่

เปโตรได้เปรียบเทียบพระคำาของพระเจ้ากับเมล็ดพันธ์ุท่ีไมเ่สื่อมสลาย สิ่งท่ีนา่สนใจ
เก่ียวกับเมล็ดพันธุ์นี้คือก่อนท่ีเราจะปลูกมันดูเหมือนแห้ง ๆ และดูนา่เบื่อ เหมือนไมค่่อย
มีชีวิตชีวาเท่าไหร ่แต่เมื่อมันได้ถูกหว่านลงในดินท่ีดีมีสารอาหารท่ีสมบูรณ์ มันก็จะเจริญ
งอกงามพร้อมท่ีโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินเพื่อสำาแดงถึงชีวิตท่ีกำาลังเติบโต ดังเชน่เมล็ดพันธ์ุ
พืชท่ีต้องปลูกในดินดีเพื่อจะเติบโต ถ้อยคำาของพระเจ้าเองก็ต้องปลูกในดินดีคือหัวใจท่ี



วันที่ 1:  พระคำาเป็นดังเมล็ดพันธ์ ุ   |    19

เปี่ ยมด้วยความเชื่อนั่นเอง แล้วจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำาให้ถ้อยคำาของพระองค์
หยั่งราก แตกหนอ่และเติบโต นำาความสวยงามแหง่ชีวิตมาสูส่ิ่งท่ีอยูร่อบตัวของมัน

เมื่อไหรก็่ตามท่ีเราเปิดอ่านพระคำาของพระเจ้า เราจะพบเจอกับพระเจ้าแหง่จักรวาล
ผู้ท่ีทรงสร้างสรรพสิ่งและสิ่งใหม ่ๆ ให้เกิดขึ้นมาและเมื่อเราได้พบพระองค์ก็จะนำาการ
เปล่ียนแปลงมาสูช่ีวิตของเราอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ บางครั้งอาจจะมีบางด้านในชีวิตของ
เราท่ีรู้สึกแห้งเหี่ยว อาจจะเป็นความรักต่อผู้ยังไมเ่ชื่อเริ่มเฉาหรือไฟแหง่การรับใช้เริ่มมอด
ลง ฉะนั้นเมล็ดพันธ์ุแหง่พระคำาของพระเจ้าท่ีไมม่ีวันเสื่อมสลายไมเ่คยหมดฤทธิ์เดชท่ีจะ
นำาฟื้ นคืนชีวิตให้กับทุกหัวใจท่ีแห้งเหี่ยวและใกล้ตายแล้วของเราทุกคน ซึ่งจะนำาชีวิตใหม่
ท่ีจะยืนยงชั่วนิรันดร์และเมื่อถ้อยของพระองค์แตะใจและเปล่ียนชีวิตของเราแล้ว ก็ไมม่ี
อะไรท่ีจะมาหยุดเราจากการหว่านถ้อยคำาแหง่ชีวิตและขา่วดีท่ีพระเยซูได้ทำาต่อเราในทุก
ท่ีท่ีเราไป

ให้เราคิดถึงเวลาท่ีเราได้ยินเร่ืองพระเยซูเป็นคร้ังแรก มีใครมาประกาศกับ
เราหรือไม่? ให้ทบทวนถึงเวลาน้ัน ๆ และขอบคุณพระเจ้าสำาหรับความรอดท่ี
พระองค์ทรงมอบให้เรา. 

 

 

 

ต้ังแต่พระคำาของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา มีส่วนใดบ้างในชีวิตของเราท่ี
ได้รับการเปล่ียนแปลงในสัปดาห์น้ี?

 

 

 

พระคำาของพระเจ้า ทรงทำาให้ทุกสิ่งเป็นสิ่งใหม่ได้
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พระเจ้าลกูเชือ่ว่าพระคำาของพระองค์น้ันเปน็เมล็ดพนัธ์ุท่ี
ไมเ่ส่ือมสลายสามารถรือ้ฟ้ืนคืนชวิีตใหกั้บทกุด้านในชวิีต
ของลกูได้ ลกูสามารถนำาหวัใจท่ีสบัสน แตกสลาย และ
หวาดกลัวมาต่อหนา้พระองค์และรูว่้าพระองค์สามารถ

ร้ือฟื้ นชีวิตและนำาความมัน่ใจผา่นทางพระคำาของพระองค์ 
พระองค์ได้ทรงกูล้กูจากความตายมาสูช่วิีตและทรงสตัย-์
ซือ่ท่ีจะทำาสิง่ท่ีพระองค์ทรงเริม่ต้นแล้วใหส้ำาเรจ็ พระเจ้า 
ลูกอธิษฐานขอใหพ้ระองค์ทรงเปล่ียนแปลงชวิีตของลกู
เพือ่ใหส้ะท้อนถึงความรักของพระองค์ต่อคนอ่ืน ๆ ท่ีอยู่
รอบขา้งของลกู เพราะว่าพระคำาของพระองค์ท่ีได้ทรง

หว่านเขา้มาในหัวใจของลกู ทำาใหล้กูมคีวามกล้าหาญท่ีจะ
ประกาศขา่วประเสร็ฐในทุกท่ีท่ีลกูไป 

เอเมน

1 เปโตร 1:23

ท่�นทัง้หล�ยได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จ�กเมล็ดพันธุ์
ทีเ่สือ่มสล�ยได้ แต่จ�กเมล็ดพันธุท์ีไ่ม่เสือ่มสล�ย คือ

จ�กพระวจนะของพระเจ้�ทีม่ีชีวิตและดำ�รงอยู่
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วันที ่2

พระคำา
เป็นดังแสงสว่าง
อ่าน สดุดี 119:105–112

พระวจนะของพระองค์เปน็ตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์

และเปน็ความสว่างแก่ทางของข้าพระองค ์
สดดุ 119:105

อ่านเพิ่มเติม: สดุดี 119:130

ในสดุดี 119 เป็นบทเพลงสดุดีท่ีอธิบายพระคำาของพระเจ้าว่าเป็นแนวทางท่ีสมบูรณ์แบบ
สำาหรับชีวิต ในข้อท่ี 105 ผู้ประพันธ์เพลงสดุดีกล่าวว่าพระคำาของพระเจ้าเป็นตะเกียง
สำาหรับเท้าของเขาและเป็นแสงสว่างนำาทาง   ในตะวันออกใกล้สมัยโบราณใกล้นั้น 
ตะเกียงท่ีเขาใช้กันเป็นถ้วยขนาดเล็กท่ีมีปากแบน ๆ อยูด้่านข้างเพื่อไว้หนีบไส้ตะเกียง 
แล้วเติมน้ำามันลงในถ้วย และก็จุดไส้ตะเกียง ซึ่งมันจะให้แสงสว่างมากพอท่ีจะสอ่งทางมืด

เมื่อเราดำาเนินชีวิตในโลกนี้ เรามักเผชิญกับสถานการณ์ท่ีอยูน่อกเหนือความสามารถ
ในการตัดสินใจ : การตัดสินใจท่ีต้องทำา สถานการณ์ท่ีท้าทายท่ีต้องเผชิญ แนวคิดและ
อุดมการณ์ท่ีลูกต้องต่อสู้ด้ินรน แม้ว่าเราพยายามด้ิรนค้นหาสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง แต่หาก
ไมม่ีใครนำาทาง เราก็จะสะดุดในความมืด เราต้องการแสงท่ีเราสามารถไว้วางใจได้เพื่อสอ่ง
ทางมืดท่ีอยูข่้างหน้าเรา
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เราสามารถพบแนวทางดังกล่าวในพระคำาของพระเจ้าใน 2 ทิโมธ3:16 เปาโลบอก
เราว่าพระคัมภีร์ท้ังหมดเป็นพระคำาท่ีระบายออกของมาจากปพระโอษฐ์ของพระเจ้า 
หมายความว่าถ้อยคำาท่ีพบในพระคัมภีร์นั้น มาจากพระเจ้า คุณมีคนในชีวิตท่ีคุณสามารถ
ไว้ใจได้มาก ๆ จนคุณเชื่อทุกคำาพูดของเขาอยา่งไมม่ีความสงสัยเลยหรือไม?่ คุณสามารถ
ไว้วางใจได้ต่อเมื่อบุคลิกของเขาคนนั้นได้พิสูจน์ให้คุณเห็นว่าพวกเขานา่เชื่อถือ และถ้าเรา
สามารถวางใจในคำาพูดของคน ๆ หนึ่งได้ เราจะไมว่างใจในพระคำาของพระเจ้าผู้ท่ีได้รับ
การพิสูจน์ ครั้งแล้วครั้งเล่ามากกว่าอีกหรือ? พระคำาของพระเจ้าเป็นเครื่องชี้ทางท่ีนา่เชื่อ
ถือและไว้วางใจเพราะพระเจ้าเป็นผู้ท่ีนา่ไว้วางใจและเชื่อถือได้

ขณะนี้คุณอาจเผชิญกับสถานการณ์ท่ีอยูน่อกเหนือความสามารถในการนำาทางการตัดสิน
ใจท่ีคุณต้องทำาหรือสถานการณ์ท่ีท้าทายท่ีคุณต้องเผชิญพระคำาของพระเจ้าเป็นแสงสว่าง
ท่ีจะนำาทางคุณผา่นเส้นทางท่ีมืดมิด   และให้สติปัญญาท่ีคุณต้องการและไมเ่พียงแต่พระ
คำาของพระเจ้าจะให้สติปัญญาแก่คุณแต่ในการเชื่อฟังพระคำา       ของพระเจ้าคุณเองจะ
เติบโตเป็นคนแหง่สติปัญญาท่ีสามารถสอ่งแสงของพระองค์ในโลกท่ีมืดมิดได้

ลองนึกถึงเวลาท่ีพระคำาของพระเจ้าประทานสติปัญญาแก่คุณใน
สถานการณ์ท่ียากลำาบาก ใช้เวลาน้ีขอบคุณพระเจ้าสำาหรับคำาแนะนำาของ
พระองค์ 

 

 

 

สรรเสริญพระเจ้้าที่พระองค์ทรงเป็นผู้ท่ีเราสามารถวางใจและเช่ือถือได้       
ในชีวิตของคุณมีจุดใดบ้างท่ีคุณสามารถวางใจในการนำาทางจากพระคำา
ของพระเจ้าได้มากข้ึนกว่าน้ี? 

 

 

 

พระคำาของพระเจ้าทรงนำาทางเรา
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พระบดิาแหง่ฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงประทานพระคำาท่ี
สมบูรณ์แบบของพระองค์แก่ข้าพระองค์เพือ่เป็นแนวทาง

ในโลกท่ีไมส่มบูรณน์ี ้เพราะพระองค์ทรงแสนดี สัตย์
ซือ่ ทรงรอบรูทุ้กอยา่ง ลกูสามารถพึง่พาคำาแนะนำาของ
พระองค์ได้ในทุกสถานการณท่ี์ลกูเผชญิ พระองค์ทรง
ใสใ่จเก่ียวกับชวิีตและการตัดสินใจท่ีลกูต้องทำา พระคำา

ของพระองค์มอีำานาจท่ีจะทำาใหส้ยบความวุ่นวายและเป็น
ความสว่างในความมดืมน ลูกไมม่เีหตุผลท่ีจะต้องกลัวสิง่
ใด เมือ่ลกูมพีระคำาของพระองค์ซอ่นไว้ในใจของลูก โปรด
สอนใหลกูรู้ท่ีจะอ่านและเอามาประยุกต์ใช้กับชวิีตของลกู

ได้ด้วยเถิด

เอเมน

สดดุ ี119:105 

พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้�ของข้�พระองค์
และเป็นคว�มสว่�งแก่ท�งของข้�พระองค ์
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วันที ่3

พระคำา
เป็นดังกระจกเงา
อ่านยากอบ 1:19–25

เพราะถ้าใครเปน็เพียงผู้ฟงัพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตาม ผู้น้ันก็เปน็เหมือนคนที่
ดูหน้าของตนเองในกระจกเงา เพราะว่าเมื่อเห็นแลว้ก็จากไป และลมืในทันทีว่าตนเอง
เปน็อย่างไร ยากอบ 1:23–24

อ่านเพิ่มเติม: โรม 2:13

ยากอบได้เขียนจดหมายถึงพี่น้องคนยิวท่ีเป็นคริสเตียนท่ีกระจัดกระจายไปท่ัวอาณาจักร
โรมันผู้ท่ีเผชิญกับความทุกข์ยากและผู้ท่ีได้ประพฤติตัวตามผู้คนท่ีไมรู่้จักพระเจ้าท่ีอยูร่อบ
ข้างพวกเขาแทนท่ีจะทำาตามพระคำาของพระเจ้า และดังนั้นในจดหมายของยากอบได้
กล่าวไว้ว่าแค่ได้ยินพระคำาของพระเจ้านั้นไมเ่พียงพอ เราจะต้องปฏิบัติตามด้วย

ยากอบได้เปรียบเทียบคนท่ีได้ยินพระคำาของพระเจ้าแล้วแต่ไมป่ฏิบัติตามเป็นเหมือนคน
ท่ีดูหน้าของตนเองในกระจกเงา เพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไป และลืมในทันทีว่าตนเอง
เป็นอยา่งไร ตัวอยา่งเปรียบเทียบนี้ดูเหมือนจะแปลก ๆ ว่าจะเป็นได้ยังงัยหากคนเรามอง
ดูตัวเองในกระจกอยา่งใกล้ๆ แล้วเดินจากไปและลืมตัวเอง? แต่นั่นก็คือใจความสำาคัญท่ี
ยากอบต้องการจะชี้ให้เราเห็นนั่นเอง คนเราต่ืนเช้ามาสอ่งตัวเองในกระจกเพื่อดูผมเผ้า
ตัวเองให้เรียบร้อย หรือดูว่าไมม่ีอะไรติดฟันให้นา่ละอาย ซึ่งในขั้นตอนเหล่านี้นั้นถ้าเรา
พบว่ารอยสกปรกบนหน้าเรา เราจะเดินจากไปโดยไมท่ำาอะไรกับมันเหรอ การท่ีเราเห็นสิ่ง
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สกปรกท่ีบนหน้าเราแล้วเดินจากไปไมท่ำาไรกับมันนั่นคือความโง่เขลาของคน ๆ นั้น เชน่
เดียวกันกับคนเราท่ีได้เรียนรู้พระคำาของพระเจ้าแล้วเดินจากไปโดยไมเ่ชื่อฟังอะไรเลย

เชน่เดียวกับกระจกเงา พระคำาของพระเจ้าได้แสดงให้ว่าเราเป็นอยา่งไร หากปราศจาก
พระคำาของพระองค์แล้วมันง่ายท่ีจะหลอกตัวเองในสิ่งท่ีตัวเองไมไ่ด้เป็น ท่ีจะมองข้าม
ความอ่อนแอและหาข้ออ้างท่ีจะไปทำาบาป โดยเฉพาะเวลาท่ีเราเผชิญกับสถานการณ์ท่ี
ท้าทายเชน่เดียวกับคนท่ียากอบได้เขียนจดหมายถึงในเวลานั้น แต่มันแทบท่ีจะเป็นไป
ไมไ่ด้เมื่อเรายึดถือพระคำาของพระเจ้าในชีวิตของเรา เมื่อสำารวจชีวิตของเราด้วยความ
จริงแหง่พระคำาของพระเจ้า เราพบว่าแท้จริงแล้วเราเป็นอยา่งไร และเมื่อเราได้พบกับ
พระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าแล้วมันจะไมน่ำาเราไปสูก่ารกลับใจและเปล่ียนแปลง
ชีวิต

 เราจำาเป็นจะต้องศึกษาพระคำาของพระเจ้าอยา่งจริงจังเพื่อสิ่งต่าง ๆ ในพระคำาจะเปิดเผย
ว่าเราเป็นอยา่งไร แต่เราไมห่ยุดเพียงเท่านั้น แต่เราจะต้องเอาสิ่งท่ีเราได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ
ด้วย

เราเคยเห็นพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าทำางานในชีวิตของเรา
อย่างไร? 

 

 

 

มีส่วนใดในชีวิตของเราบ้างท่ียังลังเลใจท่ีจะทำาตามพระคำาของพระเจ้า?  
ให้เราใช้เวลาน้ีท่ีจะยกย่องพระเจ้าสำาหรับความรักและพระเมตตาท่ีทรงมีต่อ
เราด้วยกัน

 

 

 

พระคำาของพระเจ้า เปิดเผยว่าเราเป็นใคร



28    |    Abide: The Power and Beauty of God’s Word

พระเจ้า เมือ่ลกูอ่านพระคำาของพระองค์ ลกูวางใจว่า
พระองค์จะเปิดเผยว่าลกูเป็นอยา่งไรและผู้ท่ีพระองค์ทรง
สรา้งใหล้กูเป็น ของทรงสำารวจจิตใจและเปิดว่าสว่นใดท่ี
ลูกจะต้องใหพ้ระคำาของพระองค์เขา้มาเปล่ียนแปลง ขอ
ทรงประทานความถ่อมใจใหล้กูสามารถท่ีจะทำาในสิง่ท่ี
พระคำาทรงสอนลกูด้วยความ ใหค้วามเชือ่ของลกูตอบ
สนองต่อความรอดท่ีประทานใหล้กู องค์พระวิญญาณ
บรสิทุธิ ์ลกูขอขอบพระคณุสำาหรบัฤทธิเ์ดชท่ีชว่ยใหล้กู
ยอมเชือ่ฟัง เปล่ียนแปลงหวัใจและนำาชวิีตของลกูด้วย 

อธษิฐานในพระนามพระเยซู

เอเมน

ยากอบ 1:23–24 

เพร�ะถ้�ใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้

ประพฤติต�ม ผู้นัน้ก็เป็นเหมือนคนทีดู่หน้�ของตนเอง

ในกระจกเง� เพร�ะว่�เมือ่เห็นแล้วก็จ�กไป และลืมใน

ทันทีว่�ตนเองเป็นอย่�งไร
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วันที ่ 4

พระคำา
เป็นดังฆ้อน
อ่าน เยเรมีย์ 23:23–32

พระยาห์เวห์ตรสัดังน้ีว่า “ถ้อยคำาของเราเหมือนไฟและเหมือนค้อนที่ทุบหินให้แตกเปน็
เสีย่งๆ ไม่ใช่หรอื?” เยเรมยี ์23:29

อ่านเพิ่มเติม: กิจการ 2:37–38

ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์มีชีวิตอยูใ่นชว่งท่ีเวลาแหง่ความโกลาหลของยูดาห์ ท่านเริ่ม
ต้นงานรับใช้ของท่านในการเป็นผู้เผยพระวจนะในชว่งกษัตริย์โยสิยาห์ครองราช ซึ่ง
เป็นกษัตริย์ผู้สัตย์ซื่อองค์สุดท้ายและท่านก็ยังเผยพระวจนะจนถึงชว่งสุดท้ายของกรุง
เยรูซาเล็มถูกทำาลายโดยกษัตริย์เนบูคัสเนสซาร์และผู้คนมากมายก็ถูกกวาดต้อนไปเป็น
เชลยท่ีกรุงบาบิโลน

ตลอดชีวิตการรับใช้ของเยเรมีย์นั้น ท่านได้ประกาศข้อความท่ีขมขื่นแหง่การลงโทษท่ีจะ
มาถึงผู้คน ท่านได้เรียกร้องให้ผู้คนกลับใจจากความชั่วร้ายและการกราบไหว้รูปเคารพ
หันมาสูก่ารนมัสการพระเจ้าผู้เท่ียงแท้องค์เดียว แต่ผู้คนไมไ่ด้สนใจฟังคำาเตือนของท่าน 
แต่กลับเลือกท่ีจะฟังผู้เผยพระวจนะเท็จ ผู้ท่ีพูดจาดึงดูดนา่สนใจพูดในสิ่งท่ีผู้คนต้องการ
อยากจะฟังมากกว่าการประกาศพระคำาของพระเจ้า

ในทางตรงกันข้ามกับคำาพูดท่ีกลวงและลม ๆ แล้ง ๆ ของผู้เผยพระวจนะ พระคำาของ
พระเจ้านั้นเป็นดังฆ้อน ซึ่งเราอาจจะคิดถึงฆ้อนของชา่งไม้ท่ีใช้สำาหรับตอกตาปูท่ัว ๆ ไป 
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แต่ในบริบทของตอนนี้นั้นเปรียบเสมือนฆ้อนของชา่งตีเหล็กท่ีใช้ตีเหล็กและลับเหล็กให้
คมนั่นเอง ซึ่งเมื่อทุบลงไปอยา่งแรงก็จะสามารถทำาลายสิ่งต่าง ๆ ได้

เชน่เดียวกับการเดินกับพระเยซู เป็นไปได้ท่ีหัวใจของเราเริ่มด้านชาขึ้นมา มันสามารถเกิด
ขึ้นได้จากความลับท่ีเราแอบทำาอยา่งลับ ๆ ท่ีไมไ่ด้สารภาพ ความขม่ขื่นท่ีมาจากการไมใ่ห้
อภัยหรือความสงสัยท่ีแอบเคลือบคลายเข้ามาในหัวใจของเราเมื่อคำาอธิษฐานของเราไม่
ได้รับคำาตอบ ในเวลานี้เราอาจจะพบว่าเราเองได้เสพขา่วสารลบ ๆ จากโซเซี่ยลมีเดียและดู
ขา่วทีวีมากกว่าติดสนิทในพระคำาของพระเจ้า

แต่หากเมื่อเราได้เปิดพระคำาของพระเจ้าออก เราจะได้สัมผัสน้ำาหนักของฆ้อนของพระเจ้า 
ท่ีสามารถทลายความบาป ความขมขื่นและความดูหมิ่นด้ืนรั้นในหัวใจเมื่อเราตอบสนอง
ด้วยความถ่อมใจและการกลับใจของเรา

เราเคยมีประสบการณ์กับพระคำาของพระเจ้าท่ีทำาให้หัวใจของเราอ่อนโยน
ลงมาบ้างหรือไม่? ขอบพระคุณพระองค์สำาหรับฤทธ์ิเดชท่ีเปล่ียนแปลงหัวใจ
ของเรา 

 

 

 

มีช่วงเวลาหรือความยากลำาบากใดท่ีเราเคยประสบทำาให้เราต้องติดตาม    
“ผู้เผยพระวจนะเทียม” ไปแทนท่ีจะเห็นมาติดตามพระคำาของพระเจ้า?

 

 

 

พระคำาของพระเจ้าทำาให้ใจเราอ่อนโยนลง



32    |    Abide: The Power and Beauty of God’s Word

พระเจ้า พระองค์ทรงทราบจิตใจของลูกดีกว่าใคร ๆ และ
ทรงรกัลกูแมข้ณะท่ีลกูได้หา่งไปจากทางของพระองค์ ทรง

เปิดเผยใหล้กูได้เหน็ว่าลกูหา่งไปอยา่งไรและนำาลกูกลับ
มาบนฐานท่ีมัน่คง ลกูขอกลับใจเม่ือลกูได้ไว้วางใจในสิง่

อ่ืน ๆ แทนท่ีจะวางใจในพระคำาของพระองค์ พระคำาของ
พระองค์นัน้มฤีทธิเ์ดชท่ีสามารถเปล่ียนใจหนิใหเ้ป็นใจเนือ้
ได้ ลูกขอเปิดชวิีตของลกูออกให้พระองค์ทรงหลอมชวิีต
ของลกูเสยีใหม ่พระเจ้าขอพระองค์ทำาใหใ้จลกูอ่อนโยน 
และชว่ยใหล้กูสามารถนำาพระคำาของพระองค์ไปสูผู่ค้นท่ี
รายล้อมชวิีตของลกูได้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู 

เอเมน

เยเรมีย์ 23:29 

พระย�ห์เวห์ตรสัดังนีว้่� “ถ้อยคำ�ของเร�เหมือน
ไฟและเหมือนค้อนทีทุ่บหินให้แตกเป็นเสีย่งๆ 

ไม่ใช่หรอื?” 



วันที่  4:  พระคำาเป็นดังฆ้อน    |    33
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วันที ่5

พระคำา
เป็นดังดาบสองคม
อ่าน ฮีบรู 4:1–12

เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าน้ันมีชีวิตและทรงพลานภุาพอยู่เสมอ และคมยิ่งกว่า
ดาบสองคมใดๆ แทงทะลกุระทั่งแยกจิตและวิญญาณ ทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูก 
และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย    ฮบีร ู4:12

อ่านเพิ่มเติม: เอเฟซัส 6:13–17

มาถึงฮีบรู 4:12 ผู้เขียนพูดถึงวันหยุดสะบาโตท่ีพระเจ้ามีเพื่อเรา  ขณะการพักผอ่นในวัน
สะบาโตนี้มีแก่ชาวอิสราเอล การไมเ่ชื่อฟังและความไมเ่ชื่อทำาให้พวกเขาไมส่ามารถเข้าไป
ได้  บัดนี้การพักผอ่นในวันสะบาโตนี้มีไว้สำาหรับผู้ท่ีอยูใ่นพระคริสต์ แต่ผู้เขียนภาษาฮีบรู
เตือนเราว่าอยา่ถือเอาประโยชน์เหมือนท่ีชาวอิสราเอลทำาเพื่อเราจะไมต่กไปจากการไม่
เชื่อฟังแบบเดียวกัน

ผู้เขียนฮีบรูพูดถึงพลังแหง่พระคำาของพระเจ้าโดยเปรียบเทียบกับดาบสองคม  ดาบมี
หลายประเภท แต่ละประเภทออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน  บางประเภทมีไว้
สำาหรับการใช้กำาลัง ในขณะท่ีบางประเภทมีไว้สำาหรับความแมน่ยำา  ดาบสองคมท่ีลับให้
คมท้ังสองด้านได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้แทงทะลุด้วยความแมน่ยำา 

ตามท่ีเราเรียนรู้จากยากอบ พระคำาของพระเจ้าแสดงให้เราเห็นว่าจริงๆ แล้วเราเป็น
อยา่งไร และเมื่อเราเรียนรู้จากเยเรมีย์ พระคำาของพระเจ้ามีพลังท่ีจะบดขยี้จิตใจท่ีแข็ง
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กระด้างของเรา  ในท่ีนี้ในภาษาฮีบรู เราพบว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นดาบสองคม 
สามารถแทงทะลุแบง่แยกจิตและวิญญาณ ข้อต่อและไขกระดูก  โดยพื้นฐานแล้วนี่
หมายความว่ามันสามารถเจาะลึกถึงแก่นแท้และเนื้อแท้ของตัวตนเราได้  แต่ผู้เขียนยัง
กล่าวอีกว่าพระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตและทำาการอยู ่หมายความว่าพระวจนะไมไ่ด้เพียง
แค่แทงทะลุใจเราแสดงให้เราเห็นว่าเราเป็นใครและทำาให้เราสำานึกในบาปได้ แต่มีพลังท่ี
จะเปล่ียนเราจากภายในสูภ่ายนอก

เมื่อเราดำาเนินชีวิตตามความเชื่อด้วยความรอดในพระเยซู เราจะไมต้่องการล้มลง
เนื่องจากการไมเ่ชื่อฟังและความไมเ่ชื่อแบบเดียวกับท่ีชาวอิสราเอลทำาในถ่ินทุรกันดาร  
แต่เมื่อเราอ่านพระคำาท่ีมีชีวิตและทำาการอยู ่ดาบสองคมนี้จะแทงทะลุเราแสดงให้เราเห็น
สิ่งท่ีอยูใ่นใจเราจริงๆ และเปล่ียนเราให้กลายเป็นภาพลักษณ์ของพระคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆ 
เมื่อเราตอบสนองด้วยการกลับใจและความเชื่อ

ความเช่ือและการกลับใจเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้าท่ีดึงเราให้เข้ามา
ใกล้พระองค์มากข้ึน  คุณขอบคุณพระเจ้าสำาหรับของประทานเหล่าน้ีหรือไม่?

 

 

 

คุณมีความเช่ือในด้านใดในชีวิตท่ีจะเห็นพระคำาเปล่ียนแปลงคุณ?

 

 

 

พระคำาของพระเจ้า เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา
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ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณสำาหรบัพระคำาท่ีมชีวิีตและ
ทำาการอยูท่ี่เปล่ียนแปลงลกูจากภายในสูภ่ายนอก  ลกู
เลือกท่ีจะติดสนทิในนัน้แมใ้นขณะท่ีมนัแทงทะลผุา่นท่ี
แข็งกระด้างในใจลกู  พระเจ้าข้า ลูกขอกลับใจเมือ่ลกูได้
ปฏิบติัตามมาตรฐานของโลก  ลกูอธษิฐานใหพ้ระองค์

เปล่ียนแปลงและเปล่ียนความคิดของลกูใหมใ่นขณะท่ีลกู
จดจ่อในพระคำาของพระองค์ทุกวัน  ขอเพิม่ความเชือ่ของ
ลูกและทำาใหล้กูเป็นเหมอืนพระคริสต์มากขึน้เมือ่ลกูอ่าน

พระคำา 

เอเมน

ฮบีร ู4:12 

เพร�ะว่�พระวจนะของพระเจ้�นัน้มีชีวิต
และทรงพล�นภุ�พอยู่เสมอ และคมยิง่กว่�
ด�บสองคมใดๆ แทงทะลุกระทัง่แยกจิตและ
วิญญ�ณ ทัง้ข้อกระดูกและไขในกระดูก และ
ส�ม�รถวินิจฉัยคว�มคิดและคว�มมุ่งหม�ย

ในใจด้วย    
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บทสรุป

พระคำา
เป็นดังรากฐานของเรา
อ่านมัทธิว 7:24–27

“เพราะฉะน้ัน ทุกคนที่ได้ยินคำาเหลา่น้ีของเราและประพฤติตาม ก็เปรยีบเสมือนผู้ที่มีสติ
ปญัญาสรา้งบ้านของตนไว้บนศิลา” มัทธวิ 7:24

อ่านเพิมเติม: 1 เปโตร 2:4–10

ในคำาเทศนาบนภูเขา พระเยซูทรงแบง่ปันกับเหล่าสาวกและฝูงชนว่าชีวิตในอาณาจักร
ควรเป็นอยา่งไร จากนั้นพระองค์ก็จบคำาเทศนาท่ีเล่ืองชื่อด้วยคำาเตือนนี้: ท่านจะเป็นนัก
สร้างท่ีฉลาดและสร้างชีวิตของคุณบนศิลาแหง่คำาพูดของเราหรือไม?่ หรือท่านจะเป็นชา่ง
ก่อสร้างท่ีโง่เขลาและไมส่นใจคำาพูดของเรา แล้วสร้างชีวิตของคุณบนผืนทราย?

หากคุณอาศัยอยูท่ี่ไหนสักแหง่ท่ีประสบอุทกภัยบอ่ยครั้ง ดังนั้นคุณจะเข้าใจได้การเปรียบ
เทียบท่ีพระเยซูใช้ในเรื่องการสร้างชีวิตบนรากฐานท่ีมั่นคง ฝนตกหนักสามารถทำาลาย
บ้านท่ีสวยงามได้ในเวลาเพียงไมน่าน และเชน่เดียวกับพายุท่ีเปิดเผยสถานะของรากฐาน
ของอาคาร พายุแหง่ชีวิตเปิดเผยให้เห็นว่าเราได้สร้างชีวิตของเราบนรากฐานท่ีมั่นคงของ
พระคำาของพระเจ้าหรือไม่

สัปดาห์นี้ เราได้เรียนรู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนขนมปัง อาหารท่ีจำาเป็นสำาหรับ
การบำารุงเล้ียงฝ่ายวิญญาณของเรา เมล็ดพืชท่ีปลูกในหัวใจของเราและเกิดผล เป็นแสง
สว่างสอ่งเส้นทางของเราและนำาทางเราไปสูป่ัญญาท้ังสิ้น เป็นกระจกแสดงให้เราเห็นว่า
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เราเป็นใครจริงๆ เป็นค้อนท่ีสามารถบดขยี้จิตใจบาปท่ีแข็งกระด้างของเราได้ และเป็น
ดาบท่ีสามารถแทงทะลุถึงแก่นแท้ของเราและนำามาซึ่งการเปล่ียนแปลง

คำาถามคือ คุณเลือกจะทำาอะไรต่อจากการอดอาหารนี้? คุณจะเป็นนักสร้างท่ีฉลาดท่ีสร้าง
ชีวิตของคุณบนรากฐานท่ีมั่นคงหรือไม?่ แม้ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นชว่งเวลาอันทรงพลังในการ
มารวมตัวกันและรับประสบการณ์จากพระเจ้าและการได้ยินจากพระองค์ การเข้ารว่มการ
อดอาหารประจำาปีเป็นเวลาห้าวันนั้นไมเ่พียงพอท่ีจะสร้างชีวิตของคุณบนรากฐานท่ีมั่นคง 
หากแต่เป็นการมีวิถีชีวิตของการอ่านพระคำาทุกวันและการเชื่อฟังพระคำาของพระเจ้าท่ี
เราสร้างขึ้นท่ีพายุแหง่ชีวิตไมส่ามารถทำาลายเราลงได้

การติดสนิทในพระวจนะของพระเจ้าคือการอยู่ในพระเยซู ซ่ึงเป็นพระวจนะท่ีมี
ชีวิตของพระเจ้า พระเยซูเป็นรากฐานในการสร้างชีวิตของคุณหรือไม่? 

 

 

 

คำาว่า “ติดสนิท” หมายถึง “คงอยู่หรือถาวรในสภาพ; เป็นแบบน้ันในระยะ
หน่ึง” ในปี 2022 และต่อๆ ไป คุณจะให้คำาม่ันสัญญาคร้ังใหม่ท่ีจะติดสนิทใน
การอ่าน ทำาความเข้าใจ มีความเช่ือ และเช่ือฟังพระคำาของพระเจ้าอย่างไร?

 

 

 

พระคำาของพระเจ้า เป็นรากฐานที่มั่นคงของเรา
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พระบดิาบนสวรรค์ ลูกขอบพระคณุสำาหรบัสิง่ท่ี
พระองค์ทำาในชวิีตลกูสัปดาห์น้ี ขอบคณุท่ีพระองค์

ปรากฏตัวเมือ่ลกูแสวงหาใบหนา้ของพระองค์และท่ี
พระองค์ซือ่สตัยใ์นการพูดคุยกับลูก พระองค์ได้มอบ
ของประทานแหง่พระคำาของพระองค์ เพือ่ท่ีลกูจะ
สรา้งชวิีตของลกูบนรากฐานท่ีมัน่คงของพระองค์ 
ชว่ยใหล้กูติดสนิทอยูใ่นพระคำาของพระองค์ทกุวัน
เพือ่ท่ีลกูจะซอ่นมนัไว้ในใจและมปีระสบการณ์กับ

พลังท่ีสามารถเปล่ียนแปลงชวิีตของพระองค์ ในนาม
ของพระเยซูลกูอธิษฐาน  

เอเมน

มัทธวิ 7:24 

“เพร�ะฉะนัน้ ทุกคนทีไ่ด้ยินคำ�เหล่�นีข้องเร�
และประพฤติต�ม ก็เปรยีบเสมือนผู้ทีม่ีสติ

ปัญญ�สร�้งบ้�นของตนไว้บนศิล�” 
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