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สด!! ทางเฟสบุ๊คเพจ



“แล้วข้าพเจ้าก็ประกาศให้ถืออดอาหารที่นั่น…เพื่อเราทั้งหลายจะได้ถ่อมตัวลงต่อพระเจ้าของเรา 
เพื่อจะทูลขอหนทางที่ถูกต้องจากพระองค์สำาหรับเรา ลูกหลานของเรา และข้าวของของเรา….

เราจึงอดอาหารและวิงวอนพระเจ้าของเราเพื่อเรื่องนี้ และพระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูลของเรา” 
(อสร. 8:21, 23)

ขอแสดงความนับถือในพระคริสต์

ประกาศวาระ
แห่งการอธิษฐานอดอาหาร 40 วัน 

ทั่วประเทศไทย  

	 การอธิษฐานอดอาหารนี้เป็นความสมัครใจที่ท่านจะแสดงความเอาจริงเอาจัง
ในการวิงวอนทูลขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความถ่อมใจ		การฝึกฝนตนเองในการ
อธิษฐานอดอาหารย่อมเกิดประโยชน์ในการร้องทูลอย่างแน่นอน	แต่ท่านควรอดอาหาร
อย่างสม่ำาเสมอตลอด	40	วัน	เพื่อให้ร่างกายปรับสมดุลได้ตามธรรมชาติในแต่ละวัน	อาทิ
เช่น	อดอาหารเที่ยงทุกวัน	หรืออดอาหารเย็นทุกวัน	การอดอาหาร	3	มื้อควรทดแทน
ด้วยการดื่มน้ำาหรือเครื่องดื่มรสหวานเพื่อให้มีกำาลัง	หรือท่านอาจเลือกอาหารเหลวแทน
อาหารแข็ง	เพื่อเพิ่มเวลาในการอธิษฐานให้มากขึ้น	และไม่ต้องสาละวนต่อการตระเตรียม
อาหาร		อย่างไรก็ตามเมื่อท่านอดอาหาร	ท่านควรลดงานที่ต้องใช้กำาลังให้น้อยลง	ไม่
ควรดื่มน้ำาผลไม้รสเปรี้ยวหรือน้ำาอัดลม	หรือชากาแฟในระหว่างอดอาหาร	และใช้เวลาที่
อดอาหารนั้นในการเข้าเฝ้าพระเจ้าและอธิษฐาน	ท่านสามารถใช้คู่มืออธิษฐานอดอาหาร
ฉบับอีบุ๊คนี้	เพื่อนำาใจของท่านไปสู่การทรงสถิตของ				พระเจ้าและการอธิษฐานใกล้ชิด
พระองค์ในแต่ละวัน
	 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถอดอาหารได้	แต่ท่านสามารถร่วมอธิษฐานอย่างต่อ
เนื่องตลอด	40	วัน	ได้เช่นเดียวกัน				ขอพระเจ้าทรงอำานวยพระพรแก่ท่านให้มีสันติสุขใน
การอธิษฐานตลอด	40	วัน	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	ถึง	9	พฤศจิกายน	2021	ซึ่งเป็นการ
นัดหมายอธิษฐานครั้งสำาคัญเพื่อตัวท่าน	ครอบครัว	คริสตจักรของท่านและประเทศไทย		
เพื่อเราจะก้าวพ้นวิกฤติการณ์ต่างๆ	นี้ไปสู่ฤดูกาลใหม่ที่อัศจรรย์ในฤทธานุภาพที่ไม่
จำากัดของพระเจ้า		เราจึงตื่นเต้นและมีความหวังใจว่าการพลิกฟื้นที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นต่อ
หน้าต่อตาของเราทั้งหลาย		ภายใต้ฉันทภาระแห่งการวิงวอนร่วมกันของคริสตชนทั่ว
ประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกันและหัวข้อเดียวกันตลอด	40	วันนี้	เพื่อให้พระประสงค์อันดี
เลิศของพระเจ้าสำาเร็จในชีวิตของท่านและประเทศไทย

(ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์)
ประธานร่วม กปท. 

   ประธานสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย   

(ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข)
ประธาน กปท.                                                                                      

ประธานสหกิจคริสเตียนแห่ง
ประเทศไทย                     

(ศจ. พงษ์ศักดิ์ อังศ์ธราธร)
ประธานร่วม กปท.          

ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ 
ในประเทศไทย



คู่มืออธิษฐานอดอาหาร 40 วัน   
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลาคม 2021                                                                                 

มีฤดูกาลสำาหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำาหรับ
เรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ (ปญจ. 3:1)                                                                                

1. ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะทำ�คว�มเข้�ใจ
กับว�ระและฤดูก�ลในชีวิตของตนเอง  
แทนที่จะถ�มว่� “ทำ�ไม” ลูกจะถ�ม
พระองค์ว่�สิ่งนี้เกิดขึ้นกับลูกเพื่อก�ร
ดีอันใด!  ขอให้ลูกเข้�ใจว�ระและฤดูก�ล
จ�กพระเจ้�ตลอดเวล�

2. ขอให้เร�ทั้งหล�ยมั่นใจในก�รครอบ
ครอง และก�รควบคุมอยู่ขององค์
พระผู้เป็นเจ้� ด้วยคว�มไว้ว�งใจและ

อ่าน: ปญจ. 3:1-8                                                                               

“มีฤดูกาลสำาหรับคุณ”

 เราเรียนรู้เกี่ยวกับวาระและฤดูกาล
จากกษัตริย์ที่ปราดเปรื่องที่สุดของ
อิสราเอลผู้ทรงนามว่า ซาโลมอน ท่าน
กล่าวถึงวาระที่ดีและร้ายที่มนุษย์ทุกคนต้อง
พบ วาระและฤดูกาลเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์
ต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตอย่างแข็งแกร่ง
ต่อไป ถ้าเราเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าที่
แฝงอยู่ในวาระและฤดูกาลเหล่านั้น ผู้ที่เข้าใจ
เขาจะสามารถใช้วาระและฤดูกาลจนประสบ
ความสำาเร็จ  เราควรใช้ชีวิตให้มีคุณค่า
มากยิ่งกว่าสัตว์เดียรัจฉานที่ไม่มีวิญญาณ
ที่เป็นนิรันดร์ สัตว์เหล่านั้นมีชีวิตอยู่ตาม
สัญชาตญาณ นกนางแอ่นพอถึงฤดูหนาวก็
บินไปสู่ดินแดนที่อบอุ่นกว่า แต่พวกเรารู้จัก
วาระและฤดูกาลต่างๆของเรา และสามารถ
ใช้เวลาให้มีประโยชน์และเกิดผลดีแก่ชีวิต
ได้ตามสติปัญญาและความเข้าใจ เราควร
เรียนรู้จักพระประสงค์ของพระเจ้าที่แฝง
อยู่ในทุกวาระและฤดูกาล เพื่อเราจะได้รับ
บำาเหน็จแห่งการใช้ชีวิตจากพระองค์ 
 นี่คือภารกิจอีกอย่างหนึ่งของ
มนุษย์ที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่เรา คือ การ

รู้จักบริหารวาระและฤดูกาลของตนเอง หนึ่ง
ในความสำาเร็จของเรา คือ การบริหารจัดการ
เวลา มนุษย์ทุกคนชอบความสำาเร็จ แต่ก่อน
ความสำาเร็จจะมาเยือน เรามักต้องผ่าน
ฤดูกาลที่ยากลำาบากมาก่อน เพราะความยาก
ลำาบากนั้นสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เรา ช่วยให้เรา
สามารถเก็บรักษาฤดูกาลแห่งความสำาเร็จให้
อยู่กับเราได้นานๆ แม้ดาวิดได้รับความสำาเร็จ
อย่างรวดเร็ว แต่ท่านไม่ได้ฉวยโอกาสคิดการ
ใหญ่ ไม่คิดที่จะโค่นบัลลังก์ของกษัตริย์ซาอูล 
ไม่ลืมตัวเมื่อได้ยินเสียงยกย่องจากประชาชน
ชาวอิสราเอล เพราะท่านทราบว่า นี่ไม่ใช่เวลา
ของท่าน นี่ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าใน
สถานการณ์นี้ แม้ดาวิดจะเคยได้รับการเจิมให้
เป็นกษัตริย์จากผู้เผยพระวจนะ ซามูเอลก็ตาม  
แต่ดาวิดเดินกลับไปรับใช้กษัตริย์ซาอูลในพระ
ราชสำานัก และรับใช้กษัตริย์ซาอูลด้วยความ
ซื่อสัตย์อีกนาน ถ้าดาวิดไม่ได้ทำาเช่นนั้น เรา
ก็คงไม่ได้ยินชื่อเสียงของกษัตริย์ดาวิดที่ถูก
จารึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์จนถึงทุกวัน
นี้  พระเจ้าทรงยินดีที่จะเป็นหุ้นส่วนในทุก
ฤดูกาลของคุณ

ด้วยหัวใจแห่งก�รขอบพระคุณในทุก
สถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้น 

3. ขอทรงนำ�คริสเตียนไทยทุกคน พี่
น้องทุกคริสตจักรทั่วประเทศ หลอม
รวมหัวใจเป็นหนึ่ง พึ่งพ�พระเยซูคริสต์ 
อธิษฐ�นอดอ�ห�ร แสวงห�พระเจ้�ร่วม
กันในตลอด 40 วันนี้ ขอที่ชีวิตเร�แต่ละ
คนจะได้รับก�รเยียวย� รื้อฟื้น และนำ�
ก�รฟื้นฟูม�สู่ประเทศไทย

หัวข้ออธิษฐาน:

1

“พระองค์ทรงกระทำ�ให้สรรพสิง่งดง�ม
ต�มว�ระของมัน” (ปญจ. 3:11)



2

หัวข้ออธิษฐาน:

1. ขอให้ลูกได้ปรับปรุงความเชื่อและความ
ไว้วางใจในพระเจ้าใหม่อีกครั้ง  ลูกตั้งใจ
ที่เอาความสงสัยในความดีและความ
รักของพระเจ้าออกไปจากชีวิต  ขอ
ให้ความเชื่อของลูกที่มีต่อพระองค์ใส
และบริสุทธิ์เหมือนเด็กเล็ก ๆ ที่พระเยซู
คริสต์จะทรงพอพระทัย

2. ขอที่สายตาของเราทั้งหลายจะโฟกัส 
จับจ้อง จดจ่อที่เบื้องบน และใช้ทุก
โอกาส ทุกสถานการณ์ไม่ว่าดี หรือร้าย 

เพื่อการถวายเกียรติแด่พระเจ้า และ
ดำาเนินชีวิตทุกวันด้วยหัวใจแห่งการ
ขอบพระคุณในทุกสถานการณ์

3. ขอให้ตลอด 40 วันนี้ เป็น 40 วันแห่ง
ความเชื่อ และมหัศจรรย์ในพระคุณ ที่
พี่น้องผู้เชื่อทุกคน ทุกคริสตจักร จะ
ถ่อมใจแสวงหาพระเจ้า ใช้เวลาส่วนตัว
กับพระเจ้าอย่างมีคุณภาพ ลึกในการ
อธิษฐาน สุดใจในการนมัสการพระเจ้า 

 ถ้าคุณพ่อบอกลูกชายของเขาว่า 
“พ่อจะซื้อของเล่นที่หนูต้องการให้นะ” ลูก
คนนี้คงรอไม่ได้ที่จะไปบอกเพื่อนว่า เขามี
ของเล่นตัวนี้แล้ว ถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้รับ
เลย  เด็กชอบอวดพ่อแม่ของตนให้เพื่อนฟัง 
ลูกตัวน้อยจะไม่ดูถูกพ่อแม่ของเขา และเชื่อ
เสมอว่า พ่อรักเขาและพูดความจริงเสมอ 
เราทุกคนรู้ว่าพ่อของเราทรงเป็นจอม
กษัตริย์ในสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์
ทรงประเสริฐเหนือใคร “ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
พระเจ้าทรงทำาไม่ได้” (ลูกา 1:37)

• ความสงสัยไปด้วยกันกับความ
เชื่อไม่ได้ กระนั้นเราก็ยังสงสัยในพระ
สัญญาของพระเจ้าที่กล่าวว่า พระองค์
จะให้เราเป็นหัวและไม่เป็นหาง มันจะเป็น
จริงได้อย่างไร? คุณเชื่อวางใจพ่อใน
สวรรค์มากเท่ากับเด็กเล็กๆ ที่เชื่อคำา
สัญญาของคุณพ่อหรือไม่? 

• ความเชื่อเป็นหน้าที่ของเรา คุณจะ
รู้สึกอย่างไรเมื่อคุณสัญญากับลูกว่า 
คุณจะซื้อของขวัญวันเกิดให้เขา แต่เขา

กลับตอบว่า “พ่อแน่ใจหรือว่าพ่อจะให้
หนูได้?” ขออย่าทำาให้พระบิดาในสวรรค์
เสียพระทัยเพราะความไม่เชื่อของเรา! 
หยุดมองหาทางเลือกสำารอง ไม่ต้อง
คิดว่าถ้าพระเจ้าไม่ให้ เราจะหาช่อง
ทางอื่น เมื่อพระเจ้าตรัสแล้ว พระองค์
จะทำา แต่หน้าที่ของเรา คือ เชื่อเถิด
เท่านั้น!  เราทั้งหลายมักพลาดที่จะได้
รับการอัศจรรย์ก็  เพราะเราไม่เชื่อใน
พระคำาของพระองค์ เรากลับเชื่อนัก
วิทยาศาสตร์ที่สอนว่า “จงพิสูจน์ให้
เห็นจริงก่อนแล้วค่อยเชื่อ”  แต่พระเจ้า
สอนเราว่า “จงเชื่อพระองค์ก่อน แล้ว
พระองค์จะพิสูจน์ให้เห็นความจริง”  ดัง
นั้น จงเชื่อและอวดอ้างพระสัญญา
ของพระองค์เถิด ตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่ใน
ความสำาเร็จแห่งพระสัญญาของพระเจ้า 
พระองค์จะทรงรักษาแผ่นดินของเรา
ให้หายดี เมื่อเราอธิษฐานทูลขอ
ตามพระสัญญานั้น และพระองค์จะ
ทำาทางในถิ่นทุรกันดาร และที่ลุ่มๆ 
ดอนๆ ให้ราบเรียบเพื่อเรา

อ่าน: มธ. 18:3-4, ฮบ. 11:6

เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ถ้าพวกท่านไม่กลับใจ
และเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ก็จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย (มธ. 18:3)

“เชื่อเหมือนเด็กเล็ก ๆ”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	2	ตุลาคม	2021		                                                                               
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หัวข้ออธิษฐาน:

1. ลูกจะระมัดระวังตัวไม่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือของภูตผีปีศาจในจักรวาล
และในเขตแดนที่ลูกอาศัยอยู่  ขอใช้
พระนามของพระเยซูคริสต์เพื่อทำาลาย
กิจการของมารร้าย และปกป้องผู้อื่นให้
ปลอดภัย

2. ขอพระเจ้าอวยพรเครือข่ายอธิษฐาน
อวยพรประเทศไทย พันธกิจต่างๆ รวม
ถึงพี่น้องทุกคริสตจักรจะมีทีมอธิษฐาน
ที่เข้มแข็ง และเป็นทัพหลังที่สำาคัญในการ
อธิษฐานเผื่องานด้านต่างๆ ให้สัมฤทธิ์
ผล และเป็นพรสูงสุดต่อประเทศไทย

3. ขอให้ผู้เชื่อทุกคนดำาเนินชีวิตอย่างมีสติ
ปัญญา พึ่งพาพระคริสต์ และมีชีวิตที่ยืน
หยัดในการเชื่อฟังและทำาตามหลักการ
พระคัมภีร์ในทุกมิติของชีวิต  มีความ
เข้าใจและประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ได้อย่าง
ถูกต้อง

4. ขอที่ทุกย่างก้าวในการเริ่มต้นของทุกวัน 
และตลอดการดำาเนินชีวิต ให้พระคริสต์
เป็นเอก เป็นหนึ่งในใจของผู้เชื่อ และผู้เชื่อ
ทุกคนดำาเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง 
ไม่ให้สิ่งใด หรือบุคคลใดมาแทนที่องค์
พระผู้เป็นเจ้า 

 สมัยก่อนดิฉันเคยใช้ชีวิตแบบไม่ระวัง 
เมื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่ซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ในคืนหนึ่งที่แสน     อิดโรย 
เพราะการเรียนที่หนักและนอนดึก พอล้มตัว
ลงนอนบนเตียง สักพักก็มีอาการเหมือน
หน้าอกถูกกดทับ และเรือนร่างก็ลอยขึ้นจาก
เตียงไปเกือบชนเพดาน พยายามดิ้นรนที่จะ
ลงมาจนเหนื่อยกว่าจะออกพระนามพระเยซู
ได้ จึงกลับลงมาบนเตียง หลังจากนั้นอาการ
แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ    
 ดิฉันเริ่มอธิษฐานถามพระเจ้าว่า
มันคืออะไร พระองค์ทรงนำาสายตาให้ไปเห็น
พวงกุญแจจำานวนมากมายที่ดิฉันซื้อมาจาก
ประเทศไทย ในช่วงสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
ครบ 200 ปี เป็นรูปเทวดาคู่ ด้านหลังของ
พวงกุญแจมีรอยลงยันต์ นี่แหละคือสาเหตุ
ของการถูกรบกวน ดิฉันจึงตัดสินใจเอา
พวงกุญแจทั้งหมดนั้นไปทิ้งในถังขยะหน้า
หอพัก และอธิษฐานขับไล่วิญญาณชั่วให้พ้น
จากหอพักในนามพระเยซูคริสต์ ตั้งแต่นั้น
มาวิญญาณชั่วก็ไม่สามารถมารบกวนดิฉัน

ได้อีกเลย เราไม่ควรชะล่าใจหรือคิดว่าเรา
เป็นคริสเตียนแล้ว เราจะทำาอะไรก็ได้  ถ้าเรา
อนุญาตให้เครื่องรางของขลังมาอยู่ในห้อง
ส่วนตัวของเราหรือในชีวิตของเรา มันจะเป็น
สื่อให้วิญญาณชั่วเข้ามารบกวนในยามที่เรา
อ่อนแรงได้

 

 พระเจ้าทรงอนุญาตให้เรามี
ประสบการณ์ในโลกฝ่ายวิญญาณเช่นนี้ 
เพราะเราจะได้ตระหนักว่า อิทธิเทพมีจริง และ
มันมีอำานาจ ถ้าเราไม่รู้จักวิญญาณชั่ว เรา
ก็อาจเพลี่ยงพล้ำา ดังนั้นเราไม่ควรให้โอกาส
แก่มาร เพราะทุกวันนี้เป็นกาลสมัยที่ชั่วร้าย 
มารและวิญญาณชั่วทำางานหนักมากกว่าที่
เราคิด และเราไม่ควรเสียเปรียบและเสียเวลา
กับมารโดยไม่จำาเป็น เราจะมีชัยเหลือล้นโดย
พระองค์ผู้ทรงรักเรา

สดด. 91:5-7, โรม 8:37

เพราะฉะนั้น จงระวังในการดำาเนินชีวิตให้ดี
อย่าเหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา  (อซ. 5:15)

“เรื่องที่ต้องรู้”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	3	ตุลาคม	2021		                                                                               

เร�ไม่ควรชะล่�ใจหรือคิดว่�
เร�เป็นคริสเตียนแล้ว 

เร�จะทำ�อะไรก็ได้
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1. ขอบพระคุณพระเจ้าที่ลูกจะสามารถเป็นคน
ส่วนน้อยที่มีพลังและความสุข เมื่อลูกเชื่อ
พระสัญญาของพระเจ้าและเดินตามพระ
บัญชาของพระองค์  

2. ขอให้หัวใจของเรายืนหยัดในการเชื่อฟังและ
เดินติดตามพระคริสต์  ปากของเราจะเปล่ง
เสียงสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า และมือ
ของเราจะรีบเร่งในการทำาการของพระองค์  

เท้าของเราจะก้าวออกไปเพื่อนำาข่าวดีไปสู่ทุก
ที่ที่ก้าวเดินไป

3. ขอพระเจ้าทรงนำากรรมการประสานงานคริ
สตจักรโปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย (กปท.) 
ที่เป็นหลักในการนำาทิศทาง และสนับสนุนพี่
น้องทุกคริสตจักรทั่วประเทศในด้านต่างๆ 
โดยขับเคลื่อนงานผ่านคณะกรรมการเพื่อ
การประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักร (กปพ.)

พระองค์เพียงต้องก�รผู้ร่วมง�นทีสั่ตย์ซือ่และเชือ่ฟัง 
แม้จะมีแค่หยิบมือ พระองค์ก็จะร่วมง�นกับพวกเข� 

และทำ�ให้เข�เกิดผลสำ�เร็จอย่�งยิง่ใหญ่ 

 องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราไม่ใช่นัก
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น
พระองค์ไม่ต้องการเสียงส่วนใหญ่มาสนับ
สนุนพระองค์ พระองค์เพียงต้องการผู้ร่วม
งานที่สัตย์ซื่อและเชื่อฟัง แม้จะมีแค่หยิบมือ 
พระองค์ก็จะร่วมงานกับพวกเขา และทำาให้
เขาเกิดผลสำาเร็จอย่างยิ่งใหญ่ แม้การเชื่อ
ฟังพระเจ้าจะทำาให้เรากลายเป็นเสียงส่วน
น้อยของโลก ก็ไม่เป็นปัญหาสำาหรับผู้ที่
ตัดสินใจเลือกทางแห่งการเชื่อฟังพระเยซู
คริสต์ จากประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติ
ของอิสราเอลในยุคของโมเสส มีคนหนุ่ม 
2 คน ที่ให้บทเรียนอันล้ำาค่า เขาคือคนส่วน
น้อยที่ไม่อาจมองข้ามได้ใน กดว. 13 
 หลังจากชนชาติฮีบรูออกจากการ
เป็นทาสในอียิปต์ พวกเขาเดินทางมาถึง
คาบสมุทรซีนาย ที่นั่นพระเจ้าทรงประทาน
ธรรมบัญญัติเพื่อเป็นกฎระเบียบในการ
ดำาเนินชีวิตแก่ประชากรเหล่านั้น พวกเขา
เดินทางจากถิ่นทุรกันดารสีนจนถึงปาราน

และเนเกบ และเมื่อใกล้ประชิดแผ่นดินคานาอัน
ซึ่งพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่า พวก
เขาจะเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่นั่น 
เวลานั้นโมเสสส่งผู้สอดแนม 12 คนไปสำารวจ
แผ่นดินคานาอัน แต่ผู้สอดแนมทั้ง 10 คนมา
รายงานว่า แผ่นดินนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำาผึ้ง
และน้ำานมก็จริง แต่การศึกครั้งนี้จะพ่ายแพ้แน่ 
เพราะประชาชนของเมืองนั้นรูปร่างสูงใหญ่ 
ชำานาญศึก และกำาแพงของเขาก็แน่นหนา มี
เพียงโยชูวาและคาเลบเท่านั้นที่กล่าวอย่าง
มั่นใจว่า พระเจ้าจะให้พวกเราชนะและยึดแผ่น
ดินนี้ได้ เมื่อเสียงส่วนใหญ่ไม่ยอมเข้าไปยึด
แผ่นดิน พระเจ้าจึงบอกพวกเขาว่า พวกเขาจะ
ต้องเดินหลงทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารอีก 40 
ปี  และคนรุ่นที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปจะตายก่อนที่
จะได้เข้าไปถึงคานาอัน จะมีแต่โยชูวา คาเลบ
และอิสราเอลรุ่นต่อไปเท่านั้นที่จะได้เข้าไปยึด
ครองแผ่นดินแห่งพระสัญญา ดังนั้นอย่า
กลัวเลยที่จะเป็นคนส่วนน้อยที่มีความสุข
มากกว่า

อ่าน: กดว. 13: 30-31

“…พวกเขากลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มด้วยความชื่นบาน
เพราะพระยาห์เวห์ทรงทำาให้พวกเขาเปรมปรีดิ์เย้ยศัตรูของพวกเขา” (2 พศด. 20:27)

“เป็นคนส่วนน้อยที่มีความสุข”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	4	ตุลาคม	2021		                                                                               
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หัวข้ออธิษฐาน:

1. ลูกตระหนักและเข้าใจแล้วว่า ข้อมูล
ต่างๆ ที่ป้อนเข้าสู่สมองนั้นจะมีผลต่อ
ลูกมากเพียงใด  ขอทรงช่วยล้างสิ่งที่
เป็นมลทินและเป็นพิษออกจากความคิด
และสมองของลูก เพื่อทุกส่วนประกอบ
ของเส้นประสาทของลูกจะแข็งแรงและ
มีสติปัญญามากขึ้น และสามารถรับใช้

พระองค์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ขอให้คริสเตียนไทย มีใจยำาเกรงพระเจ้า 

ยอมจำานนต่อพระองค์ และรักษาชีวิตที่
บริสุทธิ์ ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 

3. อธิษฐานเผื่อคริสตจักรในการปรับตัว
กับโลกยุคดิจิทัล สามารถผลิตเนื้อหาที่
ดีไปยังคริสเตียนและคนภายนอกได้

 สมองของคุณจะบินได้สูงแค่ไหน มัน
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสิ่งที่คุณป้อนให้กับมัน 
ข้อมูลที่คุณป้อนให้สมองของคุณ คืออาหาร
ของมันนั่นเอง  มีคำาสุภาษิตกล่าวไว้ว่า นกชนิด
ไหนจะบินได้สูงแค่ไหน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มันกินเป็น
อาหาร  นกที่หิวโหยขาดอาหารย่อมบินได้ไม่ไกล 
เพราะในขณะที่นกกำาลังโบยบินต้องใช้กำาลัง
อย่างมากจากอาหารที่กินเข้าไป

  
1. ความรู้เป็นอาหารของสมอง บางคน

กล่าวว่า ความรู้ทำาให้เรามีอำานาจ แต่
นั่นไม่ใช่ความจริง  ถ้าสิ่งนี้คือความจริง 
ชนชั้นนักการเมืองนักการปกครองในโลกนี้
คงเป็นศาสตราจารย์กันหมดแล้ว  ความรู้
ไม่ได้เพิ่มอำานาจ แต่ความรู้เพิ่มปัญญา เมื่อ
เราเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ บางคน
แม้มีความรู้เพียงน้อยนิด แต่ก็สามารถนำา
มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย    ดังนั้น 
เราจะเป็นอย่างไรมักขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากิน 

2. ความรู้ทำาให้เรามั่นใจในการดำาเนินชีวิต 
ถ้ามีตำารวจวิ่งตามคุณและร้องว่า “นี่คุณ
หยุดก่อน”  หากคุณถูกตำารวจตะโกนเรียก
ให้หยุด คุณอาจจะรู้สึกกลัว แต่ในทำานอง

เดียวกัน ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่า ตำารวจเรียก
ให้คุณหยุดเพราะว่าเขากำาลังทำาหน้าที่บาง
อย่างอยู่  คุณก็จะหยุดให้ตรวจด้วยความ
มั่นใจและไม่รู้สึกกลัว

3. เราใส่ใจเรื่องการให้อาหารแก่สมองมาก
น้อยแค่ไหน? เราอาจเรียนรู้โดยการอ่าน
หนังสือ ดูภาพยนตร์ เว็บไซต์ หรือเข้า
ร่วมสัมมนาต่างๆ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้
กับตัวเอง  เพราะการไม่รู้อาจทำาให้เราเสีย
หายหรือเสียเปรียบ แน่นอนเราจึงต้อง
ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยนำาและ
ช่วยสอนเรา และเลือกข่าวสารและความรู้
ที่ถูกต้องเพื่อนำามาเลี้ยงสมองของเราให้
เติบโตและแข็งแรง บางคนกล่าวว่า เวลา
จะพักยังไม่มี เพราะงานยุ่งทั้งวัน จะเอา
เวลาที่ไหนไปอ่านหนังสือหาความรู้  ถ้า
คุณตีราคาความรู้ไว้สูง  คุณก็จะหาเวลา
สะสมมัน  ดังนั้นการอ่านหนังสือทำาให้
เราได้รับประสบการณ์ที่คนอื่นใช้เวลาทั้ง
ชีวิตเพื่อให้ได้มา  แต่คุณใช้เวลาเพียงสั้นๆ 
คริสเตียนบางคนอ่านพระคัมภีร์เฉพาะวัน
อาทิตย์ บางคนก็ไม่ได้แตะพระคัมภีร์มา
นานแล้ว ถ้าคุณอยากจะบินสูงกว่าคนใน
รุ่นเดียวกับคุณ  คุณจะต้องสะสมพระ
วจนะของพระเจ้าให้มากกว่าเขา แล้วพระ
สัญญาของพระเจ้าจะมาถึงคุณแน่นอน 

อ่าน: สภษ. 18:1-2, 2 ทธ. 3:16

เพราะปัญญาดีกว่าทับทิม
และทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนาเปรียบกับปัญญาไม่ได้เลย (สภษ. 8:11)

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	5	ตุลาคม	2021		                                                                               

“เลี้ยงสมองด้วยอะไรดี”

สมองของคุณจะบินได้สูงแค่ไหน 
มันขึน้อยู่กับคุณภาพของสิง่ที ่

คุณป้อนให้กับมัน



หัวข้ออธิษฐาน:
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1. ลูกขอสารภาพความผิดที่ลูกได้เคือง
องค์พระผู้เป็นเจ้าในเรื่องต่างๆ ที่เกิด
ขึ้น และไม่ได้ให้เกียรติในพระปัญญาและ
ความเป็นพระเจ้าของพระองค์  ลูกจะ
ลุกขึ้นมาใหม่และดำาเนินชีวิตให้สมกับ
การเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์

2. ระลึกถึงและอธิษฐานขอการอวยพร
เหนือทุกคริสตจักรที่จะมีความเป็นน้ำา
หนึ่งใจเดียวกันในการเชื่อฟังกระทำา
ตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ 

ในการประกาศ สร้างสาวก และตั้ง       
คริสตจักร

3. อธิษฐานเผื่อการอธิษฐานร่วมกันของ
พี่น้องทั่วประเทศในตลอด 40 วันนี้ ทั้ง
การอธิษฐานส่วนตัว อธิษฐานกลุ่มย่อย 
การอธิษฐานของคริสตจักรต่างๆ รวม
ถึงการร่วมกันอธิษฐานผ่านออนไลน์ใน
ภาพรวมของประเทศ ซึ่งจะจัดในทุกวัน
ศุกร์ ช่วงค่ำาของทุกสัปดาห์ตลอดการ
อธิษฐานอดอาหาร 40 วัน

พระเจ้ามาสู่เรือ สลากตกอยู่กับโยนาห์ พวก
เขาจึงโยนโยนาห์ลงทะเล แล้วพระเจ้าทรง
กำาหนดให้ปลามหึมา กลืนเอาโยนาห์ไว้ในท้อง
เป็นเวลา 3 วัน โยนาห์จึงได้ร้องทูลสารภาพ
บาป และขอการช่วยกู้จาก     พระเจ้าในท้อง
ปลา แล้วพระยาห์เวห์ตรัสสั่งปลาให้สำารอก
โยนาห์ไว้บนแผ่นดินแห้ง” (ยนห. 2:7-15)       
โยนาห์จึงยอมเชื่อฟังพระเจ้า และเดินทางต่อ
ไปถึงนีนะเวห์ ชาวเมืองและกษัตริย์อัสซีเรีย
พากันสำานึกผิดและกลับใจจากบาปเมื่อได้ฟัง
โยนาห์เทศนา พระเจ้าจึงทรงเปลี่ยนพระทัยไม่
ทำาลายเมือง  นีนะเวห์ แต่โยนาห์โกรธพระเจ้า
ที่พระองค์ทรงให้อภัยชาวเมืองนี้      พระเจ้า
จึงให้เกิดต้นละหุ่งที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อ
เป็นร่มเงาแก่ท่านขณะที่ท่านยืนต่อรองกับ
พระเจ้า แต่พอรุ่งขึ้นหนอนก็มากัดกินต้นไม้
จนเฉาไป เมื่อดวงอาทิตย์และลมร้อนลงมา
ที่ศีรษะของโยนาห์อย่างแรง โยนาห์ก็ยิ่ง
อารมณ์เสีย พระเจ้าตรัสว่า ขนาดต้นไม้ที่
โยนาห์ไม่ได้ปลูก เขายังรู้สึกหวงแหน แล้ว
พระเจ้าจะไม่ทรงรักและหวงแหนมนุษย์ที่
พระองค์สร้างได้หรือ!

 โยนาห์มีอคติกับชาวเมืองนีนะเวห์
ในอาณาจักรอัสซีเรีย พวกเขาเป็นผู้ร้าย 
เป็นผู้รุกรานอิสราเอลอยู่เสมอ พวกเขา
ทำาร้ายประชาชนอย่างเหี้ยมโหด โยนาห์รับ
ใช้พระเจ้าในสมัยของกษัตริย์เยโรโบอัมที่ 
2 แห่งอาณาจักรอิสราเอลฝ่ายเหนือ เป็น
สมัยที่อัสซีเรียขยายอำานาจการปกครอง
มาเหนืออียิปต์และอาณาจักรอิสราเอลและยู
ดาห์ประมาณปี กคศ. 742 
 ยิ่งท่านมีอคติต่อชาวอัสซีเรีย 
พระเจ้าก็ทรงใช้ให้ท่านไปเทศนา เพื่อให้ชาว
เมืองนี้กลับใจ โยนาห์ไม่เห็นด้วยกับคำาสั่ง
ของพระเจ้า จึงเปลี่ยนเส้นเดินจากนีนะเวห์
ไปทารชิช (สเปน) “แต่พระยาห์เวห์ทรงให้
เกิดลมพายุใหญ่ขึ้นเหนือทะเล จนเรือกำาปั่น
เกือบจะอับปาง คนในเรือพากันโยนสัมภาระ
ทิ้ง เพื่อให้เรือเบา จะได้พยุงผู้โดยสารให้
รอดปลอดภัย แต่เวลานั้นโยนานอนหลับ
อยู่ในท้องเรือ จนพวกเขาต้องมาปลุกโย
นาห์ให้ตื่นขึ้นมาอธิษฐานวิงวอนพระเจ้า
เพื่อพวกเขา ในที่สุดพวกเขาต้องจับสลาก 
หาว่าใครเป็นต้นเหตุที่นำาเอาพระพิโรธของ

อ่าน: โยนาห์ 3:1-5

ข้าแต่พระยาห์เวห์ เพราะฉะนั้น เวลานี้ ขอพระองค์ทรงเอาชีวิตของข้า
พระองค์ไปเสีย เพราะว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู่ และพระยาห์เวห์
ตรัสว่า “การที่เจ้าโกรธเช่นนี้ดีแล้วหรือ?” (ยนห. 4:3)

“เคยโกรธพระเจ้าไหม?”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	6	ตุลาคม	2021		                                                                               
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หัวข้ออธิษฐาน:

1. ขอให้ผู้เชื่อทุกคนมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน 
และหัวใจแห่งการขอบพระคุณ สำาแดงพระ
คริสต์ผ่านชีวิตที่ชื่นชมยินดีและมีความ
หวังอยู่เสมอ เป็นความหวังและกำาลังใจที่
ส่งต่อไปยังผู้คนรอบข้าง

2. ขอให้คนไทยได้รับพระพร และเปิดใจต้อนรับ
พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

 การขอบพระคุณพระเจ้า คือ 
ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดในชีวิตของเรา ทำาให้เกิด
ความชื่นบานในพระเจ้า เกิดการอธิษฐานได้
ทุกวัน ถ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าได้ในทุก
กรณี  เราก็จะสามารถทำาพระประสงค์ของ
พระเจ้าให้สำาเร็จได้ทั้งหมด การเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ให้กับชีวิตอย่างผู้ชอบธรรมในพระเยซูคริสต์
จะปลอดภัยได้ เราต้องไม่ขัดขวางการทรงนำา
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา ไม่ดู
หมิ่นคำาสอนของพระเจ้าที่ถ่ายทอดแก่เราผ่าน
ผู้เผยพระวจนะ สามารถวินิจฉัยทุกสิ่งด้วยพระ
ปัญญาที่มาจากพระเจ้า เก็บสิ่งที่ดีไว้ แต่เอาสิ่ง
ที่ชั่วร้ายออกจากชีวิตของเรา  ในขณะที่โลก
เรากำาลังเผชิญกับภัยพิบัติมากขึ้น เราต้อง
มีภูมิคุ้มกันที่แน่นหนาจากพระเจ้าที่จะนำาพา
ชีวิตให้ปลอดภัย แม้เราจะจากโลกนี้ไป เราก็จะ
มีสถานที่ ที่ปลอดภัยกว่าในแผ่นดินสวรรค์รอ
เราอยู่ และนี่เป็นพระสัญญาจากพระเจ้า  เรา
ควรขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องอะไรบ้าง?
• ขอบคุณพระเจ้าสำาหรับความรอดฝ่าย

วิญญาณ การอภัยบาปที่เราได้รับจากพระ
เยซูคริสต์

• ขอบคุณพระเจ้าสำาหรับชีวิตที่เรายังหายใจ
อยู่ในโลกนี้ แม้ว่าเราจะไม่ดีไปกว่าผู้ที่จาก
ไปก่อนหน้าเรา แต่พระเจ้าก็ยังให้เวลาและ
ให้โอกาสแก่เราในทุกวันนี้

• ขอบคุณพระเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ 
ทรงนำาพาเรามาจนถึงทุกวันนี้และจะทรง
นำาเราต่อไปอีก

• ขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานชัยชนะแก่
เราเหนือศัตรูทั้งหลายทั้งที่มองเห็นและ
มองไม่เห็น

• ขอบคุณพระเจ้าสำาหรับสุขภาพที่ดีของ
เรา เพราะการเยียวยารักษาของพระองค์
ในทุกโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็น

• ขอบพระคุณพระเจ้าสำาหรับการจัดเตรียม
ของพระองค์แก่เราในทุกๆ สิ่ง แม้ในขณะ
ที่เราสิ้นหวัง

• ขอบพระคุณสำาหรับสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยในแต่ละวัน

• ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรายังมีญาติพี่น้อง 
เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และลูก
น้องที่ดี

• ขอบคุณพระเจ้าสำาหรับสถานที่ประกอบ
อาชีพของเรา แหล่งธุรกิจของเรา และ
โรงเรียนของเรา

• ขอบพระคุณสำาหรับพระกายของพระ
คริสต์ ที่เราได้มีสิทธิพิเศษในการเป็นส่วน
หนึ่งของคริสตจักร

• ขอบพระคุณพระเจ้าล่วงหน้า สำาหรับสิ่ง
ดีๆ ที่พระองค์กำาลังเตรียมให้แก่เราใน
อนาคต

อ่าน: ปญจ. 3:1-8                                                                               

จงชื่นบานอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างสม่ำาเสมอ
จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของ
พระเจ้า สำาหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์  (1 ธก. 5:16-18)

“มีเรื่องขอบพระคุณมากมาย”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	7	ตุลาคม	2021		                                                                               
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หัวข้ออธิษฐาน:
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1. ลูกจะเสาะหาความช่วยเหลือที่มาจาก
พระเจ้า ขอทรงเสริมกำาลังกายและใจ
ของลูกที่จะต่อสู้ด้วยความเชื่อและการไว้
วางใจในพระองค์จนถึงที่สุด

2. ขอที่เราจะดำาเนินชีวิตด้วยความระแวด
ระวัง และไม่เปิดช่องสำาหรับความบาปใดๆ

3. ขอให้เรามั่นคงในความเชื่อ และมีใจที่ตอบ
สนองต่อความทุกข์ยากต่างๆ ด้วยความ
ไว้วางใจในพระเจ้า

4. ขอให้งานคริสต์มาสมหัศจรรย์ (Amaz-
ing Christmas) ซึ่งจะจัดขึ้นในตลอด
เดือนธันวาคมพร้อมกันทั่วประเทศ และ
งานคริสต์มาสออนไลน์ ที่จะเป็นพระพรใน
การนำาความหวัง กำาลังใจ และการชูใจสู่
ทุกคน ทุกชุมชน ทุกจังหวัด 

 ประสบการณ์ของโยบสอนเราว่า
ชีวิตของมนุษย์นั้นยากลำาบาก ซึ่งชีวิตส่วน
ใหญ่ทุกคนต้องการที่จะมีความสุข และพบว่า
เรามีความสุขได้ แต่จะมีน้อยกว่าความยาก
ลำาบาก สาเหตุเพราะมนุษย์คู่แรกนำาความ
บาปเข้ามาในชีวิตของเขา และถ่ายทอดสู่รุ่น
ต่อๆไป มนุษย์คู่แรกไม่รู้จักความทุกข์ยาก
ลำาบากภายในสวนเอเดนเลย  
 จนกระทั่งเขาทั้งสองเริ่มไม่เชื่อฟัง   
พระเจ้า แต่เชื่อคำาล่อลวงของมารซาตาน 
และคนอื่นมากกว่าเชื่อฟังพระเจ้า ผลที่ตาม
มา คือ ความยากลำาบากในชีวิตบนโลกนี้ ทุก
ที่ที่เขาไปจะถูกแช่งสาป ความทุกข์ทรมาน
จะไม่ที่สิ้นสุดในชีวิตของคนบาป  เมื่อเขาจะ
จากโลกนี้ไป เขาก็จะพบกับการพิพากษา
และบึงไฟนรกถูกเตรียมไว้แล้วเพื่อจุดจบ
ของซาตานและสมุนของมาร อย่างไรก็ตาม
พระเจ้าทรงปลอบใจอาดัมและเอวาว่า “พงศ์
พันธุ์ของหญิงจะทำาให้หัวของงูแหลก และงู
จะทำาให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำา” (ปฐก. 3:15) 

คำาพยากรณ์นี้หมายถึง พระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งจะ
กอบกู้พงศ์พันธุ์ของมนุษย์ให้ออกจากการเป็น
ทาสชั่วชีวิตของมารร้าย และกลับมาเชื่อฟัง
พระเจ้าได้ กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระผู้
สร้างอีกครั้ง 
 นี่แหละคือแผนการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
พระเจ้าที่จะช่วยเราทั้งหลายให้รอดจากโทษ
บาป พระผู้สร้างของเราปรารถนาที่จะประทาน
สวัสดิภาพแก่เราจนถึงที่สุด ใช่แล้ว! พระเจ้า
จะทรงช่วยเราเสมอในยามที่เราต้องการ แต่มี
หลายคนปฏิเสธและไม่ให้พระองค์เข้ามายุ่ง
เกี่ยวในชีวิตของพวกเขา จนกว่าความยาก
ลำาบากอย่างที่สุดจะเข้ามา และมันอาจจะสาย
เกินไป ดังนั้นการช่วยเหลือจากพระเจ้าจึงมา
ถึงคนบางคนเท่านั้น แต่พระองค์ทรงพร้อม
ที่จะเมตตาและช่วยเหลือเราทั้งหลายเสมอ  
พระองค์ไม่ใช่มนุษย์ที่จะให้เพียงความสงสาร 
แต่พระองค์จะทรงเสริมกำาลังแก่เรา ช่วยเรา
และอุ้มเราขึ้นด้วยมือขวาอันชอบธรรมของ
พระองค์ (ฮบ. 4:16)

อ่าน: อสย. 41:10                                                                             

ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำาราม
เดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้
จงต่อต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ 
โดยรู้ว่าพวกพี่น้องของพวกท่านทั่วโลก
ก็ประสบความทุกข์ลำาบากอย่างเดียวกัน (1 ปต. 5:8)

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	9	ตุลาคม	2021		                                                                               

“การช่วยเหลือมาจากพระเจ้า”
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หัวข้ออธิษฐาน:

1. ลูกขอบพระคุณพระเจ้าสำาหรับพระ
วจนะที่เป็นทั้งอาหารและน้ำาทิพย์
หล่อเลี้ยงชีวิต  ลูกจะอ่านพระวจนะ
ทุกวัน จะต้อนรับพระวจนะของ
พระเจ้าด้วยการศึกษาให้เข้าใจและ
เชื่อฟังคำาสอนของพระองค์เสมอ

2. ขอให้ผู้เชื่อมีหัวใจที่รัก ห่วงใย ใส่ใจ
และอธิษฐานเผื่อบางคนอย่าง
เจาะจง เช่น ญาติมิตร เพื่อนฝูง คน
รอบข้างที่พบปะในทุก ๆวัน

3. ขอพระเจ้าทรงนำาให้คริสตจักรไทย
ในการทำาพันธกิจอย่างเหมาะสมกับ
บริบทต่างๆ และปรับตัวได้ทันกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว

4. อธิษฐานเผื่อ กปท. และ กปพ. ใน
การประสานพลัง นำาให้พี่น้อง
พันธมิตรจากพันธกิจต่างๆ ได้
ทำางานร่วมกันเพื่อเป็นพรต่อ
ประเทศไทย 

 ก่อนหน้านี้เปาโลและสิลาสเดิน
ทางไปประกาศที่เมืองเธสะโลนิกา ใน
แคว้นอาคายา เปาโลได้ใช้ธรรมศาลาของ
ชาวยิวในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่อง
การคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ และ
การเป็นจอมกษัตริย์ของพระองค์ ที่นี่มี
พวกยิวหัวรุนแรงก่อการชุมนุมเพื่อต่อ
ต้านอัครทูตเปาโลอย่างหนัก เพราะมี
ชาวกรีกและชาวยิวจำานวนไม่น้อยมาเชื่อ
ในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์  ยา
โสนจึงขอให้เปาโลรีบออกจากเมือง แล้ว
ยาโสนก็ยอมจ่ายค่าปรับที่ทำาให้เกิดการ
จลาจลในเมืองเธสะโลนิกา และเจ้าหน้าที่
ของทางการโรมก็พอใจเช่นนั้น 
 หลังจากนั้นเปาโลเดินทางต่อ
ไปจนถึงเมืองเบโรอา ท่านก็ไม่ย่อท้อที่
จะประกาศข่าวประเสริฐต่อไป เพราะท่าน

ทราบว่าพระเยซูคริสต์ทรงมอบหมายให้
ท่านนำาข่าวดีแห่งความรอดไปสู่คนต่าง
ชาติเหล่านี้ 
 การตอบสนองของชาวยิวและ
ชาวกรีกที่นี่ดีกว่าที่เมืองเธสะโลนิกาอย่าง
มาก ชาวยิวและพวกกรีกในเมืองเบโรอา
เป็นผู้ฟังที่ดี พวกเขารับพระวจนะด้วย
ความอยากรู้ พวกเขาค้นดูพระคัมภีร์ทุก
วัน พวกเขาพิสูจน์ว่าสิ่งที่เปาโลและสิลาส
สอนนั้นถูกต้องตามพระคัมภีร์หรือไม่ พวก
เขายอมเชื่อพระวจนะและสิ่งที่ได้ยิน เพราะ
พวกเขาทำาความเข้าใจด้วยตนเอง ไม่ใช่
เพียงแค่ฟังจากคนอื่น บรรดาคนเหล่านั้นมี
ทั้งพวกคนยิว และชาวกรีก พวกสตรีที่สูง
ศักดิ์ชาวกรีก และผู้ชายชาวกรีกและชาวยิว
อีกจำานวนมาก ที่ได้เชื่อและติดตามพระเยซู
คริสต์และเป็นสาวกแท้ของพระองค์

อ่าน: กิจการ 17:1-12

พอค่ำาลงพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลกับสิลาสไปยังเมืองเบโรอา 
เมื่อไปถึงแล้วท่านทั้งสองจึงเข้าไปในธรรมศาลา
ของพวกยิว ยิวในเมืองนี้มีใจยอมรับมากกว่ายิวในเมืองเธสะ
โลนิกา เพราะพวกเขารับพระวจนะด้วยความอยากรู้
และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้น
จริงดังที่กล่าวหรือไม่  (กจ. 17:10-11)

“ใครคือผู้ที่ต้อนรับข่าวประเสริฐ”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	10	ตุลาคม	2021		                                                                               



“เมื่อถาม Billy Graham 
เกี่ยวกับขั้นตอนที่สำาคัญที่สุด
ในการเตรียมการประกาศข่าวประเสริฐ 
เขาตอบเสมอว่ามีสามส่ิงที่สำาคัญที่สุด: 

การอธิษฐาน 
การอธิษฐาน 
และการอธิษฐาน”

Cliff Barrows
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1. ขอให้ลูกเต็มใจและเตรียมตนเองให้ก้าว
สูงขึ้นไป เพื่อชีวิตของลูกจะเป็นที่พอ
พระทัย และเป็นพรต่อคนจำานวนมาก 
เพื่อคำาพยานจากปากและชีวิตของลูกจะ            
มีน้ำาหนักและมีฤทธิ์เดชนำาคนกลับใจมาถึง
ความรอด

2. ขอที่เราทุกคนจะมีหัวใจแห่งการมอบถวาย
ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจยินดี และ
ตระหนักว่าทุกสิ่งที่เรามีนั้น เราเป็นเพียง

ผู้ดูแลและอารักขาให้เกิดผลสูงสุด ขอให้ผู้
เชื่อทุกคนมีใจสัตย์ซื่อในการถวายสิบลด
ด้วยใจเชื่อฟังพระเจ้า

3. ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำาลังกรรมการ
ประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์
จังหวัด (กปจ.) ทุกจังหวัด ในการทำางาน
ร่วมกันเพื่อเป็นพระพรต่อจังหวัดนั้นๆ

4. ขอให้คนไทย อย่างน้อย 10% เปิดใจ เชื่อ
ในพระเยซูคริสต์ ภายในปี 2030 

• ผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตน คือ ผู้ที่ฆ่าคน
(1ยน. 3:15)

• ใครมองผู้หญิงด้วยใจกำาหนัดก็ได้ล่วง
ประเวณีกับหญิงนั้นแล้ว (มธ. 5:27-28)

• อย่าสาบานเลย จริงก็ว่าจริง ไม่ก็ว่า
ไม่ คำาพูดที่เกินกว่านี้มาจากความชั่ว                                                   
(มธ. 5:33-37)

• จงถวายด้วยใจกว้างขวาง (2 คร. 9:6-8)

• ห้ามฆ่าคน  

• อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา 

• ห้ามเสียคำาสัตย์สาบาน

• จงถวายสิบลด

อ่าน: สภษ. 3:10, ฮบ. 10:1

ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน 
ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ และระวังที่จะทำาตาม
พระยาห์เวห์จะทรงทำาให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหาง 
ทำาให้สูงขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ให้ต่ำาลง (ฉธบ. 28:13)                                                                               

 เราได้พบพระสัญญาแห่ง “การยกระดับ” ปรากฏในพันธสัญญาเดิมหลาย
ครั้ง คือพระสัญญาที่จะให้ความก้าวหน้าและการเพิ่มพูน ตัวอย่างเช่นพระสัญญาเรื่อง
การถวายและในการนำาและการปกครองก็อยู่ในข่ายนี้เช่นกัน หลังจากที่พระเจ้าทรง
ปลดแอกประชาชนชาวอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสที่แผ่นดินอียิปต์ที่แสนยาวนาน 
พระองค์ทรงนำาพวกเขาข้ามทะเลแดงอย่างอัศจรรย์ กองคาราวานใหญ่มหึมาจึง
สามารถข้ามพ้นการไล่ล่าของฟาโรห์ได้ เมื่อพวกเขาเดินทางมาใกล้แผ่นดินคานาอัน 
พระเจ้าทรงมอบพระสัญญานี้แก่พวกเขา เพื่อกระตุ้นเตือนให้พวกเขารักษากฎเกณฑ์
ของพระเจ้าให้รัดกุม ให้พวกเขาสัตย์ซื่อของต่อพระเจ้าและต่อกันและกัน                                                                              

 กฎบัญญัติของโมเสสเป็นเพียงเงาของสิ่งดีที่กำาลังจะมา เพราะในตัวของกฎ
บัญญัติและการถวายเครื่องบูชาในสมัย   พระคัมภีร์เดิมนั้นยังไม่ใช่ตัวจริง และไม่ได้
ให้กำาลังแก่ผู้ปฏิบัติ แต่พระเยซูคริสต์ทรงทำาให้โลกรู้แจ้งเห็นจริงใน พระประสงค์ของ
พระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงยกระดับชีวิตของสาวกให้ก้าวสูงขึ้นไป

“ก้าวสูงขึ้นไป”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	11	ตุลาคม	2021		                                                                               

กฎบัญญัติในพันธสัญญาเดิม  VS  คำาสอนของพระเยซูในพันธสัญญาใหม่
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หัวข้ออธิษฐาน:

1. ลูกจะนมัสการพระเจ้าทุกวันเวลา ด้วย
เสียงสรรเสริญ และการขอบพระคุณ 
ขอพระองค์ทรงสถิตกับลูกเสมอไม่ว่า
ในยามดีหรือยามร้าย เพราะพระองค์
เท่านั้นคือผู้พลิกสถานการณ์ทุกอย่างให้
กลับกลายเป็นดี

2. ขอให้ผู้เชื่อทุกคนมีชีวิตที่สำาแดงความ
โดดเด่นในการสะท้อนลักษณะชีวิตที่ดี
งามตามแบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์ 
ให้เป็นพรต่อผู้คนรอบข้าง และมีชีวิต
ที่ท้าทายหนุนใจ นำาให้คนอยากจะรู้จัก

พระเจ้าที่เราเชื่อ
3. ขอการอวยพรสู่คริสตจักรไทย ที่จะ

พัฒนาและเข้มแข็งมากขึ้น ผ่านทุก
สถานการณ์

4. อธิษฐานเผื่อการจัดทำาฐานข้อมูลและ
การวางแผนฝึกอบรมที่ได้มาจากงาน
วิจัยสำาหรับคริสตจักรไทย ขอพระเจ้า
ทรงนำาในงานให้ทุกกระบวนการเป็น
ประโยชน์ เกิดผลต่อการพัฒนา เพิ่ม
พูนคริสตจักรในประเทศไทย และถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า

 พระวจนะใน สดด. 100:4 สอนเรา
ว่า เมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าทุกครั้ง จงเข้า
มาด้วยการขอบพระคุณ และคำาสรรเสริญ
อย่าเข้ามาหาพระเจ้าด้วยการบ่น หรือต่อว่า
พระเจ้า แต่ให้มาหาพระเจ้าด้วยการถวายคำา
โมทนาพระคุณ และคำาสรรเสริญถึงความ
รักมั่นคงของพระองค์ทุกครั้ง ไม่เช่นนั้น
พระเจ้าจะไม่เปิดประตูต้อนรับเราเข้าสู่ที่
ประทับของพระองค์ สาเหตุที่คำาอธิษฐาน
ของเราไม่ได้รับคำาตอบก็เพราะว่า เราเข้า
มาหาพระเจ้าด้วยวิญญาณที่บ่นและต่อว่า
พระเจ้าอยู่ในใจ  เราอาจจะไม่พอใจที่พระเจ้า
ไม่ประทานรถให้กับคุณ แต่คุณทราบไหมว่า 
มีบางคนที่มีรถ แต่ต้องนอนป่วยติดเตียง
และขับรถไม่ได้อีกเลย เราอาจจะบ่นว่าเรา
ไม่มีรองเท้าคู่ใหม่ แต่คุณทราบไหมว่าบาง
คนไม่มีแม้แต่เท้าที่จะเดิน 

 ในทุกกรณีให้เราขอบพระคุณพระเจ้า
ดีกว่า  แม้ว่าในเวลาที่เรากำาลังเผชิญกับ
สถานการณ์ที่เลวร้ายในชีวิต แต่ก็ยังมีคนใน
โลกนี้อีกมากมายที่ประสบกับเหตุการณ์ที่
แย่กว่าเรา ให้เราสร้างนิสัยที่จะสรรเสริญ
และขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระองค์ทรง
แสวงหาคนเช่นนี้มานมัสการพระองค์ และ
พระองค์จะทรงอวยพรเขาอย่างอัศจรรย์ อย่า
ไปใส่ใจกับสิ่งที่เราไม่มี แต่ให้สนใจในทุกสิ่งที่
พระเจ้าประทานให้แก่เราแล้ว  และขอบพระคุณ
พระเจ้าสำาหรับสิ่งนั้น “พระยาห์เวห์ทรงอยู่กับ
โยเซฟ ท่านจึงประสบความสำาเร็จ ท่านอยู่ใน
บ้านคนอียิปต์นายของท่าน …และพระยาห์เวห์
ทรงให้การงานทุกอย่างที่มือท่านทำาสำาเร็จ”  
(ปฐก. 39: 2-3)

อ่าน: ปญจ. 3:1-8                                                                               

จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ
และเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ
จงขอบพระคุณพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระนาม
ของพระองค์ (สดด. 100:4)

“จะนมัสการพระเจ้าอย่างไร?”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	12	ตุลาคม	2021		                                                                               

อย่าไปใส่ใจกับสิง่ทีเ่ราไม่มี แต่ให้สนใจ
ในทุกสิง่ทีพ่ระเจ้าประทานให้แก่เราแล้ว  
และขอบพระคุณพระเจ้าสำาหรับสิง่นัน้
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หัวข้ออธิษฐาน:

1. สรรเสริญพระคุณและความรักของพระ
เยซูคริสต์สำาหรับของขวัญที่ยิ่งใหญ่แก่
คนที่ไม่สมควรได้รับอย่างข้าพระองค์ 
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะตอบแทน
พระคุณของพระองค์ด้วยการถวายตัว
เป็นเครื่องบูชาโมทนาพระคุณที่มีชีวิตแด่
พระองค์

2. อธิษฐานเผื่อคนไทยที่กำาลังประสบความ
ทุกข์ยากต่างๆ และหลายคนสิ้นหวัง ไม่มี
กำาลังจะก้าวไปต่อ ขอที่คริสเตียนจะออก

ไปเป็นพรในการช่วยเหลือ ให้กำาลังใจ 
หยิบยื่นน้ำาใจและการอวยพรสู่ผู้คน

3. ขอที่ผู้เชื่อทุกคน จะมีหัวใจเป็นผู้เลี้ยง
แบบพระคริสต์ และอุทิศตนเพื่อสร้างบาง
คนให้เป็นสาวกของพระคริสต์

4. ขอให้คริสต์มาสมหัศจรรย์ (Amazing 
Christmas) ที่จะจัดในปลายปีนี้นำา
พระคุณและความมหัศจรรย์ สิ่งดีๆ มา
สู่ทุกคน และเต็มด้วยคำาพยานมากมาย
อย่างถวายเกียรติพระเจ้า

 ปัสกาในสมัยโมเสสเล็งถึงพระราช
กิจของพระเยซูคริสต์ที่จะสำาแดงในวันข้าง
หน้า พระองค์ คือ แกะปัสกาหรือพระเมษ
โปดกที่พระบิดาได้ทรงกำาหนดไว้ ตั้งแต่วันที่
มนุษย์เริ่มทำาบาป ทรงเป็นผู้รับโทษบาปแทน
ผู้ที่เชื่อในพระองค์ ในสมัยอพยพประชาชน
อิสราเอลถูกนายทาสชาวอียิปต์กดขี่ข่มเหง 
หมดสิ้นอิสรภาพและความเป็นความตาย
อยู่ในกำามือของฟาโรห์ เมื่อพระยาห์เวห์
ทรงส่งภัยพิบัติอย่างสุดท้ายมาบังคับให้
ฟาโรห์ยอมปล่อยประชาชนอิสราเอลออก
ไปนมัสการพระเจ้าของพวกเขา  ทูตแห่ง
ความตายได้เข้าไปในบ้านของคนอียิปต์เพื่อ
สังหารบุตรชายหัวปีของทุกบ้าน แต่ทูตนั้น
ข้ามผ่านบ้านที่ทาเลือดของแกะปัสกาไว้ที่
หน้าวงกบประตู บุตรชายหัวปีของบ้านนั้นก็
จะรอดชีวิต 

 พระโลหิตของพระเยซูจึงเล็งถึง
การไถ่มลทินบาปของมนุษย์ให้พ้นจากการ
พิพากษาโทษบาป และรับชีวิตนิรันดร์ในแผ่น
ดินแห่งเสรีภาพ เพราะค่าจ้างของความบาป 
คือ ความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้า 
คือ ชีวิตนิรันดร์ 
 นี่คือเหตุการณ์สำาคัญในชีวิตของผู้
ที่เชื่อ คือ ทูตมรณะได้ข้ามผ่านพวกเขาไป ดัง
นั้นความตายนิรันดร์ได้ข้ามผ่านเราไปแล้ว   
ดวงวิญญาณของเราจึงรอดพ้นจากความ
ตายนิรันดร์ เมื่อพระเจ้าได้มองข้ามความบาป
ของเราไป โดยพระโลหิตของพระเยซูที่ปกคลุม
เราไว้ เราจึงเฉลิมฉลองปัสกาที่สมบูรณ์แบบ
ที่พระเยซูคริสต์มอบให้แก่เรา คือ มหาสนิท
ที่พระองค์ทรงสถาปนาไว้ให้เราได้ระลึกถึง
พระองค์จนกว่าวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมา
รับเราไปสู่พระนิเวศของพระบิดา

อ่าน:  อพย. 7:1-5, ลูกา 23:34

ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเรา ท่านบอบช้ำา
เพราะความบาปผิดของเรา
การตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำาให้พวกเรามีสวัสดิภาพ
และที่ท่านถูกเฆี่ยนตีก็ทำาให้เราได้รับการรักษา 
(อสย. 53:5)

“ข้ามผ่านไป”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	13	ตุลาคม	2021		                                                                               

นีค่ือเหตุก�รณ์สำ�คัญในชีวิตของผู้ทีเ่ชือ่ 
คือ ทูตมรณะได้ข้�มผ่�นพวกเข�ไป 
ดังนัน้คว�มต�ยนิรันดร์ได้ข้�มผ่�นเร�ไปแล้ว
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หัวข้ออธิษฐาน:

1. ขอทรงโปรดช่วยลูกให้บากบั่นและมี
ความพยายามที่จะทรัพย์แห่งความ
ชอบธรรมมาจากพระองค์ เพื่อลูกจะ
เป็นคนต้นเรือนที่พระองค์ทรงไว้วางใจ 
ให้ลูกมีเพียงพอที่จะดูแลตนเองและ
ครอบครัว และอาณาจักรของพระเจ้า 
เพื่อลูกจะสามารถแบ่งปันให้กับผู้ที่
ขัดสนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ให้ได้รับ
ความรอด

2. ขอพระเจ้าทรงนำาในการจัดเตรียมงาน

คริสต์มาสออนไลน์ครั้งประวัติศาสตร์
ของประเทศไทย  “คริสต์มาส
มหัศจรรย์” (Amazing Christmas) ที่
จะจัดถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์ในคืนวัน
ที่ 25 ธันวาคม 2021 จะเป็นช่วงเวลาที่
ทำาให้คนไทยทุกคนได้สัมผัสความรักที่
มหัศจรรย์ของพระคริสต์ ให้ทุกชีวิตได้
พบคำาตอบแท้ของชีวิต 

3. ขอการอวยพรไปยังทุกจังหวัดที่จะมีผู้
เชื่อ 10%  ภายในปี 2030  

 พระเจ้าทรงสามารถใช้กษัตริย์
ไซรัสผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้า ให้มาช่วยเหลือ
ประชากรของพระองค์ พระองค์ได้เสริมความ
แข็งแกร่งให้กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย เพื่อ
ท่านจะได้เปิดประตูให้เชลยอิสราเอลออกจาก
บาบิโลนและกลับไปสร้างบ้านสร้างเมืองและ
พระวิหาร กษัตริย์ไซรัสทรงสนับสนุนพวกเขา
ด้วยเงินจากพระคลังอีกต่างหาก 

“เราจะให้ทรัพย์สมบัติในที่มืดแก่เจ้าและให้
ขุมทรัพย์ในที่ลี้ลับ เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือ
ยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอล ผู้เรียกเจ้า
ตามชื่อของเจ้า” (อสย. 45:3) 
 
 พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งและพระองค์
ทรงสามารถทำาทุกอย่างเพื่อให้พระสัญญา
ของพระองค์สำาเร็จ พระองค์จะทรงประทาน
คลังทรัพย์ที่ลี้ลับแก่ลูกของพระองค์ในยามที่
จำาเป็นและเหมาะสมที่สุด 

 ใครๆ ก็อยากครอบครองทรัพย์สมบัติ
ไว้มากๆ  แต่ทรัพย์สมบัติบางอย่างนำาภัยมา
สู่ชีวิตเรา นำาคนมากมายไปสู่ความหยิ่งยโส 
ความโลภ และความไม่ซื่อสัตย์ นำาคนไปสู่การ
ไหว้รูปเคารพและความบาปอีกมากมาย  หาก
เราไม่รู้จักที่มาที่ไปของเงินทองนั้น เราก็ไม่ควร
ไปครอบครองมัน!  ขุมทรัพย์ที่เที่ยงแท้และมี
คุณค่าต่อจิตวิญญาณต่างหากที่มีค่าและมา
จากพระเจ้าและการรับใช้เท่านั้น นี่คือทรัพย์
สมบัติที่เรามักมองไม่เห็น แต่มันอยู่ใกล้ๆ ตัว
เรา ให้เราแสวงหาขุมทรัพย์ที่มาจากเบื้องบน 
ทรัพย์แห่งความชอบธรรมที่มาจากองค์พระผู้
เป็นเจ้าดีกว่า

อ่าน:  อสย. 45:1-6                                                                             

เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า
คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ 
โรม 8:28                                                                               

“ขุมทรัพย์ในที่ลี้ลับ”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	14	ตุลาคม	2021		                                                                               

พระเจ้�ทรงทร�บทุกสิง่
และพระองค์ทรงส�ม�รถทำ�ทุกอย่�ง

เพ่ือให้พระสัญญ�ของพระองค์
   . . . สำ�เร็จ
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เรื่องของอาหารที่บูชารูปเคารพนั้น 
เราทั้งหลายทราบแล้วว่า “ทุกคนต่างก็มีความรู้”
ความรู้นั้นทำาให้ลำาพอง แต่ความรักเสริมสร้างขึ้น  (1 คร. 8: 1)

อ่าน: ยากอบ 4:6

เชื่อในเมืองโครินธ์ว่า อย่าลำาพองตนคิดว่า
ตนเองมีความรู้มากจนไม่จำาเป็นต้องเรียน
รู้อะไรจากคนอื่นอีกแล้ว เหมือนกับบางคน
ที่ใช้คอมฯ จนชำานาญ เมื่อมีอีกคนหนึ่งมา
แนะนำาวิธีใช้คอมพิวเตอร์กับเขา เขาก็จะรู้สึก
ไม่พอใจ   
 พระเจ้ากำาลังสอนเราว่า แม้ว่าเราจะ
รู้มากแค่ไหน เราจะต้องตระหนักว่า เรายังไม่รู้
อะไรเลย เมื่อเทียบกับความรู้ของพระเจ้า เมื่อ
มีคนมาสอนพระคัมภีร์แก่เรา เราอาจจะรู้สึก
ว่า ข้อพระคัมภีร์ที่เขากล่าวถึงนั้น เรารู้มาก
กว่าเขาอีก  เราก็อาจจะปิดหูไม่ฟัง แล้วไปคิด
เรื่องอื่น  เราจะขาดพระพรซึ่งพระเจ้าทรง
นำามาให้  แม้ว่าคนที่สอนเราอาจจะพูดไม่เก่ง
เท่าเรา หรืออายุอ่อนกว่าเรา  เราก็ยังต้อง
ตระหนักว่าไม่ใช่คนผู้นั้นที่พูด แต่พระเจ้าต่าง
หากที่กำาลังสอนเราโดยใช้ปากของเด็กหรือ
ใครก็ได้ ความรู้ทำาให้ลำาพอง แต่ความรักจาก
พระเจ้าเสริมสร้างเราและคนอื่นๆ ไปพร้อมๆ 
กัน จงสอนด้วยความรักอย่างจริงใจดีกว่า

 ในเวลานั้นมีการถกเถียงกันใน
หมู่ผู้เชื่อใหม่และผู้เชื่อที่เป็นคริสเตียนมา
นานแล้ว เกี่ยวกับการกินอาหารที่ผ่านการ
บูชารูปเคารพมาแล้ว  คนที่มีความรู้มาก
กว่าก็ไม่ถือว่า เรื่องนี้สำาคัญ เหตุเพราะ
รูปเคารพหรือเทพต่างๆ ไม่สามารถรับ
อาหารเหล่านี้ได้อยู่ดี ก็เลยเอามากินได้ตาม
สบาย  แต่พวกที่เคยไหว้รูปเคารพมาก่อนก็
มโนภาพว่า พวกเทพยดาลงมากินอาหาร
ที่บวงสรวงเหล่านี้จริงๆ พวกเขาก็สะดุด
พวกคริสเตียนที่นั่งร่วมรับประทานอาหาร
ที่ไหว้ต่อรูปเคารพมาแล้ว ทุกวันนี้เราอาจ
ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารที่ไหว้รูปเคารพมาก
อย่างนั้น แต่เป็นปัญหาที่มาในรูปแบบใหม่ 
คือ ความรู้ที่ทำาให้คนลำาพอง 
 ทุกวันนี้เราได้รับความรู้อย่าง
รวดเร็ว โดยผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ ทาง
อินเทอร์เน็ต  ทั้งความรู้จริงและความรู้
เท็จมากมาย จนบางครั้งเราหลงผิดคิด
ว่าเรารู้มากที่สุดแล้ว อัครทูตเปาโลสอนผู้

สังคมไทย และทำาลายกิจการทั้งสิ้นของ
มาร ที่ขัดขวางการเกิดผลของข่าว
ประเสริฐ

3. ขอให้มีการประกาศผ่านออนไลน์ที่มี
ประสิทธิภาพ มีทีมงานที่เพียงพอ เพื่อ
ร่วมกันรับใช้นำาการอวยพรไปสู่ผู้คน
ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ

1. ข้าพระองค์ขอรับความรู้แห่งชีวิตจาก
พระเจ้า เพื่อการพัฒนาชีวิตให้เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ อย่าให้ลูก
ลำาพองจนพระเจ้าทรงสอนลูกไม่ได้  ลูก
ขอการยกโทษจากพระองค์ที่บางครั้ง
ลูกเอาความรู้บีบคั้นความจริง

2. อธิษฐานเผื่อมิติฝ่ายวิญญาณ ขอการ
ผูกมัดอำานาจมืดที่ครอบครองอยู่เหนือ

หัวข้ออธิษฐาน:

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	15	ตุลาคม	2021		                                                                               
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แล้วเจ้าจะร้องทูลเรา และมาอธิษฐานต่อเรา 
และเราจะฟังเจ้า เจ้าจะแสวงหาเราและพบเรา
เมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า (ยรม. 29:12-13)

อ่าน: วว. 3:20, ศฟย. 3:17

ทรงร่าเริงยินดีในเสียงเพลงสรรเสริญของเรา นี่
คือการเปิดเผยความรู้สึกในพระทัยของพระองค์
ต่อเราทั้งหลายว่า บรรดาผู้ที่แสวงหาพระเจ้าด้วย
สุดใจ พระองค์จะรักและสนิทสนมกับผู้นั้น ความ
สนิทสนมในความรักของพระเจ้าได้ถูกบรรยายไว้
ในบทเพลงซาโลมอนว่าเป็นเหมือนชายหนุ่มที่หลง
รักหญิงอันเป็นที่รัก  เพื่อเจ้าสาวหรือสาวกของ
พระคริสต์จะได้แสดงความรักตอบเจ้าบ่าวผู้เป็น
ที่รักอย่างอ่อนโยนและทรงพลัง  ทำาไมเรารู้สึกว่า 
คนอื่นสนิทสนมกับพระเจ้ามากกว่าเรา?  ทำาไมเรา
จึงยังไม่สนิทสนมกับพระเจ้า? เพราะเรายังไม่ได้
แสวงหาพระองค์อย่างหิวกระหาย  เรายังไม่เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ จึงไม่สามารถประเมิน
ค่าความรักของพระเจ้าที่มีต่อตัวเราได้ เรายังไม่
ได้เปลี่ยนมุมมองของตนเอง เรายังไม่ได้มองโลก
ด้วยสายตาของพระเจ้า เมื่อคุณต้องการพระองค์
มากขึ้นเรื่อยๆ  ต้องการอยู่ในการทรงสถิต
ของพระองค์มากขึ้น ต้องการเข้าเฝ้าพระองค์ 
ต้องการคำาปรึกษาจากพระองค์มากขึ้น ต้องการ
รู้จักพระทัยของพระองค์มากขึ้น รักพระคำามาก
ขึ้น เมื่อนั้นคุณได้เริ่มสนิทสนมกับพระเจ้าแล้ว

 ความสนิทสนมกับพระเจ้า คือ 
ประสบการณ์ในความสัมพันธ์อันใกล้ชิด
กับองค์พระผู้เป็นเจ้า คือ พระบิดา พระเยซู
คริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการมี
ประสบการณ์ในความรักที่ไม่จำากัดและไม่มี
เงื่อนไขของพระองค์  ยิ่งนานวันประสบการณ์
นี้จะหยั่งรากลงลึกทำาให้เราเข้าใจและรักพระเจ้า
มากยิ่งขึ้นทุกวัน  การที่คนคนหนึ่งจะรักคนอื่น
เป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ความรักของพระเจ้าจะ
ช่วยให้เราสามารถรักพระเจ้าและรักคนอื่นได้ง่าย 
ความสนิทสนมกับพระเจ้านั้นขึ้นอยู่กับระดับ
ความหิวกระหายหาพระเจ้าของเรา  
 เราได้เห็นความตั้งใจของพระเจ้าที่จะ
สนิทสนมกับประชากรของพระองค์ พระเยซู
ตรัสแก่คริสตจักรในเมืองเลาดีเซียในวิวรณ์ว่า 
พระองค์ทรงเคาะประตูเรียกหาพวกเขา ทรงเชื้อ
เชิญพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่า ว่าพระองค์จะเติม
เต็มสิ่งที่เขาขาด และจะร่วมรับประทานอาหารกับ
เขา เพื่อพวกเขาจะได้อิ่มเอมในความรักและการ
จัดเตรียมของพระองค์  พระองค์จะทรงเป็นหลัก
ประกันอนาคตและความหวังใจแก่เรา  พระเจ้า

ยืนหยัดในการเชื่อฟังและทำาตามหลัก
การพระคัมภีร์ในทุกมิติของชีวิต

3. ขอพระเจ้าทรงชำาระความบาปผิดทั้ง
สิ้นในชีวิตของเราทุกคน และขอการ
เยียวยารักษาเหนือแผ่นดินนี้ ขอให้
แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เหนือ
ประเทศไทย

1. ข้าพระองค์ปรารถนาที่สนิทสนมกับ
พระองค์มากขึ้นกว่าที่เคยเป็น ลูกจะ
ให้เวลา และให้ชีวิตกับพระเจ้า เพื่อที่จะ
ได้พักอาศัยในพระนิเวศของพระองค์
ตลอดกลางวันและกลางคืน และลี้ภัยใน
ที่ประทับของพระองค์

2. ขอให้ผู้เชื่อทุกคนดำาเนินชีวิตอย่างมีสติ
ปัญญา พึ่งพาพระคริสต์ และมีชีวิตที่

หัวข้ออธิษฐาน:

“ความสนิทสนมกับพระเจ้า
ดีอย่างไร?”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	16	ตุลาคม	2021		                                                                               
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1. ขอทรงเปิดหูและเปิดใจให้ลูกไวในการฟัง
พระวจนะ ทุกครั้งที่ลูกเผลอใจทำาบาป 
ขอพระองค์ทรงตีสอนลูก เพื่อลูกจะไม่
พินาศ  ช่วยลูกที่จะระแวดระวังตนเอง
ตามพระวจนะ ให้ลูกจดจำาคำาสอนของ
พระเยซูคริสต์ได้อย่างแม่นยำา

2. ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำาลัง
กรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเต
สแตนท์จังหวัด (กปจ.) ทุกจังหวัด ใน

การทำางานร่วมกันเพื่อเป็นพระพรต่อ
จังหวัดนั้นๆ

3. ขอพระเจ้าเคลื่อนคริสเตียนไทยทุก
คน ให้มีนิมิตและภาระใจในการประกาศ
นำาอย่างน้อย 1 คน มารับความรอด       
อย่างน้อย 1 คนในทุกๆปี 

4. ขอให้คริสตจักรต่างๆ มีภาระใจในการ
บุกเบิกคริสตจักรใหม่ อย่างน้อย 1 แห่ง

 ชีวิตของมนุษย์เปรียบเหมือน
เหรียญสองด้าน ไม่เป็นคนขี้เหนียวก็เป็นคน
ใจกว้าง ไม่เป็นคนขี้อวดก็เป็นคนถ่อมใจ  ไม่
เป็นคนขยันก็เป็นคนขี้เกียจในกระแสเลือด
เดียวกันก็มีทั้งหลอดเลือดดำาและหลอด
เลือดแดง  ฉันใดฉันนั้น ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าก็มี
สองด้าน คือ คนที่เป็นผู้ฟังพระวจนะเท่านั้น 
กับคนที่ประพฤติตาม คนที่ฟังแล้วลืมกับ
คนที่เอากลับไปคิดใคร่ครวญและแก้ไข คนที่
เป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะเท่านั้น จะไม่ลงมือ
ทำาอะไร ไม่ยอมให้จิตสำานึกของเขาทำางาน 
พวกเขาจึงไม่ต้องการเข้าสู่ขบวนการแห่ง
การเปลี่ยนแปลงชีวิต ให้พระวจนะเข้าหูเรา
และเข้าสู่ใจของเราด้วย เพื่อที่ชีวิตของเรา
จะได้รับการแก้ไขและพัฒนาจากพระเจ้าให้ดี
ขึ้นเรื่อยๆ  รีบเปลี่ยนแปลงก่อนที่เราจะถอย
หลังไปไกลจนกู่ไม่กลับ  เราไม่ต้องเสียเวลา
กับการเข้าข้างตนเอง แต่ให้รีบเปลี่ยนแปลง

ชีวิตตามพระคำานั้นทันทีและทำาให้เร็วที่สุด  
อย่าถูกมารหลอกลวงด้วยการหาเหตุผลเพื่อ
ทำาให้ตัวเองกลายเป็นผู้ชอบธรรม 
 เมื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า แล้วพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เรียกให้เราหยุดล่วงประเวณี 
หยุดโลภ หยุดโกหก หยุดอิจฉา เราก็ต้องหยุด
ทันที เพราะค่าจ้างของความบาป คือ ความ
ตาย และการพลัดพรากจากพระเจ้า  ถ้าเรา
ชักช้า มารซาตานจะบอกเราว่า “อย่าทำาเลย
เดี๋ยวจะขาดทุน อย่าทำาเลยเดี๋ยวจะเสียใจและ
เจ็บปวด ไม่เสียดายความสนุกสนานและความ
สุขที่เคยได้หรือ”  ถ้าเราตามใจตัณหาของ
ตนเองและความอยากของเนื้อหนัง เราอาจจะ
จบลงด้วยการทำาบาปที่ไม่ได้รับการอภัยจาก
พระเจ้า จนต้องพบการพิพากษาในบึงไฟนรก 
สิ่งยั่วยวนของโลกมักเข้าไปในขณะที่เราเผลอ 
จงทำาตามพระวจนะทันทีแล้วท่านจะไม่ตกลง
ไปในหลุมพรางของมารร้าย  

อ่าน: ยน. 15:14-16

“แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น 
มิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเอง” (ยก. 1:22)

“เป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	17	ตุลาคม	2021		                                                                               

ให้พระวจนะเข้�หูและเข้�สู่ใจของเร�ด้วย 
เพ่ือทีช่ีวิตของเร�จะได้รับก�รแก้ไขและ
พัฒน�จ�กพระเจ้�ให้ดีขึน้เรือ่ยๆ  
รีบเปลีย่นแปลงก่อนทีเ่ร�จะ
ถอยหลังไปไกลจนกู่ไม่กลับ
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1. ขอพระองค์ทรงเตือนความจำาแก่ข้า
พระองค์เสมอให้ป้องกันตัวเองด้วย
ความระวังระไวรอบด้านในยุคเข็ญ
นี้ เพื่อลูกจะยืนหยัดอยู่ในชัยชนะของ
พระคริสต์ตลอดเวลา ลูกจะตรวจตรา
ยุทธภัณฑ์ทุกวัน จนมั่นใจว่า ลูกจะไม่
เพลี่ยงพล้ำา

2. ขอให้มีการประกาศผ่านออนไลน์มี
ประสิทธิภาพ มีทีมงานที่เพียงพอ เพื่อ

ร่วมกันรับใช้นำาการอวยพรไปสู่ผู้คน
ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ

3. อธิษฐานเผื่อกระบวนการทำางาน และ
การประชุมของฝ่ายวิจัยฯ ขอพระเจ้า
อวยพระพรให้กิจกรรมการดำาเนินงาน
ทุกอย่างเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี 
เป็นส่วนช่วยเสริมสร้างความเป็นน้ำา
หนึ่งใจเดียวกันของคริสตจักรไทย ผ่าน
งานวิจัยและข้อมูล

 ขณะที่พระเยซูทรงเปิดเผยให้สาวก
รู้เหตุการณ์ในยุคสุดท้าย ก่อนที่พระองค์จะ
เสด็จกลับมารับธรรมิกชนของพระองค์ไป
สู่แผ่นดินนิรันดร์นั้น พระองค์ได้เตือนพวก
เขาว่า จะมีผู้สอนเท็จ ผู้เผยพระวจนะเท็จมา
หลอกลวงผู้เชื่อจำานวนมากให้หลงทาง นี่
จะเป็นสัญญาณเตือนภัยท่ามกลางผู้เชื่อ
ให้ต้องเฝ้าระวังอย่างมาก ด้วยการเชื่อและ
มีความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าอย่าง
ถ่องแท้ 
 พระเยซูจะเสด็จกลับมา แม้ไม่มีใครรู้
ว่าวันเวลาที่แน่นอน แต่พระบิดาจะเลือกเวลา
ที่เหมาะสมที่สุด  ก่อนสิ่งอื่นใดพระเยซูคริสต์
ทรงเตือนสาวกของพระองค์ในยุคนี้ให้ตั้ง
มั่นคงในความเชื่อและเฝ้าระวังอธิษฐาน  
เพราะสัญญาณไซเรนจะเตือนภัยอันตรายที่
จะเกิดแก่ผู้เชื่อในยุคสุดท้ายหลายประการ! 
ดังนั้นเราต้องเฝ้าระวังตัวตั้งแต่วันนี้ เพราะ

จะมีคนละทิ้งความเชื่อ (1 ทธ. 4:1) บางคน
จะถูกซาตานหลอกและถูกกัดกิน (1 ปต. 5:8) 
มารจะส่งการทดลองมาทำาลายความเชื่อของ
คริสเตียน (มธ. 25:41) เราต้องสู้มารด้วย
การอธิษฐานจึงจะได้ชัยชนะ ผู้สอนเท็จ (สุนัข
ป่าที่ดุร้าย) จะเข้ามาในคริสตจักร 
 จงสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเพื่อ
ต่อสู้กับมาร โดยสวมความจริงของพระเจ้า 
ความชอบธรรมของพระคริสต์ ข่าวประเสริฐ 
ความเชื่อ ความรอด พระวจนะและจงอธิษฐาน
ในพระวิญญาณทุกเวลาเพื่อธรรมิกชนทุกคน
อยู่เสมอ (อซ. 6:14-18)

อ่าน: มก. 13:32-36

เพราะว่าจะมีหลายคนมาอ้างนามของเราว่า 
‘เราเป็นผู้นั้น’ และจะให้คนจำานวนมากหลงไป (มก. 13:6)                                                                               

“จงเฝ้าระวังอยู่”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	18	ตุลาคม	2021		                                                                               

ก่อนสิง่อืน่ใดพระเยซูคริสต์
ทรงเตือนส�วกของพระองค์ในยุคนี ้
ให้ตัง้มัน่คงในคว�มเชือ่
และเฝ้�ระวังอธิษฐ�น
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อ่าน: 1 ปต. 5:2-4

หากมีเพียง 1 คนจากแต่ละครอบครัวใน
ประเทศไทยมาเชื่อพระเยซูคริสต์ เราก็จะมีผู้
เชื่อ 13 ล้านคน ถ้าเราคิดว่ามันสูงเกินไป เรา
อาจจะลดความยากให้มันเหลือสัดส่วนสักครึ่ง
หนึ่ง ก็จะเท่ากับ 6 ล้านคนทั่วประเทศไทยได้
รับความรอดโดยพระเยซูคริสต์ 
 ในยามวิกฤติการณ์โรคระบาดนี้ เรา
กลับพบว่า ผู้คนหันมาต้อนรับพระเยซูเพิ่มขึ้น
เกินความคาดคิด แม้จะผ่านการเป็นพยาน
ส่วนตัว หรือผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่เหมาะที่สุด
ในเวลานี้ ให้เราขะมักเขม้นสร้างสาวกจากคน
ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าด้วยเต็มกำาลังเถิด

 เราเคยได้ฟังวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ของบริษัทใหญ่ๆ ในโลกนี้ เขาประกาศเพิ่ม
ยอดการผลิตและเพิ่มยอดขายในแต่ละปี
อย่างกล้าหาญ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทุก
ฝ่ายทำางานให้บรรลุผลสำาเร็จ นำารายได้และ
ความก้าวหน้ามาสู่บริษัทอย่างก้าวกระโดด  
มีบริษัทหนึ่งตั้งเป้าว่า ปีหน้าเราจะทำาให้ทุก
หนึ่งคนในทุกครอบครัวทั่วโลกรู้จักและใช้
ผลิตภัณฑ์ของเรา ถ้าประชากรทั่วโลกมีอยู่ 
6 พันล้านคน คิดเฉลี่ยว่าแต่ละครอบครัว
มีสมาชิกสัก 5 คน เราก็จะมีครอบครัวทั้ง
สิ้นประมาณ  1,200 ล้านครอบครัว และทุก
หนึ่งคนในแต่ละครอบครัวก็เท่ากับ 1,200 
ล้านคนจะใช้สินค้านี้ จึงไม่ต้องสงสัยเลย
ว่า สินค้านี้จะต้องเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ
ทั่วโลกจำานวนมหาศาล (1,200 ล้านชิ้นต่อ
ปี) และบริษัทก็จะมีรายได้และยอดการผลิต
ที่สูงตามมาแน่นอน  ในทำานองเดียวกัน

คริสเตียน ให้ทำางานได้เกิดผล มีงบ
ประมาณและบุคลากรที่เพียงพอ ‘

3. ขออวยพรทุกคริสตจักรที่จะมีการสร้าง
สาวกอย่างเป็นระบบ และทำาให้คริสต
จักรเกิดผลดี เมื่อมีการสร้างสาวกที่
เข้มแข็ง

4. ขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญา และ
เสริมกำาลังศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ทุกคนใน
การรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็ง ด้วยใจ
ที่เปี่ยมด้วยความเชื่อและขอที่ทุกคริสต
จักรจะมีระบบการอภิบาลดูแลสมาชิก
อย่างครบถ้วนและลงลึก

1. ข้าพระองค์ปรารถนาที่ใช้เวลาที่มีอยู่
ในโลกนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแผ่น
ดินของพระเจ้า  ขอทรงโปรดเสริม
กำาลังของลูกให้สามารถทำาพระมหา
บัญชาของพระคริสต์ให้สำาเร็จ ให้ลูกได้
อธิษฐานเผื่อผู้หลงหาย เอาใจใส่พวก
เขาด้วยความรัก และแบ่งปันคำาพยาน
ชีวิตและข่าวประเสริฐให้แก่คนที่รู้จัก
ให้มากที่สุดเท่าที่ลูกจะทำาได้ด้วยเถิด 
(เขียนชื่อ   10 คนที่คุณรู้จักและเป็นห่วง 
และอธิษฐานเผื่อเขาเหล่านั้นทุกวัน)

2. อธิษฐานเผื่อหน่วยงานด้านสื่อ

หัวข้ออธิษฐาน:

มือของเจ้าจับงานอะไร ก็จงทำาการนั้นด้วยเต็มกำาลัง 
เพราะในแดนคนตายที่เจ้าจะไปนั้นไม่มีการงาน หรือความคิด 
หรือความรู้ หรือปัญญา (ปญจ. 9:10)                                                                               

“จงทำางานด้วยเต็มกำาลัง”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	19	ตุลาคม	2021		                                                                               

ในย�มวิกฤติก�รณ์โรคระบ�ดนี ้
เร�กลับพบว่� 

ผู้คนหันม�ต้อนรับพระเยซู
เพ่ิมขึน้เกินคว�มค�ดคิด
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หัวข้ออธิษฐาน:
1. ขอทรงโปรดตัดเอาจุดอ่อนของข้า

พระองค์ทิ้งไป  ข้าพระองค์จะไม่บ่น
ต่อว่าพระเจ้า และจะไม่สงสัยในพระคุณ
ความรอดของพระเจ้าอีกต่อไป  เพื่อข้า
พระองค์จะดำาเนินชีวิตคริสเตียนอย่าง
เข้มแข็งและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า  
เพื่อคนรอบข้างจะเห็นความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้าผ่านชีวิตของลูก

2. อธิษฐานเผื่อสถานการณ์โควิด -19 ใน
ประเทศไทยที่จะคลี่คลายและกลับสู่วิ

ชีวิตปกติ และขอพระเจ้าทรงนำา ช่วย
กู้และนำาให้ผู้คนมากมายที่อยู่ในความ
ทุกข์ใจ หรือประสบความทุกข์ยากต่างๆ 
จะมีความหวัง มีพลังที่จะก้าวต่อไป

3. อธิษฐานเผื่อด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
ในประเทศไทย ที่จะได้รับการพัฒนา และ
ฟื้นฟู นำาประเทศชาติสู่ก้าวใหม่ที่ดียิ่งขึ้น

4. ขอพระเจ้าอวยพร ที่ทุกชุมชน จะมี      
คริสตจักรไปตั้งอยู่  และขอที่คริสตจักร
จะเป็นความหวังสำาหรับสังคม 

อ่าน: อพย. 14:11-14

 พวกเขาไม่ได้เชื่อและวางใจใน
พระเจ้าอย่างแท้จริง เมื่อโมเสสขึ้นไปรับพระ
บัญญัติจากพระเจ้าที่บนภูเขาซีนาย พวก
เขาก็บังคับให้อาโรนทำาวัวทองคำามากราบ
ไหว้บูชา จิตใจของพวกเขาไม่ได้สำานึกใน
พระคุณของพระเจ้าทุกวันเวลา 
 พวกเขายังคงปันใจให้กับ
วิญญาณชั่วและรูปเคารพ พวกเขาจึงต้อง
ตายเกลื่อนกลาดในถิ่นทุรกันดาร ชนชาติ
อิสราเอลต้องหลงทางเดินย้อนกลับไปทาง
ทะเลแดง เนื่องจากพวกเขาปฏิเสธที่จะเข้า
ยึดครองแผ่นดินคานาอันตาม พระบัญชา
ของพระเจ้า  แม้ว่าโยชูวาและคาเลบส่งผู้
สอดแนม 12 คนเข้าไป มี 2 คนได้ยืนยัน
แล้วว่า พวกเขาสู้ได้แน่ เพราะพระยาห์เวห์
จะทรงนำาชัยชนะมาให้  อะไรที่เป็นสาเหตุ
ที่ทำาให้พวกเขาและพวกเราล้มอย่าง
ง่ายดาย?  ปากที่ขี้บ่นและใจที่ไม่เชื่อใน
พระเจ้า  (1 คร. 10:6-9)

 ทำาไมชนชาติของพระเจ้าจึงล้มตาย
เกลื่อนกลาดในถิ่นทุรกันดาร เพราะพวก
เขาบ่นต่อว่าพระเจ้า  ตั้งแต่สมัยที่ชนชาติ
อิสราเอลเดินทางออกมาจากการเป็นทาส
ในอียิปต์ ขณะที่พวกเขาข้ามถิ่นทุรกันดาร
และมาถึงทะเลแดงที่อยู่ตรงหน้า เมื่อเขา
เห็นกองทัพรถรบม้า 600 คันของฟาโรห์
ตามหลังพวกเขามาด้วย พวกอิสราเอลเริ่ม
ต่อว่าโมเสสทันทีว่า “หลุมฝังศพในอียิปต์
ไม่มีหรือ? ท่านจึงพาพวกเราออกมาตายใน
ถิ่นทุรกันดาร” (อพย. 14:11) 
 แม้จะพวกเขาได้เห็นการช่วยกู้จาก
พระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า ในยามที่ชนชาติ
อิสราเอลหิวโหย พระเจ้าก็ทรงเลี้ยงพวกเขา
ด้วยมานา ในยามที่พวกเขาบ่นว่าเบื่อมานา    
พระเจ้าประทานเนื้อของนกคุ่มให้แทนเนื้อ
สัตว์ ในเวลากลางวันก็มีเสาเมฆมาให้ความ
ร่มเย็น ในยามกลางคืนก็มีเสาไฟให้แสง
สว่างและความอบอุ่นตลอดการเดินทาง 

พี่น้องทั้งหลาย เพราะว่าข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่า 
บรรพบุรุษของเราทั้งหมดได้อยู่ใต้เมฆและได้ผ่านทะเลไปทุกคน...
แต่ถึงกระนั้นก็ดี มีคนส่วนมากในพวกนั้นที่พระเจ้าไม่พอพระทัย
เราทราบได้จากที่เขาล้มตายกันเกลื่อนกลาดในถิ่นทุรกันดาร 
(1 คร. 10: 1, 5)

“กำาจัดจุดอ่อน”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	20	ตุลาคม	2021		                                                                               



เมื่อผมพบว่าไม่มีอะไรในโลก 
ทำาให้ อิม่ใจ ได้อย่างที่ปรารถนา
คำาอธิบายเดียวที่มีเหตุผลคือ
ผมถูกสร้างเพ่ือโลกอื่น

C.S.LEWIS
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หัวข้ออธิษฐาน:

1. ข้าพระองค์จะชื่นชมยินดีในการอภัย
บาปและชีวิตนิรันดร์จากพระคริสต์ทุก
เวลา และจะแบ่งปันความสุขนี้ให้กับคนที่
ยังไม่เชื่อด้วย ลูกจะไม่ขายชีวิตนิรันดร์
เพื่อแลกกับทรัพย์สมบัติของโลกนี้ ลูก
จะรับใช้พระเจ้าเต็มที่ 

2. ขอพระเจ้าอวยพรงาน Countdown 
to Congress ที่จัดในทุกๆ วันจันทร์
แรกของเดือน ที่ศิษยาภิบาล ทีมงาน
และสมาชิกทุกคริสตจักรจะเข้าร่วมรับ
พระพรอย่างเต็มที่ ขอให้ทุกๆ รายการ
จะช่วยเสริมสร้าง พัฒนาให้คริสเตียน
และคริสตจักรให้เข้มแข็ง

 พระประสงค์ของพระเยซู คือ ให้
สาวกของพระองค์มีอำานาจและฤทธิ์เดช
เหนือมารซาตาน และภูตผีในย่านฟ้าอากาศ  
เมื่อพระเยซูทรงส่งสาวก 72 คนไปประกาศ
ข่าวประเสริฐในหมู่บ้านใกล้เคียง และเมื่อ
พวกเขากลับมาหาพระองค์นั้น  พวกเขาเต็ม
ไปด้วยความตื่นเต้นยินดี เพราะพวกเขามีฤ
ทธิอำานาจทำาการอัศจรรย์ได้ภายใต้พระนาม
ของพระเยซูคริสต์ ดังนั้นเรื่องการอัศจรรย์
จึงกลายเป็นเรื่องปกติสำาหรับผู้ที่ประกาศ
ข่าวดีของพระเยซูคริสต์ แต่หลังจากนั้น พระ
เยซูทรงย้ำาว่า อย่าชื่นชมยินดีในสิ่งนี้ แต่จง
ชื่นชมยินดีที่ชื่อของท่านถูกจดไว้ในสวรรค์ 
ซึ่งข้อความนี้สำาคัญมากๆ ในชีวิตแห่งความ
เชื่อของเราทั้งหลาย 
 การอัศจรรย์และผลงานของเรา
ไม่ใช่จุดกำาเนิดของความปีติยินดีในชีวิต 
บางคนเมื่อเห็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรง
ทำาผ่านถ้อยคำาของเขา ก็หยิ่งผยอง คิดว่า
ตัวเอง คือ ผู้วิเศษ แม้ว่าการอัศจรรย์และผล
งานแห่งความสำาเร็จจะไม่เกิดขึ้น ท่านก็ไม่
ควรท้อแท้และสงสัย การอัศจรรย์และความ
สำาเร็จในงานรับใช้ ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความ
ปีติยินดีของเรา “แต่จงชื่นชมยินดีที่ชื่อของ
ท่านถูกจดไว้ในสวรรค์” 

 ถ้าเป้าหมายของเราชัดเจน เราก็จะจดจ่อ
ที่ชีวิตนิรันดร์ซึ่งเป็นของขวัญอันล้ำาค่าที่สุดจาก
พระเจ้า  การงานทั้งสิ้นของเราจะเตรียมเราให้พร้อม
ที่จะขึ้นไปรับชีวิต              นิรันดร์จากพระเจ้าใน
สวรรค์ใหม่ ที่พระองค์ทรงออกแบบอย่างสวยงาม
เพื่อต้อนรับเรา  
นี่คือกรรมสิทธิ์ที่ล้ำาค่าที่สุดที่พระเยซูคริสต์ทรง
มอบให้แก่เรา ถ้าเราคิดเช่นนี้ เราก็จะไม่ตกลงไปใน
การทดลองของมาร ให้เราชื่นชมยินดี เพราะว่า พระ
เยซูคริสต์ได้ทรงให้อภัยบาปของเราแล้ว และทรง
ประทานชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินของพระเจ้าให้แก่เรา  
เป็นความปีติยินดีที่มีอนามัยต่อวิญญาณจิตของ
เรามากที่สุด เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อเตรียมตัว
ไปพบกับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์  เราจะดีใจที่ได้
รับสิทธิพิเศษจากพระเยซูคริสต์ที่จะเข้าสู่แผ่นดินนิ
รันดร์มากกว่าที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ที่นั่น
ไม่มีความทุกข์ ความเจ็บป่วย ความบาปและความ
ตายอีกเลย พระเยซูคริสต์จะทรงเยียวยาความเจ็บ
ปวดหรือฝันร้ายของเรา  คริสเตียนเองต้องสามารถ
แยกแยะระหว่างสิ่งที่สำาคัญกับสิ่งที่สำาคัญที่สุดได้

อ่าน: ฟป. 3:7-8

“แต่ว่าอย่าชื่นชมยินดีในสิ่งนี้ คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของท่าน
แต่จงชื่นชมยินดีที่ชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์” (ลก. 10:17-20)                                                                                

“จดจ่อไปที่ชีวิตนิรันดร์ดีกว่า”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	21	ตุลาคม	2021		                                                                               

การอัศจรรย์และความสำาเร็จในงานรับใช้
ไม่ได้เป็นตัวชีว้ัดความปีติยินดีของเรา “แต่จง
ชืน่ชมยินดีทีช่ือ่ของท่�นถูกจดไว้ในสวรรค์”
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หัวข้ออธิษฐาน:

1. ข้าพระองค์ตั้งใจที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณ 
เพื่อจะสามารถเสริมสร้างอวัยวะในพระกาย
ของพระคริสต์ และจะไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นใน
คริสตจักรอีกต่อไป แต่จะนำาทุกคนมาถึง
ความรู้ในความรอด และจะสร้างเขาให้เป็น
สาวกที่เชื่อฟังพระเยซูคริสต์ด้วยชีวิตของ
ข้าพระองค์ที่เป็นแบบอย่างนั้น

2. ขอพระเจ้าทรงนำาทุกคริสตจักรในการให้
ความสำาคัญกับการดูแล สอนและสร้างชีวิต
ของเด็กๆ ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องตาม
หลักการพระคัมภีร์ และมีการดูแล สอนเด็กๆ 

อย่างเป็นระบบ จนเติบโตสู่วัยรุ่น และเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีชีวิตมั่นคงในความเชื่อ สัตย์ซื่อใน
การเชื่อฟังและทำาตามพระมหาบัญชา

3. ขอพระเจ้าทรงนำาและเชื่อมความสัมพันธ์
ของช่องว่างระหว่างวัย ถึงแม้มีมุมมอง
หรือการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนั้น แต่ขอที่จะ
ประสานและมีความเข้าใจกันได้ ใช้จุดเด่นเพื่อ
เป็นพระพรและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ให้
เป็นบรรยากาศของการเห็นคุณค่า การให้
เกียรติและรับฟังซึ่งกันและกัน ทั้งในบริบท
ของคริสตจักร และสังคมภายนอก

อ่าน: 2 ทธ. 2:2

 ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูเปรียบ
คริสเตียนที่เพิ่งจะรับเชื่อในพระเยซูคริสต์
ไม่นาน ว่าพวกเขาเป็นเหมือนทารกที่ต้อง
กินน้ำานมเป็นอาหาร พอเติบโตขึ้นก็จะกิน
อาหารเหลว และอาหารแข็งต่อไป  เราต้อง
ช่วยให้การเรียนรู้พระคำาของพวกเขามีความ
เข้าใจง่ายที่สุด ไม่สับสนและไม่ใช้ศัพท์เฉพาะ
มากจนเกินไป จนกว่าพวกเขาจะเริ่มหัดเดิน
ในทางของพระเจ้า หลังจากนั้นพวกเขา
ควรจะสามารถเคี้ยวอาหารแข็งได้ คือ เขา
จะสามารถฟังพระวจนะที่ลึกและยากขึ้นได้
เอง เพราะพวกเขาเติบโตขึ้นระดับหนึ่งแล้ว 
พวกเขาจะเคี้ยวอาหารแข็งได้ดี และสามารถ
เลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่ต่อไปได้  ดังนั้นจะมีเวลา
ระยะหนึ่งที่พวกเขาจะเป็นเพียงสมาชิกธรรม
ดาของคริสตจักร หลังจากนั้นไม่นานเขา
จะกลายมาเป็นผู้นำาฝ่ายวิญญาณและสร้าง
สาวกเพื่อพระเยซูคริสต์ต่อไป  ในการดำาเนิน

ชีวิตคริสเตียนที่มีสุขภาพดีนั้น คุณจะต้อง
ไม่หยุดการเจริญเติบโตจนกว่าจะถึงความ
ไพบูลย์ของพระคริสต์ ตั้งแต่วันที่คุณกลับใจ
และบังเกิดใหม่ คุณได้มีโอกาสนำาใครบางคน
มารู้จักกับพระเยซูคริสต์บ้างหรือยัง?  หาก
คุณเป็นคริสเตียนมานานแล้ว คุณยังรับการ
ป้อนด้วยอาหารอ่อนอยู่หรือไม่?  คุณได้สร้าง
สาวกตามพระมหาบัญชา ใน มธ. 28:19-20 
หรือไม่ ท่านกำาลังรออะไรอยู่?  พระเยซูคริสต์
ทรงมอบฉันทภาระนี้ให้แก่เราทั้งหลายแล้ว และ
นี่คือคำาสั่งสุดท้ายที่พระองค์ทรงคาดหวัง

เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำานมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่อง
ความชอบธรรม เพราะเขายังเป็นทารกอยู่
อาหารแข็งนั้นสำาหรับผู้ใหญ่ สำาหรับคนที่ฝึกฝนจน
มีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้ว (ฮบ. 5:13-14)

“จากน้ำานมเป็นอาหารแข็ง”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	22	ตุลาคม	2021		                                                                               

คุณได้สร้�งส�วกต�มพระมห�บัญช�
หรือไม่ ท่�นกำ�ลังรออะไรอยู่?  
พระเยซูคริสต์ทรงมอบฉันทภาระนีใ้ห้แก่
เราทัง้หลายแล้ว และนีค่ือคำาสัง่สุดท้ายที ่
พระองค์ทรงคาดหวังจากเราทัง้หลาย
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หัวข้ออธิษฐาน:

1. ขอทรงโปรดยืนยันแผนการและเป้าหมาย
ของพระเจ้าในชีวิตของข้าพระองค์ และ
ประทานของประทานที่จำาเป็นต่อลูกใน
การรับใช้ตามการทรงเรียกนั้น ขอพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสริมกำาลังและฤทธิ์
เดชแก่ลูกในการรับใช้

2. ขอพระเจ้าทรงเสริมกำาลังพี่น้องทุกคนที่มี
ความตั้งใจในการจัดเวลาเพื่อการอธิษฐาน
อดอาหารในตลอด 40 วันนี้ ที่จะสามารถ
ทำาได้สำาเร็จ โดยกำาลังและการพึ่งพาฤทธิ์

เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
3. ขอให้คริสเตียนมีใจกล้าหาญ ในการ

อธิษฐานเผื่อผู้อื่น วางมือรักษาคนเจ็บป่วย 
คนที่อยู่ในความทุกข์ยากต่างๆ ขอที่   ผู้
เชื่อจะมีใจกระตือรือร้นในการประกาศเป็น
พยานในนามพระเยซูคริสต์อย่างกล้าหาญ

4. อธิษฐานเผื่อทุกคริสตจักรในการมีความ
คิดสร้างสรรค์ และวิธีการใหม่ๆ ในการ
ปรับตัวให้เหมาะกับบริบท และยังคงรับใช้
พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อต่อไป

 หลังจากที่คริสเตียนถูกข่มเหง
อย่างหนักในกรุงเยรูซาเล็ม ผู้เชื่อกลุ่มหนึ่ง
ได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่เมืองอันทิโอกในซีเรีย 
ที่นี่จึงกลายเป็นศูนย์รวมของผู้เชื่อแห่งแรก
ที่เรียกว่า คริสตจักรอย่างเป็นทางการ พวก
ผู้เชื่อได้นมัสการพระเจ้าในฐานะของปุโรหิต
แห่งพันธสัญญาใหม่ร่วมกันใช้ของประทาน
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อการเสริม
สร้างพระกายของพระเยซูคริสต์ให้เติบโต
และเข้มแข็งจนเป็นพระพรสู่คนต่างชาติ  เมื่อ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกใช้เซาโลและ
บานาบัส พระองค์ทรงยืนยันผ่านคริสตจักร 
เมื่อพวกเขาอธิษฐานและอดอาหาร เปาโลและ
บารนาบัสก็มีภาระใจในการนำาความรอดจาก
พระเยซูคริสต์ไปสู่คนต่างชาติ 
 ดังนั้นการรับใช้ของเราแต่ละคนจะ
มีทั้งการยืนยันจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
เป็นการส่วนตัว และการยืนยันผ่านผู้เชื่อใน
คริสตจักรด้วย พวกเขาจะให้การสนับสนุน
และร่วมเป็นหุ้นส่วนในพันธกิจของท่าน 

ผู้นำาในสมัยนั้นรับใช้ตามของประทานในพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ที่พวกเขาได้รับ บางคน
เป็นผู้เผยพระวจนะ เป็นผู้สอน ผู้ประกาศข่าว
ประเสริฐหรือมิชชันนารี 
 การดำาเนินชีวิตคริสเตียนจะต้องมี
ความชัดเจน ถ้าไม่เช่นนั้นคนอื่นที่อยู่ใกล้ท่าน
อาจจะไม่เข้าใจว่าท่านกำาลังทำาอะไรหรือสอน
อะไรอยู่ ผู้เชื่อใหม่เขาจะเห็นแบบอย่างการ
ดำาเนินชีวิตกับพระเจ้าในคุณ เมื่อเปาโลและบา
รนาบัสเสร็จสิ้นการเดินทางในการประกาศพระ
กิตติคุณในดินแดนเอเชียน้อยและยุโรปแต่ละ
รอบท่านก็เดินทางกลับรายงานต่อคริสตจัก
รอันทิโอกและรับการหนุนใจ แม้กระนั้นชีวิต
ของท่านก็ต้องเข้าสู่สงครามฝ่ายวิญญาณ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะวิญญาณชั่วจะ
คอยขัดขวางการงานของพระคริสต์เสมอ แต่
เปาโลก็ไม่เคยสูญเสียเป้าหมายและสมาธิของ
ท่านที่จะนำาข่าวประเสริฐไปถึงเอเชียน้อยและ
ทวีปยุโรปจนสำาเร็จผลอย่างงดงาม

อ่าน: ฮบ. 11:6

ระหว่างที่เขาทั้งหลายกำาลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารอยู่นั้น 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งว่า “จงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไว้สำาหรับงานที่เรา
เรียกให้พวกเขาทำานั้น”  หลังจากถืออดอาหารและอธิษฐานแล้ว
เขาทั้งหลายวางมือบนตัวบารนาบัสกับเซาโล แล้วส่งท่านทั้งสองไป 
(กจ. 13:2-3)                                                                               

“ชีวิตที่มีเป้าหมาย”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	23	ตุลาคม	2021		                                                                               
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1. ข้าพระองค์จะนับพระคุณของพระเจ้าทุก
วัน และชื่นชมยินดีในพระคุณนั้นเสมอ 
เพื่อพระคุณจะเพิ่มความหวังใจ และ
ความหวังใจที่มีมากขึ้นจะเพิ่มความเชื่อ
ในพระเจ้าแก่ลูก

2. อธิษฐานเผื่อให้ครอบครัว รวมถึงคริสต
จักรเป็นพื้นที่ปลอดภัย สำาหรับทุกคน 
ขอให้ปัญหาต่างๆ ในสังคมได้รับการ
แก้ไขสู่มาตรฐานที่ควรเป็น 

3. ขอพระเจ้าทรงนำาให้จิตใจของคนไทย
ถ่อมลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า กลับใจ
จากความบาป และเปิดใจต้อนรับพระ
คริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด 

4. ขอที่คนไทยทุกคน จะมีโอกาสในการ
ได้ยินข่าวประเสริฐ ผ่านช่องทางต่างๆ 
ขอพระวิญญาณบริสุทธ์ทำางานในจิตใจ
ของเขาทั้งหลายให้ตา ใจเปิดออก และ
พบความจริงแท้ในพระองค์

 คริสเตียนหลายคนสูญเสียความ
หวังไปแล้ว พวกเขาจะเชื่อพระเจ้าก็ต่อ
เมื่อตาของเขาเห็นก่อนเท่านั้น!  คุณเป็น  
คริสเตียนประเภทนี้หรือไม่? เรามาทูลขอ
พระคุณจากพระเจ้าที่จะช่วยเราให้หวังใจใน
พระเจ้ามากขึ้นโดยเฉพาะการมีความหวังใน
พระสัญญาของพระองค์  ดังเช่นอับราฮัม
บิดาแห่งความเชื่อ เมื่อท่านชื่นชมในพระคุณ
ของพระเจ้า ท่านจึงมีความหวังอย่างเต็ม
เปี่ยมในพระสัญญาที่ท่านยังมองไม่เห็น
เลย ในพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ท่านรอรับพระ
สัญญานั้นแต่ไกล 

 พระคุณของพระเจ้าช่วยให้เรามี
ความหวัง อับราฮัมได้รับพระสัญญาว่า
จะได้เป็นบิดาของคนหลายชาติ  และพงศ์
พันธุ์ของท่านจะมากมายเหมือนดวงดาวใน
ท้องฟ้าและเม็ดทรายที่ชายฝั่งทะเล ในขณะ

ที่ท่านแก่มากแล้ว และภรรยาของท่านก็เป็น
หมัน  อิสอัคก็เป็นทายาทแห่งพระสัญญาสืบ
ต่อมาในขณะที่ท่านมีลูกชายเพียง 2 คน และ
ต่อมายาโคบก็ได้รับมรดกแห่ง พระสัญญาสืบ
ต่อมา และเริ่มชัดเจนมากขึ้นในสมัยของท่าน 
เมื่อท่านมีลูกชาย 12 คน ซึ่งเป็นที่มาของ
อิสราเอล 12 ตระกูล 
 พระเยซูคริสต์กล่าวถึงอับราฮัมว่า 
ท่านหวังใจในพระคุณแห่งการไถ่บาปของ
พระเจ้า ท่านเป็นผู้ที่นำาแกะมาถวายเป็นเครื่อง
บูชาต่อพระเจ้าก่อนที่โมเสสเกิดเสียอีก ท่าน
เข้าใจแผนการแห่งการอภัยบาป และท่านก็รอ
การเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เช่นกัน (ยน. 
8:56-57) และท่านก็ได้เห็นแล้ว อับราฮัมมี
ความหวังใจว่า พระสัญญาของพระเจ้าจะ
สำาเร็จทุกเรื่อง แม้เวลานั้นท่านจะยังไม่ได้เห็น 
แต่บัดนี้พระเยซูตรัสว่า อับราฮัมได้เห็นพระ
ผู้ช่วยให้รอดของท่านแล้ว ท่านจึงปีติยินดี
อย่างมาก พระคุณจากพระเจ้าทำาให้อับราฮัม
มีความหวังในสิ่งที่ยังไม่เห็น และความหวังใจ
นี้ได้เพิ่มความเชื่อในพระเจ้ามากยิ่งขึ้น (ฮบ. 
11:1)

อ่าน: ฮบ. 11:13, โรม 4:16                                                                            

“จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงสู้ทนต่อความยาก
ลำาบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน” (โรม 2:2)                                                                                

“จงชื่นชมยินดีในความหวัง”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	24	ตุลาคม	2021		                                                                               

เมือ่ท่านชืน่ชมในพระคุณของพระเจ้า 
ท่านจึงมีคว�มหวังอย่�งเต็มเป่ียมใน
พระสัญญ�ทีท่่�นยังมองไม่เห็นเลย 
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หัวข้ออธิษฐาน:

1. ขอให้จิตใจของลูกยอมจำานนต่อเสียง
เรียกร้องของพระเจ้าที่เรียกลูกให้หัน
ใจมาหาพระองค์  แม้การเปลี่ยนแปลง
บางเรื่องอาจจะยาก แต่เพราะพระ
เมตตาของพระองค์ ลูกขอตัดสินใจวัน
นี้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง และกลับมา
หาพระเจ้าด้วยการถ่อมใจอธิษฐานต่อ

พระองค์อย่างแท้จริง 
2. ขอทรงโปรดรักษาแผ่นดินไทยที่เต็มไป

ด้วยความผิดบาป และโปรดเมตตาคน
มากมายที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ขอพระองค์
ทรงโปรดให้โอกาสพวกเขาที่จะรู้จัก
พระองค์และกลับใจใหม่ ขอให้แผ่นดิน
ของพระองค์มาตั้งอยู่เหนือประเทศไทย

 เมื่อพระเจ้าทรงส่งการฟื้นฟูมาสู่คริสต
จักรและแผ่นดิน เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
การกลับใจใหม่เกิดขึ้น ดังนั้นการฟื้นฟูที่ยั่งยืน
ถาวรจึงมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ของเรา เราไม่ควรกลัวการเปลี่ยนแปลง! ทุกวัน
นี้เชื้อไวรัสโควิด 19 ยังสามารถบังคับให้มนุษย์
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต ถ้าเราไม่เปลี่ยนเรา
ก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเสี่ยงตาย  เราต้อง
รอให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้น แล้วเราค่อยเปลี่ยนแปลง
หรือ?  เหตุการณ์นี้สอนให้เรารู้ว่า การป้องกัน
ย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ 
 ความบาปมีคุณสมบัติคล้ายกับเชื้อ
ไวรัสโควิดบางประการ เชื้อโควิด 19 เป็นสิ่ง
ประดิษฐ์เพื่อเป็นอาวุธชีวภาพของมนุษย์ ซึ่ง
ลงทุนไม่มากเท่ากับขีปนาวุธนิวเคลียร์ แต่มี
อำานาจทำาลายล้างชีวิตสูงพอๆ กัน พญามารมี
วิธีการที่แยบยลที่จะทำาลายมนุษย์อยู่แล้ว มนุษย์
ไม่ใช่ที่รักของพวกมาร แต่มนุษย์เป็นเชลยของ
พวกเขา คนที่เชื่อพระเจ้าก็อาจมีโอกาสทำาผิด
พลาดได้เท่ากับคนที่ไม่เชื่อเหมือนกัน 
 ดังนั้นพระเจ้าทรงเตือนกษัตริย์ซา
โลมอนและประชาชนอิสราเอลที่รู้จักพระเจ้าอยู่
แล้ว ว่าอย่าได้วางใจในตัวเอง แต่ต้องถ่อมตัว
ลงอธิษฐาน แสวงหาความใกล้ชิดจากพระเจ้า 

(แสวงหาหน้าของพระเจ้า) และหันเสียจากทางชั่ว
ของเขา (ไวในการเปลี่ยนแปลงความคิดและความ
ประพฤติที่ผิด) การกลับใจใหม่เกิดขึ้นเมื่อเรายอม
เปลี่ยน เมื่อเราสำานึกผิดและยอมหันกลับมาหา
มาตรฐานความถูกต้องของพระเจ้า แล้วพระเจ้าจะ
ทรงฟังจากสวรรค์และรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย 
วันนี้พระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อกษัตริย์ซาโลม
อนและชนชาติอิสราเอลเป็นของเราแล้ว  กุญแจที่
เปิดประตูสวรรค์ คือ ถ่อมตัวลงและอธิษฐาน 
 แม้คริสเตียนทั้งหมดจะรู้ว่าการอธิษฐาน
ต่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่จำาเป็นที่สุดในชีวิต แต่คนที่ให้
ความสำาคัญในการอธิษฐานก็มีเพียงเล็กน้อย โดย
เฉพาะในสถานการณ์โควิดนี้ การอธิษฐานและการ
นมัสการกลายเป็นเรื่องที่ลำาบากมากขึ้น เพราะ
ต้องสร้างวินัยการบังคับตนเองและต้องต่อสู้กับ
เนื้อหนังของตัวเองมากยิ่งขึ้นอีก  บางครั้งความ
กลัวที่มีต่อสถานการณ์ก็เร้าใจให้อธิษฐานมากขึ้น 
แต่เราก็ควบคุมเวลาของเราได้ยากด้วยเช่นกัน เมื่อ
โทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารของเราเชื่อมโยงเรา
กับสังคมที่ไร้พรมแดน บางครั้งมันดึงเราออกจาก
ความตั้งใจที่จะใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับพระเจ้า 
ทำาให้เรามีเวลากับพระเจ้าน้อยลง ดังนั้นประชากร
ของพระเจ้าจงหันเสียจากทางชั่วของพวกเขาและ
ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราใหม่

อ่าน: ยก. 4:17, มธ. 3:7-10

ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลงอธิษฐานและ
แสวงหาหน้าของเรา ทั้งหันเสียจากทางชั่วของพวกเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้
อภัยแก่บาปของเขา และจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย  (2 พศด. 7:14)

“ถึงเวลาเปลี่ยน”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	25	ตุลาคม	2021		                                                                               
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1. เมื่อข้าพระองค์ถูกท้าทายความเชื่อในพระเยซู
คริสต์ ขอทรงประทานสติปัญญาและความกล้า
หาญแก่ลูกที่จะเผชิญสิ่งเหล่านั้นด้วยการทรง
นำาที่มาจากพระเจ้า เพื่อลูกจะไม่พลั้งพลาด แต่
จะนำาคนจำานวนมากมายอมจำานนต่อพระองค์ 

2. ขอให้สายตาของเราจดจ่อที่เบื้องบน รักษา
ชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า และมั่นคงในความเชื่อ 

3. ขอพระเจ้าทรงนำาในการผลิตสื่อคริสเตียน
ต่างๆ ที่จะมีประสิทธิภาพ เข้าถึงผู้คน เป็นสื่อ

เพื่อการประกาศที่แตะต้องใจ ทำาให้คนหิว
กระหายอยากจะรู้จักพระเยซูคริสต์

4. ขอพระเจ้าทรงนำากรรมการประสานงานคริ
สตจักรโปรเตสแตนท์จังหวัด หรือ กปจ. ใน
แต่ละจังหวัดให้สามารถที่จะประสานพี่น้อง
ทุกคริสตจักร ทุกสังกัดในการทำางานร่วม
กัน นำาการอวยพร นำาพระพรไปสู่ผู้คนใน
จังหวัดนั้น และมีเป้าหมายเดียวกันในการนำา
ความรอดไปสู่ผู้คน

 ชีวิตใหม่ในพระคริสต์มีพระพรสด
ใหม่เสมอ พระพร คือ ผลประโยชน์มหาศาล
ที่พระเจ้าประทานแก่เราอย่างไม่เคยขาด  
เมื่อเราเริ่มต้นนับพระพรที่พระเจ้าประทาน
มาให้แก่เรา ตั้งแต่วันที่เราต้อนรับพระเยซู
คริสต์มาเป็นพระเจ้าในชีวิต เราก็อิ่มเอมใจ
ในพระคุณของพระองค์  ซึ่งคนอื่นอาจจะไม่
เข้าใจพระพรอันอุดมที่ตัวเราได้รับ มีแต่เรา
เท่านั้นที่เข้าใจและอยากจะสรรเสริญพระเจ้า
จากส่วนลึกของหัวใจ อัครทูตเปาโลแม้ต้อง
เผชิญโพยภัยกับการต่อต้านข่าวประเสริฐ
ในหลายแว่นแคว้นของจักรวรรดิโรมัน บาง
ครั้งท่านถูกข่มเหง ถูกขว้างด้วยก้อนหิน 
ถูกโบยตี ถูกจองจำาในคุก แต่ท่านกล่าวว่า 
ความทุกข์ลำาบากนั้นเล็กน้อยและชั่วคราว
เท่านั้น เทียบไม่ได้เลยกับศักดิ์ศรีนิรันดร์ที่
ท่านจะได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้า  
 ชีวิตที่มีคุณค่าต้องมีพระเจ้าอยู่
เคียงข้าง เราสามารถฟันฝ่าทุกข์ภัยต่างๆ
ได้ เพื่อนำาข่าวประเสริฐของพระคริสต์
ประกาศไปทั่วประเทศไทยและถึงที่สุดปลาย
แผ่นดินโลก ความทุกข์นั้นเปรียบไม่ได้กับ
พระพรที่พระเจ้าทรงให้แก่เรา และพระเมตตา

ของพระเยซูคริสต์ทรงประทานมาให้แก่คน
บาปที่ไม่สมควรจะได้รับ ทันทีที่เราต้อนรับพระ
เยซูเจ้าเข้ามาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และ  พระ
ผู้ไถ่ของเรา เราก็เซ็นชื่อยอมรับการข่มเหง
ที่จะตามมาด้วยเช่นกัน ศัตรูของพระคริสต์
ก็กลายเป็นศัตรูของเราไปทันที แต่พระองค์
ทรงยืนยันแก่เราว่า เราจะมีสันติสุขในพระองค์ 
เพราะพระองค์ทรงชนะโลกแล้ว และเราก็ชนะ
ด้วยเหมือนกัน    (ยน. 16:33) 
 พระเจ้าทรงอนุญาตให้ผู้เชื่อถูก
ข่มเหงเรื่องความเชื่อ ก็เพื่อฝึกฝนความแข็ง
แรงฝ่ายวิญญาณ แม้ว่าร่างกายภายนอกจะ
มีอายุมากขึ้น แต่จิตวิญญาณของเราจะต้อง
ไม่หยุดการเจริญเติบโต เราจะต้องถูกสร้าง
ขึ้นใหม่ทุกๆวัน คริสเตียนแท้จึงเตรียมพร้อม
เสมอที่จะเผชิญกับการท้าทายทุกรูปแบบ คน
ที่เตรียมพร้อมจะได้เปรียบมากกว่าคนที่ไม่
เตรียมอะไรเลย

อ่าน: ยน. 15:18

เพราะว่าความยากลำาบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา
จะทำาให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ (2 คร. 4:17)

“ถูกท้าทายแต่มีชัยชนะ”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	26	ตุลาคม	2021		                                                                               

แม้ว่�ร่�งก�ยภ�ยนอกจะมีอ�ยุม�กขึน้ 
แต่จิตวิญญ�ณของเร�จะต้อง

ไม่หยุดก�รเจริญเติบโต 
เร�จะต้องถูกสร้�งขึน้ใหม่ทุกๆวัน
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หัวข้ออธิษฐาน:

1. ในนามพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าขอสั่ง
ให้ประตูเมืองของศัตรู จงถูกรื้อถอน
ทำาลายจากชีวิตของลูกเดี๋ยวนี้ และขอ
ประตู  นิรันดร์ของพระเจ้าเปิดออก เพื่อ
ลูกจะเข้าไปสู่ทางใหม่ และไม่ถูกขัดขวาง
ด้วยประตูเมืองของศัตรูอีกเลย

2. ขอที่ผู้คนซึ่งอยู่ในความทุกข์ใจและ
แสวงหาคำาตอบของชีวิต ได้ค้นพบ
ความหมายของชีวิตและสันติสุขแท้นั้น
ผ่านทางพระคริสต์ 

3. ขอที่คริสเตียนทุกคนจะรัก ห่วงใย ใส่ใจ
ผู้อื่น อธิษฐานและเป็นพยานในการ
ประกาศข่าวประเสริฐอย่างสัตย์ซื่อ

4. อธิษฐานการประสานพลังคนรุ่นใหม่ 
ผู้รับใช้รุ่นใหม่ๆ ทั้งเด็ก เยาวชน ที่จะ
เติบโตขึ้นนั้น ให้เขาเหล่านั้นมีใจรัก    
พระคริสต์ และมีชีวิตที่ถวายเกียรติ
แด่พระเจ้า ใช้ของประทานและความ
สามารถที่มีอย่างสร้างสรรค์ และถวาย
เกียรติสูงสุดแด่พระผู้เป็นเจ้า

 เรารู้จักประตูเมืองของศัตรูหรือ
ไม่?  มันคืออิทธิพลของพ่อแห่งความบาป
ที่แผ่อำานาจมาปกครองมนุษย์และโลก มัน
นำาความเสียหายเกินกว่าที่จะประเมินค่าได้
มาสู่คนจำานวนมากในหลายยุคหลายสมัย 
เมื่อเราไม่สามารถเอาชนะมันได้ เราก็ตกเป็น
เหยื่อและเป็นเชลยภายใต้การปกครองของ
มาร ความบาปทำาให้ชีวิตของคนล้มเหลว
และทำาให้ขบวนการแห่งความเจริญก้าวหน้า
ของมนุษย์ถดถอย  
 แม้ว่าวิทยาการและเทคโนโลยีของ
โลกจะก้าวล้ำาไปมากในยุคนี้ แต่ความชั่ว
ร้ายก็ทวีมากขึ้นเช่นกัน เมื่อมนุษย์ใช้ความ
รู้และเทคโนโลยีไปในทางที่ผิด เพื่อแสวงหา
อำานาจ เงิน และผลประโยชน์จำานวนมาก เรา
เห็นตัวอย่างการพังทลายกำาแพงเมืองเย
รีโค ซึ่งเป็นบทพิสูจน์หนึ่งในสมัยของโยชู
วาว่า พระเจ้าทรงเป็นจอมทัพผู้มีอานุภาพ
สูงสุด และกองทัพของพระองค์อยู่ราย
ล้อมผู้เชื่อ เพื่อทำาสงครามแทนประชากร
ของพระองค์ กองทัพของโยชูวามีหน้าที่นำา

ขบวนนมัสการพร้อมอาวุธป้องกันตัว ตาม
ติดด้วยขบวนปุโรหิตแบกหามหีบพันธสัญญา 
และตามด้วยประชาชนอิสราเอล พวกเขาเดิน
รอบกำาแพงเมือง 7 วัน หกวันแรกเดินวันละ
หนึ่งรอบ พอถึงวันที่เจ็ด เดิน 7 รอบ ในรอบ
สุดท้ายโยชูวาสั่งให้ประชาชนโห่ร้องเสียงดัง
พร้อมๆ กัน  แล้วกำาแพงเมืองเยรีโคก็พัง
ทลายอย่างง่ายดาย กองทัพอิสราเอลจึง
เข้าไปยึดครองแผ่นดินคานาอันสำาเร็จ 
 ท่านกำาลังเผชิญความยากลำาบาก
อะไรในชีวิต ประตูเมืองของศัตรูกำาลังขัด
ขวางท่านอยู่หรือไม่?  หากท่านไม่มีพระเยซู
คริสต์เป็นจอมทัพของท่าน หนทางข้างหน้า
คงลำาบากอีกมาก เมื่อท่านยอมให้พระองค์
เข้ามาบัญชาการรบในชีวิตด้วยการอธิษฐาน
และเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ในวันนี้ 
พระองค์จะสู้รบแทนท่าน 

อ่าน: ยชว. 6:2-5

“และชุมชนนี้ทั้งสิ้นจะทราบว่า พระยาห์เวห์ไม่ได้ทรงช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอก
เพราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระยาเวห์ พระองค์จะทรงมอบพวกท่านไว้ในมือ
ของพวกเรา”   (1 ซมอ. 17: 47)

“ทำาลายประตูเมืองของศัตรู”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	27	ตุลาคม	2021		                                                                               

อธิษฐ�นและเชือ่ฟังพระบัญช�
ของพระองค์ในวันนี ้

พระองค์จะสู้รบแทนท่�น
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หัวข้ออธิษฐาน:

1. ขอให้ข้าพระองค์ได้มีประสบการณ์ใน
การร่วมงานกับพระเยซูคริสต์ ในการนำา
วิญญาณคนจำานวนมากมายมารู้จักพระ
ผู้ช่วยให้รอดด้วยการใช้หมายสำาคัญ
และการอัศจรรย์ภายใต้พระนามของ
พระองค์

2. อธิษฐานการแบ่งปันพระวจนะ การ
เทศนา ที่จะมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล  สามารถที่จะเข้าถึงจิตใจ
ของผู้คนในยุคนี้ และทำาให้เขาเหล่านั้น
สนใจอยากเรียนรู้ อยากรับฟัง 

3. ขอให้ทุกเหตุการณ์ในชีวิตเราแต่ละคน 
ก่อเกิดผลดีตามพระสัญญาของพระเจ้า
ต่อผู้ที่รักพระองค์ ขอให้เราแต่ละคน
แสวงหาการทรงนำา ความเข้าใจ จากพระ
คริสต์ และเชื่อฟังพระองค์ด้วยสุดใจ

 มีคนสามกลุ่มที่ต้องการทราบ
ว่าพระเยซูเป็นใคร กลุ่มแรก คือ พวก
ฟาริสีที่ไม่เข้าใจว่าพระเยซูคริสต์เป็นใคร 
แต่มีอคติและความคิดที่ต่อต้านพระองค์ 
พวกเขาจึงมุ่งหมายที่จะจับผิดพระองค์  
ส่วนประชาชนจากทิศเหนือ ใต้ ออกและตก 
ของอิสราเอลได้รู้จักพระเยซูจากสิ่งที่ตาเขา
เห็นและหูของเขาได้ยิน เขาเห็นคนป่วยหาย
โรค คนง่อยเดินได้ คนตาบอดมองเห็น คนที่
มีผีสิง พระองค์ก็ทรงขับผีออก  
 แม้แต่พวกผีโสโครกกับมารซาตาน
ยังรู้จักพระเยซูคริสต์มากกว่าใครๆ มันเรียก
พระองค์ว่า “พระบุตรของพระเจ้า” แต่พระ
เยซูสั่งให้พวกมันหุบปาก  เพราะพระองค์
ไม่ประสงค์ที่จะให้พวกวิญญาณชั่วเอ่ย
พระนามของพระองค์ เพราะพวกมันไม่มี
เจตนาที่จะถวายเกียรติให้กับพระเจ้า เมื่อพระ
เยซูทรงเห็นฝูงชนเบียดเสียดพระองค์ เพราะ
ต้องการรับการรักษาและขับผีให้ออกจาก
ตัว  พระองค์จึงต้องลงเรือออกไปจากฝั่ง
ทะเลสาบกาลิลี เพื่อพระองค์จะทรงประทับ
และเทศนาบนเรือ และให้ประชาชนนั่งฟัง
อย่างสงบอยู่บนชายฝั่ง 

 สิ่งที่สำาคัญที่สุดในพระราชกิจของ
พระองค์ คือ การเปิดเผยเรื่องแผ่นดินของ
พระเจ้า หลังจากนั้นมาระโกได้ระบุชื่อสาวก
ชั้นใน 12 คน ผู้ที่ได้รับการทรงเรียกจากพระ
เยซูคริสต์ให้ทำาพระราชกิจอย่างที่พระองค์ทำา 
และประกาศข่าวประเสริฐเรื่องการช่วยกู้ของ
พระเจ้า และพระองค์ทรงสนับสนุนพวกเขาให้
มีหมายสำาคัญและทำาการอัศจรรย์ได้เหมือน
อย่างพระองค์ พวกเขาจะขับผี รักษาโรค และ
รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ  เมื่อพวกเขา
ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ ทุกวันนี้
ผู้รับใช้อาจไม่มีคำานำาหน้านามว่า “อัครทูต” 
แต่เราก็ทำาหน้าที่อย่างอัครทูต เพราะเรามีชื่อ
ว่า เป็นสาวกของพระเยซู  นี่คือสิ่งที่น่าภาค
ภูมิใจที่สุด และเป็นสิทธิพิเศษอย่างยิ่งที่เรา
สามารถได้รับฤทธิ์เดชจากพระเจ้ามากถึง
เพียงนี้  แต่ก็มีผู้เชื่อหลายคนที่ไม่กล้าประกาศ
เรื่องราวของพระเยซูคริสต์และไม่กล้ารับ
หมายสำาคัญเหล่านี้ เพราะพวกเขาคิดว่า เขา
ทำาไม่ได้ หรือเพราะพวกเขารู้สึกผิดที่ไม่ได้เชื่อ
ฟังพระองค์เท่าที่ควร อย่ากลัวที่จะประกาศ
พระนามของพระเยซูคริสต์ อย่ากลัวที่จะทำา
หมายสำาคัญเพื่อการนำาวิญญาณ

อ่าน: มก. 3:7-19

พวกสาวกจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งหน และองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงร่วมงานกับพวกเขา และทรงสนับสนุนคำาสอนของพวกเขา 
ด้วยการให้มีหมายสำาคัญประกอบคำาสอน (มก. 16:20)

“ทำาอย่างที่พระเจ้าทำา”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	28	ตุลาคม	2021		                                                                               
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1. ข้าพระองค์ขอสารภาพที่มีความเชื่อ
น้อย จนมองไม่เห็นฤทธานุภาพที่ยิ่ง
ใหญ่ของพระเจ้า  ขอทรงรื้อฟื้นจิตใจ
ที่ท้อแท้สิ้นหวังของลูกในวันนี้ เพื่อ
ฤดูกาลใหม่ และความหวังใจใหม่จาก
พระเจ้าจะมีชีวิตในลูกต่อไป

2. ขอที่ผู้เชื่อทุกคนจะดำาเนินชีวิตด้วย
ความระแวดระวัง และตระหนักถึง
วาระ เวลาขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย

ความเข้าใจ และรีบเร่งในการทำาการ
ตามที่พระองค์ทรงมอบหมายให้เรา 

3. อธิษฐานเผื่อที่จะเห็นคริสเตียน 1 
ล้านคน ภายในปี 2025 โดยการ
ร่วมแรง ร่วมใจในการอธิษฐาน และ
ลงมือทำา นำาความรักพระคริสต์ไปสู่
ทุกชุมชน ทุกแวดวง สาขาอาชีพ และ
เข้าถึงผู้คนทุกวัย เพื่อเป็นพระพรต่อ
ทุกคน

 พระเจ้าของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
การทำาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้  พระเจ้า
ทรงสามารถใช้ท่านให้เป็นกรณีศึกษาของ
คนทั้งโลกว่า พระเจ้าทรงเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไป
ไม่ได้ให้เป็นไปได้  ท่านเป็นคนหนึ่งที่กำาลัง
รอคอยให้พระสัญญาของพระเจ้าเกิดขึ้น
และเป็นจริงหรือเปล่า?  ในพระนามพระเยซู
คริสต์ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเยซู
คริสต์เสด็จมาเยี่ยมเยียนท่านในวันนี้  ทูต
ของพระเจ้าให้สัญญาแก่อับราฮัมว่า ในฤดู
นี้ปีหน้า นางซาราห์ซึ่งเป็นหญิงหมันผู้ชรา
แล้วจะให้บุตรแก่ท่าน “มีสิ่งใดอัศจรรย์เกินที่
พระยาห์เวห์จะทรงทำาได้” (ปฐก. 18:14) เช่น
เดียวกับการแจ้งข่าวของทูตสวรรค์ที่กล่าว
แก่นางมารีย์ ว่าเธอจะประสูติบุตรชายผู้ทรง
พระนามว่า “เยซู” แม้ว่าเธอจะเป็นหญิง
พรหมจารีก็ตาม มีใครในพวกเราได้รับผล
ตรวจจากหมอว่า เราเป็นโน่นเป็นนี่ เราก็ยัง
เชื่อคุณหมอและเก็บมาคิดกลุ้มใจ 

 วันนี้ในนามพระเยซูคริสต์เรามาฟัง
พระดำารัสจากพระเจ้าดีกว่าไหม? พระสัญญา
ของพระองค์เกี่ยวกับชีวิตที่ดีๆของเรา ซึ่งจะ
มีอำานาจเหนือรายงานด้านลบจากคนทั่วไป 
ลาซารัสตายและถูกฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพ 
4 วัน ศพก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้ว อย่างไรก็ตาม 
พระเยซูคริสต์กล้าที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ พระองค์ทรงสั่งให้
คนเคลื่อนหินที่ปิดปากอุโมงค์ เพื่อให้ลาซารัส
ฟื้นจากตายและเดินออกมา (ยน. 11: -45) 
 พระองค์จะทรงเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไป
ไม่ได้ให้เป็นไปได้ มีความหวังอะไรที่ท่านรู้สึก
ว่ามันตายไปแล้วบ้าง? แต่พระเจ้าจะทรงชุบ
ให้มันเป็นขึ้นมาได้อีกโดยฤทธานุภาพของ
พระองค์

อ่าน:ปฐก. 18:14, ดนล. 2:21-22

เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำาไม่ได้ (ลก. 1:37)

“ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	29	ตุลาคม	2021		                                                                               

พระเจ้าของเราเป็นผู้เชีย่วชาญ
ในการทำาสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้

. . .ให้เป็นไปได้  



หัวข้ออธิษฐาน:
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1. ข้าพระองค์จะไว้วางใจและเชื่อฟัง
พระองค์เสมอ และจะไม่ยกชูการตัดสิน
ใจของตนเองอยู่เหนือคำาปรึกษาของ
พระเจ้า  ลูกจะไม่ไว้วางใจตนเองหรือคน
อื่นมากกว่าไว้วางใจพระเจ้า  ขอทรง
นำาพาชีวิตของลูกไปตามน้ำาพระทัย

2. ขอให้ผู้เชื่อทุกคนดำาเนินชีวิตอย่างมีสติ
ปัญญา พึ่งพาพระคริสต์ และมีชีวิตที่

ยืนหยัดในการเชื่อฟังและทำาตามหลัก
การพระคัมภีร์ในทุกมิติของชีวิต

3. ขอพระเจ้าทรงนำาคริสเตียนไทยในการ
มีส่วนเสริมสร้างสังคม และผู้คนอย่าง
เป็นรูปธรรม ขอการอวยพรเหนือทุกๆ 
พันธกิจที่กำาลังทำาการเพื่อพระนามของ
พระคริสต์

 ทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินโลกต้อง
เก่าต้องแก่ ต้องเสื่อมสลายไปตามกาล
เวลา มนุษย์ก็เหมือนกัน แต่พระเจ้าของเรา
ทรงเหมือนเดิมทั้งวานนี้ วันนี้และสืบไปเป็น
นิตย์  พระองค์ไม่เคยแก่ วันพรุ่งนี้พระองค์ก็
จะไม่แก่  ปีหน้าพระองค์ก็จะไม่อ่อนกำาลังลง 
เพราะพระองค์ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของเวลา 
พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ในนิรันดร์กาล  ฮบ. 
13:8 กล่าวว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเหมือน
เดิมทั้งวานนี้ และวันนี้ และตลอดไปเป็น
นิตย์” พระเยซูทรงวางรากฐานของแผ่นดิน
โลกและสวรรค์  นั่นหมายความว่าพระองค์
ทรงเป็นอยู่ก่อนที่จะมีสวรรค์และแผ่นดินโลก
เสียอีก 
 แม้มนุษย์คนแล้วคนเล่าจะจาก
ไป พระองค์ก็ยังทรงพระชนม์อยู่  พระเจ้า
ไม่เคยแก่และพระสัญญาของพระองค์ก็ไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เราจึงมั่นใจใน

พระสัญญาของพระองค์เกี่ยวกับอนาคตของ
เรา เราจะตอบพระองค์ว่า “อาเมน” เท่านั้น  ไม่
ต้องกังวลว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาเรื่องนี้มา
นานแค่ไหนแล้ว!  แต่จงเชื่อและยึดพระสัญญา
ไว้ แล้วมันจะเกิดขึ้นแน่ ๆ พระเจ้าของเราไม่
เคยแก่ พระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงในความ
เที่ยงตรง ทรงแม่นยำาและทรงสัพพัญญู เรา
จึงกล้ามอบชีวิตของเราไว้กับพระองค์  ผู้ทรง
สามารถจัดเตรียมสิ่งดีแก่ลูกของพระองค์ได้
เสมอ พระองค์ไม่หลงลืมพระสัญญา  อีกทั้ง
ทรงประทานแผนการที่ดียอดเยี่ยมและพระพร
สดใหม่แก่เราเสมอ ตราบที่เราเชื่อและไว้วางใจ
พระองค์ 

อ่าน: สดด. 102:25-27

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า 
ในปฐมกาลพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลก
และฟ้าสวรรค์เป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์...
ทุกสิ่งจะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่ม...
แต่พระองค์เองยังทรงเหมือนเดิม (ฮบ. 1:10-12)

“พระเจ้าไม่เคยแก่”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	30	ตุลาคม	2021		                                                                               

พระเจ้าไม่เคยแก่และพระสัญญาของ
พระองค์ก็ไม่เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา 

เร�จึงมัน่ใจในพระสัญญ�ของพระองค์
เกีย่วกับอน�คตของเร�



“นี่ควรเป็นคติประจำาใจของสาวก
พระเยซูคริสต์ทุกคน 
ไม่ว่าสถานการณ์จะดูมืดมน
และส้ินหวังเพียงใด 
จงอย่าหยุดอธิษฐาน ”

BILLY GRAHAM
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หัวข้ออธิษฐาน:

1. ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าสำาหรับ
โอกาสในการถวายทรัพย์เพื่อแผ่นดิน
ของพระเจ้า และเพื่อผู้ที่ประสบความ
ทุกข์ยากลำาบาก ให้พวกเขาได้สัมผัส
ความรักของพระเจ้าผ่านการให้นั้น ขอ
ทรงอวยพรลูกให้เป็นนักถวายที่พระเจ้า
ทรงพอพระทัยอย่างมากมาย

2. ขอให้สื่อต่างๆ รวมถึงโซเชียลมีเดีย 
เป็นเครื่องมือแห่งความชอบธรรมของ
พระเจ้า เพื่อถ่ายทอดมุมมอง ความ

คิดที่ดี  ที่เป็นพรต่อชีวิต และนำาคนมา
ถึงความรอด ขอพระเจ้าหยุดยั้งการ
ทำางานของมารร้ายผ่านสื่อต่างๆ ขอ
ที่เยาวชน และผู้คนมากมาย ที่จะไม่ถูก
มอมเมาด้วยสื่อที่บ่อนทำาลายชีวิต

3. อธิษฐานเผื่อการควบคุมโรคระบาดโค
วิด - 19 ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จะ
ได้รับการเสริมกำาลัง เรี่ยวแรง และขอให้
สถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายกลับสู่ภาวะ
ปกติ

 เมื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระเจ้า สิ่ง
แรกที่เราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าก็คือ 
การให้ การถวายทรัพย์มีสองมิติ คือ เพื่อ
สนับสนุนพระราชกิจและช่วยเหลือผู้ที่ขัดสน
ในคริสตจักร พระเจ้าทรงมีพระสัญญาเหนือ
ทุกๆการให้ของเรา พระองค์ทรงพิเคราะห์
ทุกๆการให้ของเรา และจะตอบแทนเราอย่าง
ยุติธรรม พระเจ้าทรงเตรียมบำาเหน็จแก่ผู้ที่
ถวายด้วยใจยินดี พระองค์ทรงรักผู้ที่ถวาย
ด้วยใจกว้างขวาง ทรงสัญญาว่า “ผู้ที่หว่าน
มากจะเก็บเกี่ยวมาก” เนื่องจากการถวาย
ของท่าน 
 พระเจ้าทรงสามารถพิสูจน์ใจ
ของท่านที่มีต่อพระองค์ได้ พระองค์ตรัส
ว่า พระสัญญาของพระองค์จะเป็นจริง
เสมอ และการตอบแทนของพระองค์นั้น
มากมายเหมือนห่าฝน เหมือนละอองหิมะ
ที่รดแผ่นดิน ทำาให้พืชพันธุ์ไม้งอกงาม ยิ่ง
กว่านั้นพระองค์จะทรงเพิ่มเมล็ดแก่ผู้ที่หว่าน 
เพิ่มเงินเพิ่มของแก่ผู้ที่ให้ เพื่อที่เขาจะให้ต่อ

ไป เพื่อการให้ของเขาจะเกิดผลดีและถวายพระ
เกียรติ   
 บางคนให้ด้วยแรงจูงใจผิด ๆ คือ ให้
เพื่ออวด ให้เพื่อหวังผลประโยชน์ พระเจ้าจะ
ไม่ตอบแทนผู้ให้เหล่านี้ (มธ. 6:1-4) วันนี้ท่าน
กำาลังคิดจะลงทุนกับใครหรือกับอะไร มา
ลงทุนกับพระเจ้าดีกว่า อันที่จริงเงินและทอง
เป็นของพระองค์ สวรรค์และโลกก็เป็นของ
พระองค์ ทรัพย์ที่เรามีก็เป็นของพระองค์ ทรง
อนุญาตให้เราถือครองทรัพย์นั้นเพื่อให้เรา
บริหารจัดการอย่างรับผิดชอบ เพื่อรับรางวัล
และคำาชมเชยจากพระองค์ “เจ้าเป็นบ่าวที่ดีและ
สัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะตั้ง
เจ้าให้ดูแลของจำานวนมาก เจ้าจงร่วมยินดีกับ
นายของเจ้าเถิด” (มธ. 25:23)

“นี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็ก
น้อย คนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก” (2 คร. 9:7)

อ่าน: ปญจ. 3:1-8                                                                               

“หว่านมากเก็บเกี่ยวมาก”

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	31	ตุลาคม	2021		                                                                               

พระเจ้าทรงเตรียมบำาเหน็จ
แก่ผู้ทีถ่วายด้วยใจยินดี 

พระองค์ทรงรัก
ผู้ทีถ่ว�ยด้วยใจกว้�งขว�ง
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หัวข้ออธิษฐาน:
1. ข้าพระองค์ขอยอมจำานนต่อองค์พระผู้

เป็นเจ้า ขอทรงเปิดตา เปิดใจ และเปิดหู
ในฝ่ายวิญญาณ ขอทรงตรัสและสอน
ลูกในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระประสงค์
ของพระองค์ และสวัสดิการของลูก ขอให้
ลูกมีหัวใจแห่งการเชื่อฟังและตอบสนอง
ต่อพระสุรเสียงของพระองค์ด้วยความ
วางใจ อย่างสิ้นสุดจิต สิ้นสุดใจ และสิ้น
สุดความคิด

2. ขอให้ผู้เชื่อได้เรียนรู้ เข้าใจมุมมองใหม่ๆ 
ในการประกาศ ที่จะเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุก

คนจะสามารถทำาได้  และการประกาศจะ
กลายเป็นวิถีชีวิตของคริสเตียน

3. ขอที่ผู้เชื่อทุกคน จะมีภาระใจในการ
อธิษฐานเผื่อบางรายชื่ออย่างเจาะจง ต่อ
เนื่อง และนำาเขาเหล่านั้นมาถึงพระคริสต์

4. ขอทรงประทานนิมิตให้กับคริสตจักร
ในประเทศไทย  เพื่อศิษยาภิบาล ผู้นำา        
คริสตจักร ทีมงาน และสมาชิกจะเห็น
ภาพเดียวกัน และมีใจเดียวกันในการผนึก
กำาลังทำานิมิตให้สำาเร็จ ถวายเกียรติแด่
พระเยซู

 พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเรา
เสมอๆ แต่คนที่ไวต่อพระองค์เท่านั้นที่จะ
ได้ยินและทำาตาม  ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์
สถิตกับเรา พระองค์ก็จะสื่อสารกับเราด้วย 
แม้จะเป็นเสียงกระซิบหรือพระดำารัสเสียง
ดัง เราก็จะมั่นใจในจิตวิญญาณ บางครั้ง
เราจะคิดว่าเรากำาลังคิดไปเอง แต่ถ้าเป็น
เสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์
จะให้คุณมั่นใจอย่างลึกๆ ว่าใช่ ในการเป็น
คริสเตียนเราจำาเป็นต้องคุ้นเคยกับเสียง
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้คุณเดินไป
ในทิศทางที่ถูกต้อง  คุณก็จะมีปัญหาน้อย
ลงจริงๆ “แต่มีวิญญาณที่อยู่ในมนุษย์ และ
ลมหายใจขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทำาให้
เขาเข้าใจ” (โยบ 32:8) 

 เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเร่งเร้า
คุณให้อธิษฐาน จงทำาทันที เมื่อพระองค์
กำาลังจะเคลื่อนปัญหาให้คุณ จงคอยฟัง และ
พระองค์จะทรงประทานสันติสุขลึกๆ ที่คุณ
จะทำาสิ่งนั้นได้ หลายครั้งที่พระองค์กำาลัง
บอกคุณว่ามีสิ่งหนึ่งกำาลังมา และคุณต้อง
อธิษฐานเพื่อขอกำาลังจากพระเจ้าเพื่อที่จะ
รับมือกับสิ่งนั้น “ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระ
วิญญาณ ก็จงดำาเนินชีวิตตามพระวิญญาณ
ด้วย” (กท. 5) 
 การดำาเนินชีวิตตามพระวิญญาณ
จะช่วยเราในการปฏิเสธความต้องการของ
เนื้อหนัง คือ ตัวเก่าของเรา กิเลสตัณหา
เก่าของเราที่พร้อมจะคืนชีพได้ทุกครั้ง เมื่อ
พระวิญญาณสั่งให้คุณทำาอะไรอย่างเฉพาะ
เจาะจง ให้รีบทำาตาม พระองค์อาจจะสั่งให้คุณ
สวมเสื้อผ้าบางตัว สวมรองเท้าบางคู่ เปิด
ประตูบานไหนก่อน ให้ทำาตาม เพราะนั่นคือ 
สวัสดิภาพและสิทธิพิเศษของคุณ 

อ่าน: ยน. 16:12-15

“เรากล่าวคำาเหล่านี้กับพวกท่านขณะที่เรายังอยู่กับท่าน
แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น
จะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง และจะทำาให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้ว” (ยน. 14:25-26)                                                                               

“ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ”์																																																																																

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	1	พฤศจิกายน	2021		                                                                               

แต่ถ้าเป็นเสียงของพระวิญญาณ
บริสุทธิ ์พระองค์จะให้คุณมัน่ใจ
อย่�งลึกๆ ว่� . . .ใช่
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หัวข้ออธิษฐาน:

1. ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนจิตใจของข้า
พระองค์เสียใหม่ที่จะเข้าประจำาหน้าที่
เป็นคนยามที่ยืนอยู่บนช่องโหว่ของ
กำาแพงเมือง  ประจำาอยู่บนเสาหลัก
ของนักอธิษฐานวิงวอน ทำาหน้าที่ด้วย
ใจเมตตาสงสารผู้อื่นที่ถูกกดขี่และ
ยอมอธิษฐานวิงวอนพระเจ้าในที่ลี้ลับ
คือพระนิเวศของพระเจ้า

2. ขอพระเจ้าประทานสติปัญญา และ
ทรงนำาในการขับเคลื่อนงานต่างๆ 
ของกรรมการประสานงานคริสตจักร              

โปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย (กปท.) 
ซึ่งทำางานขับเคลื่อนผ่านคณะ
กรรมการเพื่อการประกาศและเพิ่มพู
นคริสตจักร (กปพ.) และทำางานร่วม
กับพี่น้อง คณะกรรมการประสาน
งานคริสตจักรโปเสตแตนท์จังหวัด 
(กปจ.)ในทุกจังหวัด

3. อธิษฐานเผื่องานคองเกรส 9 ซึ่งจะจัด
ขึ้นในวันที่ 26 -29 เมษายน 2022 ขอ
พระเจ้าเมตตาทรงนำาในทุกแผนงาน 
และการจัดเตรียมงานในส่วนต่างๆ

ส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นใน และเมื่อปิดประตูแล้ว 
จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่าน
ผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำาเหน็จแก่ท่าน (มธ. 6:6)

อ่าน อสย. 62:1

ห้าเสาหลักของ
นักอธิษฐานวิงวอน	(ตอนที่	1)

เสาที่ 1    ใจเมตตาสงสารผู้อื่น (มธ. 5:7) 
พระเจ้าทรงเมตตาและรักนักอธิษฐานแบบ
นี้ เพราะพวกเขารักและเมตตาคนอื่น   นัก
อธิษฐานในท่าทีนี้ก็จะได้รับความเมตตาตอบ
จากพระเจ้าเช่นกัน

เสาที่ 2   อยู่กับพระเจ้าในที่ลี้ลับ:  ยิ่งใกล้ชิด
พระเจ้ามากเท่าใด คำาอธิษฐานของเราก็ได้
รับคำาตอบเร็วเท่านั้น การอธิษฐานจะมี
ประสิทธิภาพมากเมื่อเรามีอุปนิสัยของการ
อธิษฐานเป็นชีวิตจิตใจ ไม่ใช่อธิษฐานเฉพาะ
ในที่ประชุมอธิษฐานเท่านั้น อาทิเช่น เวลาเฝ้า
เดี่ยวส่วนตัวกับพระเจ้า หรือเวลาอธิษฐานใน
ห้องลับเฉพาะกับพระเจ้าท่านมีอุปนิสัยเข้าเฝ้า
พระเจ้าแบบส่วนตัวทุกวันหรือไม่? (มธ. 6:6) 

 นักอธิษฐานวิงวอนจะไม่อธิษฐาน
เพื่อหัวข้ออธิษฐานเพียงเท่านั้น แต่พวกเขา
จะอธษิฐานเพือ่การทะลทุะลวงปอ้มปราการ
ที่มารซาตานและวิญญาณชั่วได้กั้นขวาง
คนทั้งหลายไว้ พวกมันพยายามไม่ให้ฤทธิ์
เดชของพระเจ้าเข้ามาทะลุทะลวงและทำาให้
การงานของนักอธิษฐานสำาเร็จ นักอธิษฐาน
ที่ก้าวหน้าจะรู้วาระและฤดูกาลของพระเจ้า
ทันทีที่เขาเริ่มอธิษฐาน แม้ว่าเขาอาจยังไม่
ทราบวิธีการของพระองค์ก็ตาม ท่ามกลาง
สถานการณ์ที่ลำาบากสับสนและเข้าใจยาก
เช่นนี้ นักอธิษฐานจะสามารถเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ได้เมื่อเขาอธิษฐานกราบทูลต่อ
พระเจ้า และจะเกิดการโยกย้ายถ่ายเทเอาสิ่ง
ร้ายออกไป เพื่อฤดูแห่งการพลิกฟื้นจะมา
เยี่ยมเยียนประชากรของพระเจ้าในที่สุด  

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	2	พฤศจิกายน	2021		                                                                               

นักอธิษฐ�นวิงวอนจะอธิษฐ�นเพ่ือก�ร
ทะลุทะลวงป้อมปร�ก�รทีม่�รซ�ต�นและ
วิญญ�ณชัว่ได้กัน้ขว�งคนทัง้หล�ยไว้
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หัวข้ออธิษฐาน:

1. ขอทรงเพิ่มความเชื่อและความคาดหวัง
แก่ข้าพระองค์ เพื่อลูกจะอธิษฐานไม่
หยุดหย่อนต่อไปจนกว่าพระสัญญาและ
ฤดูกาลของพระเจ้าจะมาถึงความสำาเร็จ

2. ขอพระเจ้าช่วยให้เรามีความอดทน ยืน
หยัดในความถูกต้อง และมีความหวังที่

จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี และเป็นที่พอ
พระทัยของพระเจ้า 

3. อธิษฐานเผื่อให้ทุกคริสตจักรที่แสวงหา
พระเจ้าจะได้เห็นผลปลายทางที่แตกต่าง 
และทำาให้คริสตจักรเกิดผล และเป็นพร
ต่อคนมากมาย

เสาที่ 4 ความคาดหวัง: (1 พกษ. 43-45) 
ด้วยความคาดหวังใจ เอลียาห์ได้ยินเสียงฝน
กระหึ่มมาทั้งๆ ที่ยังไม่มีใครได้ยิน   

เสาที่ 5 การอธิษฐานต่อเนื่องไม่หยุด: เอลี
ยาห์เรียกคนใช้ไปมองดูทิศทางด้านทะเลถึง 
7 ครั้ง กว่าที่คนใช้จะมองเห็นเมฆฝน  แล้วฝน
หนักก็ตกลดแผ่นดิน ถ้าปราศจากการวิงวอน
อย่างต่อเนื่องเราก็จะไม่ได้รับคำาตอบจาก
พระเจ้า ทุกๆ ท่าน เมื่อพระองค์ทรงตอบว่าได้ 
การอธิษฐานต่อเนื่องและสม่ำาเสมอจึงเป็นการ
รอคอยที่คุ้มค่าที่สุด 

เสาที่ 3 ความเชื่อ:  หากนักอธิษฐานไม่มี
ความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เขาจะสามารถเห็น
ชัยชนะของพระองค์ได้อย่างไร เมื่อเอลียาห์
เชื่อฟังพระเจ้า เดินทางไปพบกษัตริย์อาหับ 
และท้าทายพวกผู้เผยวจนะเท็จของพระนาง
เยเซเบล เอลียาห์ต้องใช้ความเชื่อมากกว่า
ความกล้า ถ้าคุณไม่มีเชื่อในพระเจ้า คุณก็
ต้องใช้ความกล้าหาญของตัวเอง 
 ในวันแห่งการประลองฤทธิ์อำานาจ
ระหว่างพระเจ้ากับพระบาอัลและอาเชราห์ แม้
พวกเขาจะสวดวิงวอนแบบเชือดเนื้อให้เลือด
ไหล ไฟก็ไม่ลงมาจากสวรรค์เผาเครื่องบูชา
ได้เลย  แต่เอลียาห์ร้องขอจากพระเจ้า และเท
น้ำาลงบนเครื่องบูชา แล้วพระเจ้าทรงส่งไฟ
ลงมา และเผาเครื่องบูชาจนมอดไหม้  “ข้า
แต่พระยาห์เวห์ ขอทรงตอบข้าพระองค์ 
เพื่อชนชาตินี้จะทราบว่าพระองค์คือพระ
ยาห์เวห์ ทรงเป็นพระเจ้า และพระองค์ทรง
หันจิตใจของเขาทั้งหลายกลับมาอีก” (1 
พกษ. 18:37)

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	3	พฤศจิกายน	2021		                                                                               

“เพราะฉะนั้น ขอทรงสั่งให้รวบรวมชนอิสราเอลทั้งสิ้น มาพบข้าพระบาทที่ภูเขาคารเมล
ทั้งผู้เผยพระวจนะของพระบาอัล 450 คนกับผู้เผยพระวจนะของพระอาเช-ราห์ 400 คนนั้น
ผู้รับประทานที่โต๊ะเสวยของพระนางเยเซเบล” (1 พกษ. 18:19)

อ่าน: 1 พกษ. 18:1-19

ห้าเสาหลักของ
นักอธิษฐานวิงวอน	(ตอนที่	2)

หากนักอธิษฐานไม่มีความเชือ่
ในพระเยซูคริสต์ 

เขาจะสามารถเห็นชัยชนะ
ของพระองค์ได้อย่างไร 
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หัวข้ออธิษฐาน:

หัวใจแบบพระคริสต์ รักห่วงใยผู้ที่ยังไม่
ได้รับความรอด

3. อธิษฐานเผื่อการตั้งคริสตจักรใน
ประเทศไทย ที่จะมีครอบคลุมในทุกพื้นที่ 
ทุกชุมชน และการมีคริสตจักรที่เข้มแข็ง 
เป็นที่พึ่งพาได้ของสังคม

1. อย่าให้ความคิดของลูกเบี่ยงเบนไปตาม
เสียงของคนส่วนใหญ่ ขอให้กฎเกณฑ์
ของพระองค์เป็นหัวใจในการดำาเนินชีวิต
และการสอนของลูกเสมอไป ขอให้ลูก
ยำาเกรงพระเจ้ามากกว่าเกรงใจมนุษย์

2. ขอที่การประกาศจะเป็นวิถีชีวิต
คริสเตียนไทย และให้คริสเตียนไทยมี

การกลัวคนได้วางบ่วงไว้
แต่คนที่วางใจในพระยาห์เวห์ก็ปลอดภัย (สภษ. 29:25)

อ่าน: 1 ซมอ.15:18-30

“ตามใจพระเจ้า
  มากกว่าตามใจคน”

ของท่านให้เก็บของดีจากกองทัพของอามา
เลขและท่านก็ไว้ชีวิตกษัตริย์อากักด้วย 
 ซาอูลเลือกทำาตามใจคนมากกว่าทำา
ตามคำาสั่งของพระเจ้าเพื่อความปลอดภัย
ของอิสราเอล ซาอูลตอบซามูเอลว่า “เราได้
เก็บฝูงแกะอ้วนพีไว้เพื่อถวายเป็นเครื่องเผา
บูชาแด่ พระเจ้า” องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบ
ว่า “เราปรารถนาเครื่องเผาบูชามากกว่า
การเชื่อฟังหรือ?” อย่าจ่ายความโปรดปราน
ของพระเจ้าเพื่อแลกกับการเอาใจมนุษย์ ซึ่ง
เป็นเหตุให้พระเจ้าทรงถอดซาอูลออกจาก
ตำาแหน่งกษัตริย์ล่วงหน้า พระบัญชาของ
พระเจ้าเพื่อสวัสดิภาพและความอยู่เย็น
เป็นสุขของคุณ จงยอมให้พระองค์เป็นที่หนึ่ง
ในชีวิตของคุณดีกว่า! 

 คนที่แสวงหาความนิยมจากคนอื่น 
ก็จะไม่มีอิสรภาพในการเป็นตัวของตัวเอง 
และอยากจะทำาอะไรก็ทำาได้ลำาบาก  เพราะ
กลัวว่ามันจะกระทบภาพลักษณ์ที่คนส่วน
ใหญ่มีต่อเขา   คนที่เป็นบุคคลสาธารณะ 
นักการเมือง รัฐมนตรี จะออกจะออกไปซื้อ
อาหารตามท้องถนนก็ไม่ได้  เพราะสายตา
ของหลายคนจะจับจ้องท่าน  เขากลัวที่จะ
ถูกวิจารณ์ในสื่อโซเชียล  นักเทศน์บางคนก็
จะเลือกเทศน์เฉพาะหัวข้อที่สมาชิกในคริสต
จักรชอบฟัง และจะหลีกเลี่ยงไม่สอนให้สมา
ชิกคริสตจักรระคายเคือง  เราอยู่ในสังคม
แบบนี้แล้วหรือ? คริสตจักรจึงกลายเป็นโรง
ละครที่จะต้องให้ความเพลิดเพลินต่อลูกค้า  
 ดังนั้นสาวกของพระเยซูคริสต์ควร
จะเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่าเกรงกลัวมนุษย์ 
(สลับตำาแหน่ง) ใน 1 ซมอ.15:18-30 ซาอูล
ไม่เชื่อฟังคำาสั่งของพระเจ้าให้ทำาลายทรัพย์
สิ่งของและสิ่งมีชีวิตของชาวอามาเลขให้
หมด เนื่องจากมีเสียงเรียกร้องจากทหาร

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	4	พฤศจิกายน	2021		                                                                               

ดังนัน้สาวกของพระเยซูคริสต์
ควรจะเกรงกลัวพระเจ้า

มากกว่าเกรงกลัวมนุษย์
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1. ขอทรงประทานหัวใจของนักรบแก่
ข้าพระองค์ เพื่อที่จะต่อสู้ในสงคราม
ฝ่ายวิญญาณได้ทุกขณะ และขอให้
ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าสวมกายของ
ลูกเสมอ และให้คำาอธิษฐานของลูกเป็น
แสนยานุภาพที่ร้ายแรงเพื่อปกป้องพี่
น้องในพระคริสต์และขยายอาณาจักร
ของพระองค์อย่างไม่หยุดยั้ง 

2. อธิษฐานเผื่อสถานการณ์บ้านเมือง  
การเมืองและการปกครอง ขอให้รัฐบาล
ไทย มีความจริงจัง ตั้งใจในการทำางาน   
รับใช้ประชาชนและประเทศชาติ ขอให้
ทำางานอย่างสัตย์ซื่อ และทำางานร่วมกับ
ประชาชนที่คิดเห็นต่างได้ เปิดใจรับฟัง
กันและกัน ขอสันติสุขและสันติภาพมาสู่
แผ่นดินนี้ 

เพราะพระองค์ประทานกำาลังแก่ข้าพระองค์เพื่อทำาสงคราม
พระองค์ทรงทำาให้บรรดาผู้ที่ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์
สยบลงอย่างราบคาบ (สดด. 18:39)

อ่าน: อฟ. 6:10-17

“พร้อมรบ”

พระองค์ เซาโลต้องพบกับสงครามที่หนัก
หน่วงในทุกหนแห่งที่ท่านไป วันไหนที่เราหยุด
เข้าห้องสอบ เราก็หยุดรับประกาศนียบัตร
หรือปริญญา อฟ. 6:10-17 มอบอุปกรณ์
การรบแก่เราดังนี้ เอาความจริงของพระเจ้า
ไปคาดเอวเป็นเข็มขัด เอาความชอบธรรมเป็น
เสื้อเกราะ เอาข่าวประเสริฐสวมเป็นรองเท้า 
เอาความเชื่อเป็นโล่ที่จะดับศรเพลิงของพญา
มารได้ เอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกัน
ศีรษะ เอาพระวจนะเป็นดาบหรือปืนเพื่อต่อสู้ใน
ระยะประชิด เอาการอธิษฐานในพระวิญญาณ
เป็นขีปนาวุธที่ยิงในพิสัยไกล เท่านี้ก็เพียง
พอแล้วที่เราจะเป็นนักรบที่หาญกล้าของ
พระคริสต์

 ตราบใดที่เรายังคงเป็นผู้เชื่อใน
พระเยซูคริสต์ เราต้องเผชิญกับสงคราม
ในทุกรูปแบบ คริสเตียนที่ยังมีชีวิตอยู่ใน
โลก คุณยังมีสงครามให้ต้องเผชิญ เมื่อ
ไหร่ที่มารซาตานจะหยุดต่อสู้กับคุณ? เมื่อ
คุณกลายเป็นเชลยของมันแล้วนั่นไง! เรา
ยังเป็นประชากรในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่
หรือเปล่า? ความเชื่อในพระคริสต์ของเรายัง
เป็นความเชื่อที่มีชีวิตอยู่หรือไม่? พระคัมภีร์
บันทึกว่า ลูกชายคนโตของเจสซีมีรูปร่างสูง
ใหญ่สง่างามจนซามูเอลคิดว่า คนนี้ใช่แล้วที่
พระเจ้าทรงเลือก แต่พระเจ้าไม่ได้เลือกที่รูป
ร่าง  พระองค์ทรงเลือกบุรุษที่เคยสู้กับสิงโต
และหมีจนชนะ 
 ขณะที่เซาโลยังไม่รู้จักพระเยซู เขา
ต่อสู้กับผู้ที่เชื่อในพระคริสต์อย่างมาก ตอน
นั้นชีวิตของเซาโลสุขสบาย ไม่ต้องหลบหนี 
และไม่ต้องถูกหินขว้าง แต่ในวันที่เขาต้อนรับ
พระเยซูเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐของ

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	5	พฤศจิกายน	2021		                                                                               

คริสเตียนทีย่ังมีชีวิตอยู่ในโลก 
คุณยังมีสงครามให้ต้องเผชิญ 

เมือ่ไหร่ทีม่ารซาตานจะหยุดต่อสู้กับคุณ? 
เมือ่คุณกลายเป็นเชลยของมันแล้วนัน่ไง!
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หัวข้ออธิษฐาน:

1. ขอทรงโปรดให้อภัยความเขลาของข้า
พระองค์ที่เปรียบเทียบพระองค์กับมนุษย์ 
บัดนี้ข้าพระองค์เชื่อในฤทธานุภาพเหนือ
ธรรมชาติของพระเจ้า ขอให้การอัศจรรย์
จากพระเจ้าเกิดขึ้นกับลูกเสมอ ๆ

2. ขอที่คนรุ่นใหม่ กลุ่มพลังที่สำาคัญต่อการ
ขับเคลื่อนอนาคต จะเป็นผู้ที่มีใจรักและ
เชื่อฟัง ยำาเกรงพระเจ้า และมี        พระ
คริสต์เป็นศูนย์กลางในการดำาเนินชีวิต 
และมีอิทธิพลชีวิตที่ดีต่อผู้อื่น

พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า “ทำาไมพวกเจ้ากลัว? 
พวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือ?” พวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่ง และพูดกันว่า 
“ท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอ? ขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่าน?” (มก. 4:40-41)

อ่าน: มธ. 14:22-23, ยน. 21:25

“พระเจ้าแห่งการอัศจรรย์” 

ธรรมชาติที่พระองค์สร้าง ดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่
พระเจ้าทำางาน สิ่งอัศจรรย์ย่อมเกิดขึ้นเสมอ 
 ดังนั้นการอัศจรรย์จึงเป็นงานปกติ
สำาหรับพระเจ้า  แม้กระทั่งการสร้างสวรรค์และ
โลกอีกทั้งสรรพสิ่งในโลกนี้โดยพระดำารัสสั่งก็
เป็นเรื่องอัศจรรย์เช่นกัน ทรงสร้างจากที่ไม่เคย
มีมาก่อน ไม่มีวัตถุดิบ ไม่มีเครื่องมือ เครื่องจักร 
สิ่งต่างๆ ก็เกิดขึ้นได้มาอย่างมีระบบระเบียบ
อย่างอัศจรรย์ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มมาจากการ
อัศจรรย์ของพระเจ้า แล้วจึงเข้ามาสู่กฎของ
ธรรมชาติภายหลัง  ดวงอาทิตย์ถูกสร้างในวัน
ที่ 3 ขอการเนรมิตสร้าง แต่แสงสว่างเกิดขึ้นบน
แผ่นดินโลกตั้งแต่วันแรกแล้ว ดวงอาทิตย์ถูก
กำาหนดให้ส่องแสง และให้พลังงานความร้อนแก่
แผ่นดินโลกในภายหลัง 
 แม้ในยามที่พระเจ้าทรงแยกพระภาคมา
บังเกิดเป็นมนุษย์ทรงพระนามว่า “พระเยซู” ใน
โลกใบนี้ พระองค์ทรงสวมกายดินของมนุษย์
ตามกฎธรรมชาตินั้น แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่
สถิตในพระองค์ก็ทำาการอัศจรรย์หลายอย่างที่
เหนือธรรมชาติผ่านพระเยซูคริสต์ได้ ดังนั้นเรา
จึงเชื่อว่า มนุษย์ผู้ซึ่งอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติก็
สามารถมีประสบการณ์เหนือธรรมชาติเช่นกัน 
หากพระเจ้าทรงอนุญาต มีการอัศจรรย์เหนือ
ธรรมชาติอีกมากมายที่พระเยซูคริสต์ได้ทำาใน
ขณะที่พระองค์ดำาเนินชีวิตบนโลกนี้ ซึ่งไม่ได้ถูก
บันทึกในพระคริสตธรรมคัมภีร์  เพราะไม่มีที่พอ
จะเขียนให้ได้ครบหมด 

 การอัศจรรย์ คือ การแหวกกฎ
ธรรมชาติ  เมื่อพระเจ้าทำาการอัศจรรย์
เมื่อนั้นกฎแห่งธรรมชาติต้องหยุดทำางาน
ชั่วคราว  ในขณะที่พระเยซูคริสต์ทรงดำาเนิน
บนน้ำาในทะเลสาบกาลิลี เพื่อมาพบกับสาวก
ของพระองค์ที่ออกเรือไปล่วงหน้าแล้วนั้น  
พระองค์ต้องสั่งให้กฎแรงโน้มถ่วงของโลก
หยุดทำางานสักครู่ พระองค์จึงสามารถเดินบน
ทะเลและไม่จม เมื่อเราเล่าเรื่องนี้แก่คนที่ไม่เชื่อ
ฟัง พวกเขาก็จะไม่เชื่อและไม่เข้าใจ เพราะความ
สามารถแบบนี้ขัดแย้งกับกฎของธรรมชาติที่
พวกเขาคุ้นเคย

 
 
 แต่ข่าวดีก็คือว่า ทุกสิ่งในจักรวาล
นี้ไม่ได้ถูกควบคุมด้วยกฎธรรมชาติอย่าง
เดียวกัน มีแต่โลกใบนี้ที่อยู่ภายใต้กฎแห่งแรง
โน้มถ่วง แต่เมื่อเราออกไปนอกบรรยากาศ
ของโลก เราก็ต้องอยู่ในสภาพที่ไร้น้ำาหนัก 
ดังนั้นเราจึงอธิบายได้ว่า พระเจ้าทรงมีพลัง
อำานาจเหนือกฎของธรรมชาติ  ดังนั้นเราจึง
เชื่อและมั่นใจว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้า
แห่งการอัศจรรย์ตลอดนิรันดร์ พระบิดาของ
เราเป็นพระเจ้าที่ทรงทำางานเป็นการอัศจรรย์
ทุกวัน เพราะพระองค์ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎแห่ง

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	6	พฤศจิกายน	2021		                                                                               

เมือ่พระเจ้าทำาการอัศจรรย์ 
เมือ่นัน้กฎแห่งธรรมชาติ
ต้องหยุดทำางานชัว่คราว
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1. เมื่อข้าพระองค์อ่อนแรงในการอธิษฐาน ขอ
พระเจ้าทรงเตือนใจลูกให้ลุกขึ้นอธิษฐาน
อยู่เสมอ  จนกว่าคำาตอบจะมา  ขอให้ลูก
เป็นนักรบอธิษฐาน เพราะพระสัญญาของ
พระองค์อยู่ที่การอธิษฐานมากมายจริงๆ

2. อธิษฐานเผื่อการเตรียมงานสำาคัญต่างๆ 
ที่จะเป็นพรต่อประเทศไทย อาทิ งาน
คริสต์มาสมหัศจรรย์  การเตรียมงาน วัน
เวลาในการจัดงาน และระบบการติดตาม

ผลที่มีประสิทธิภาพ เก็บเกี่ยวผลได้  นำา
ความรัก ความหวังสู่ผู้คนในสังคม , การ
ทำางาน กปจ.ของแต่ละจังหวัด เพื่อการ
ประกาศ สร้างสาวก และตั้งคริสตจักรในจัง
หวัดนั้นๆ

3. ขอจุดไฟในการประกาศในชีวิตของผู้เชื่อทุก
คน ให้เกิดใจกระตือรือร้น ในการฉวยโอกาส 
แสวงหาโอกาสเพื่อประกาศความจริงแห่ง
ข่าวประเสริฐ

หัวข้ออธิษฐาน:

“…เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา
พระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน จนบัดนี้พวกท่านก็ยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเรา 
จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม” (ยน. 16:23-24)

อ่าน: มธ. 7:7-8

“อย่าหยุดอธิษฐาน”

ตอบ บางครั้งพระเจ้ากำาลังจะประทานคำาตอบ 
แต่คุณหยุดขอแล้ว แสดงว่าคุณไม่ต้องการ
แล้ว!  ของขวัญที่ผู้รับไม่ต้องการจะมี
ประโยชน์อะไร คริสเตียนจำานวนมากจึงพลาด
โอกาสที่จะได้รับคำาตอบจากพระเจ้า เราอาจมี
คำาถามว่าทำาไมพระเจ้าไม่รีบตอบคำาอธิษฐาน?  
เพราะพระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าในทุกสิ่งว่า สิ่ง
ไหนจะเป็นประโยชน์และเป็นพรกับคุณ และเวลา
ไหนที่สิ่งนั้นควรมาถึง เพื่อของประทานนั้นจะ
ไม่เป็นพิษเป็นภัย แต่เป็นคุณประโยชน์จริงๆ 
 ดังนั้นถ้าคุณยังไม่ได้รับคำาตอบจาก
พระเจ้า ก็ให้คุณอธิษฐานต่อไปอย่าหยุด อย่า
ท้อ และอย่าน้อยใจ เวลาแห่งการรอคอยจะ
เป็นเวลาแห่งการเพิ่มพูนความเชื่อของเรา 
เหมือนเช่นทองคำา ที่ยิ่งถูกทดสอบด้วยไฟก็
ยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้น ดังนั้นอย่าหยุดอธิษฐาน

 พระเจ้าทรงตอบทุกคำาอธิษฐานใน
วิธีการและในเวลาที่เหมาะสม  วันหนึ่งพระ
เยซูคริสต์ทรงสอนสาวกของพระองค์เรื่อง
การอธิษฐาน เพื่อไม่ให้พวกเขาท้อใจหรือ
หยุดอธิษฐาน พระองค์ทรงเล่าเรื่องเปรียบ
เทียบว่า มีผู้พิพากษาผู้พิพากษาอธรรมคน
หนึ่งผู้ไม่สนใจใครเลยแม้แต่พระเจ้า แต่เมื่อ
หญิงม่ายคนหนึ่งมาอ้อนวอนขอคำาตัดสิน
ที่ยุติธรรมจากท่านบ่อยๆ จนท่านรำาคาญใจ 
ท่านก็รีบตัดสินคดีให้ความยุติธรรมแก่หญิง
ม่ายคนนี้ เพื่อให้จบๆ ไป  สำาหรับพวกเราซึ่ง
เป็นลูกที่รักของพระเจ้า พระองค์จะไม่ช่วย
เหลือเรามากยิ่งกว่าผู้พิพากษาอธรรมคนนี้
หรือ 
 พระเจ้าทรงต้องการตอบคำา
อธิษฐานของเรา และทำาให้เราชื่นชมยินดีเมื่อ
ได้รับคำาตอบ พระองค์ทรงรอคอยที่จะฟัง
คำาทูลขอจากเรา พระเยซูทรงทักท้วงพวก
สาวกว่า แม้จนทุกวันนี้พวกเขาทูลขอจาก
พระบิดาน้อยมาก หมายความว่าพวกเขายัง
อธิษฐานน้อยมาก! น่าเสียดายจริงๆ ที่บาง
คนหยุดอธิษฐานกลางคัน เลยไม่ได้รับคำา

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	7	พฤศจิกายน	2021		                                                                               

พระเจ้าทรงต้องการตอบ
คำาอธิษฐานของเรา 

และทำาให้เราชืน่ชมยินดี
เมือ่ได้รับคำาตอบ
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ที่ที่ไม่มีนิมิต ประชาชนก็ปล่อยตัว
แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติย่อมเป็นสุข (สภษ. 29:18)

อ่าน: มธ. 13:44-46, ฮบก. 2:1-3

“อยู่อย่างมีนิมิต”	(ตอนที่	1) 

พยายามหาทุกวิถีทางที่จะไปให้ถึงแผ่นดิน
นั้นให้จงได้ แม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยสิ่งของ
ทั้งหมดในโลกนี้ก็ยอม 
 ทุกนิมิตมีเวลาของมัน เหมือน
ฮาบากุกผู้รอคอยเวลาที่พระเจ้าจะจัดการ
กับบาบิโลนและช่วยกู้ชนชาติอิสราเอล จน
พระเจ้าต้องสอนท่านว่า นิมิตนั้นจะมาถึง
แน่นอน และในระหว่างที่รอคอยนิมิต จงมี
ใจชื่นชมยินดีและเตรียมพร้อมเพื่อรับนิมิต
แต่เนิ่นๆ (ฮบก. 2:1-3) นิมิตทำาให้เราเห็นจุด
หมายปลายทางของชีวิตชัดเจน อัครทูต
ยอห์นได้รับการเปิดเผยจากพระเยซูคริสต์
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในยุคสุดท้าย เกาะที่ครั้ง
หนึ่งเป็นคุกของผู้ต้องโทษประหารจึงกลาย
เป็นสวรรค์ได้ในทันที (วว. 21:1-5)

 นี่คือน้ำาพระทัยของพระเจ้า ที่ผู้ที่เชื่อ
ในพระเยซูคริสต์ทุกคนจะต้องมีนิมิต  เพราะ
พระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อประทานนิมิตนั้นให้
แก่เรา เพื่อพวกเขาจะมีพลังในการดำาเนินชีวิต
อย่างผู้ชอบธรรมของพระคริสต์ได้ง่ายขึ้น  
นิมิตจะเป็นวิตามิน และยาชูกำาลังให้แก่พวก
เขา นิมิตจะทำาให้พวกเขารู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้
เปรียบได้กับพระพรนิรันดร์ที่มาจากพระเจ้า  
ดังนั้นนิมิตจึงจำาเป็นมากสำาหรับประชากร
ของพระเจ้า เมื่อไหร่ที่ประชาชนปล่อยตัว ทำา
ตามอำาเภอใจ เขาจะถูกมารซาตานล่อลวง
ได้ง่าย ในที่สุดก็มาถึงความพินาศและการ
พิพากษาจากพระเจ้า เมื่อไม่มีนิมิตจึงไม่เห็น
คุณค่าในการมีชีวิตอยู่
 นิมิตขั้นพื้นฐาน คือ ความเข้าใจใน
เรื่องนรกและสวรรค์ พระเยซูคริสต์ทรงเปิด
เผยสภาพของบึงไฟนรกให้เรารู้จัก ว่าเป็น
สถานที่แห่งการลงทัณฑ์พญามารและสมุน
ของมัน และคนบาปที่ไม่ได้รับการอภัย ใน
มัทธิว 13:44-46 พระเยซูคริสต์ทรงอธิบาย
ว่า ถ้าคนหนึ่งคนใดได้เห็นนิมิตหรือรู้จักแผ่น
ดินสวรรค์ของพระเจ้า เขาคนนั้นคงจะต้อง

แห่งชาตินี้ จะหล่อหลอม สร้างลักษณะ
ชีวิตแห่งการรักการอธิษฐานมากยิ่งขึ้น
ในชีวิตของผู้เชื่อ และคริสตจักรทุกแห่ง

4. ขอพระเจ้าอวยพรพันธกิจ หน่วยงาน
ต่างๆ ที่มีภาระใจในการอธิษฐาน เป็น
คนยามขององค์พระผู้เป็นเจ้า จะมี
กำาลังใจ และยืนหยัดในการดำาเนินต่อไป
ในการทรงเรียก และเป็นทัพหลัง กอง
หนุนที่สำาคัญยิ่งในการอธิษฐานเผื่อ
งานต่างๆ และเผื่อประเทศไทย

1. ข้าพระองค์ปรารถนานิมิตที่มาจาก
พระองค์ ที่จะเห็นแผนการของพระเจ้า
ก้าวต่อก้าวด้วยความยินดี ลูกจะเดินไป
กับพระเยซูคริสต์อย่างมีเป้าหมาย และ
จะรอคอยวันที่นิมิตจะสำาเร็จเป็นจริง

2. อธิษฐานเผื่อที่คริสตจักรทุกแห่ง 
คริสเตียนทุกคน ทุกสังกัด จะมีนิมิต
พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ เป็น
เป้าหมายในการดำาเนินชีวิต 

3. ขอที่ในตลอด 40 วัน ในการอธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน:

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	8	พฤศจิกายน	2021		                                                                               

พระเยซูคริสต์ทรงอธิบายว่า 
ถ้าคนหนึง่คนใดได้เห็นนิมิตหรือรู้จัก

แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า 
เขาคนนัน้คงจะต้อง

พยายามหาทุกวิถีทาง
ทีจ่ะไปให้ถึงแผ่นดินนัน้ให้จงได้ 
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2. ขอพระเจ้าให้คริสเตียนทุกคน ทุกคริสต
จักร มีความเป็นเจ้าของร่วมกันในนิมิตค
ริสตจักรไทย และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งใน
การสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ นำาคน
ไทยมาถึงพระคริสต์ และเป็นแบบอย่าง 
ท้าทาย หนุนใจ เป็นพรต่อคนรุ่นหลัง

3. อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำา และ
อวยพรเราทุกคน และขอฝากทุกคำา
อธิษฐานไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์

1. ขอทรงโปรดประทานนิมิตจากเบื้องบน
แก่ข้าพระองค์เถิด เพื่อลูกจะสวมกอด
นิมิตนั้นไว้ด้วยความเชื่อ และด้วยความ
เต็มใจที่จะลงทุนกับนิมิตของพระองค์ 
เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ
ลูกและครอบครัว  ขอทรงประทานนิมิตที่
ชัดเจนให้แก่ประเทศไทย  เพื่อพวกเราจะ
ร่วมใจกันทำานิมิตนั้นให้สำาเร็จในเวลาของ
พระองค์

หัวข้ออธิษฐาน:

“บุตรมนุษย์เอ๋ย สุภาษิตบทนี้ของพวกเจ้าซึ่งกล่าวถึงแผ่นดินอิสราเอลที่ว่า 
‘วันเหล่านั้นก็ไกลออกไป และนิมิตทุกเรื่องก็เหลว’ นั้นหมายความว่าอะไร? 
เพราะฉะนั้น จงบอกพวกเขาว่า…เราจะให้สุภาษิตบทนี้สิ้นสุดลงไป…
แต่จงกล่าวแก่พวกเขาว่า วันเหล่านั้นก็ใกล้และนิมิตทุกเรื่องก็จะสำาเร็จ” 
(อสค. 12:22-23)

 อ่าน : โยเอล 2:28

พระองค์สำาเร็จ  พระองค์ไม่ได้โกหกเรื่อง
นิมิต แต่สำาหรับพระองค์นั้นนิมิตต้องมาใน
เวลาที่ดีที่สุด  สิ่งดีถ้ามาในเวลาที่ไม่ดี ก็ไม่มี
ประโยชน์เช่นกัน  นิมิตจากพระเจ้าจะต้อง
เกิดขึ้นแน่นอน และไม่เคยสายจนเกินไป เวลา
ที่รอคอย คือ เวลาที่พระเจ้าใช้เพื่อเตรียม
ตัวของเราให้พร้อมเพื่อรับนิมิตนั้นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ความเชื่อจะเป็นพลังให้แก่ผู้
สวมกอดนิมิต  เช่นเดียวกับอับราฮัม โนอาห์ 
และดาเนียล นิมิตจะช่วยให้ชีวิตของคุณรอด
ปลอดภัย“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และ
ทำาลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะ
ได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยน. 10:10) นิมิตมี
ค่าควรแก่การลงทุน เราจึงยอมจ่ายราคา
เพื่อแลกกับนิมิตที่ดีเลิศนั้น “ยอมจำานน”ต่อ
พระเจา้อยา่งไม่มีเง่ือนไขเพ่ือสวมกอดนิมิตไว้

 นิมิตมีไว้สำาหรับคนที่มองพระเจ้า
ในแง่ดีเท่านั้น พระองค์ทรงยกตัวอย่างของ
อคติที่เชลยอิสราเอลในแผ่นดินบาบิโลนมี
ต่อพระเจ้า ว่าพระสัญญาในการช่วยกู้ของ
พระเจ้านั้นมันห่างไกลความจริง และนิมิต
ของพระเจ้าทุกเรื่องก็ล้มเหลว  แต่พระเจ้า
ทรงตอบพวกเขาผ่านเอเสเคียลว่า เราจะให้
สุภาษิตของเจ้าสิ้นสุดลง แต่พวกเขาจะพูด
ว่า วันที่นิมิตจะสำาเร็จใกล้เต็มที่แล้ว และคน
ทุกรุ่นจะได้เห็นนิมิตทั้งโดยความฝันและการ
เผยพระวจนะ (โยเอล 2:28) 
 คุณจะสวมกอดนิมิตได้อย่างไร? 
ก็โดยการกอดนิมิตด้วยการอธิษฐาน 
เหมือนอย่างดาเนียลได้รับนิมิตพิเศษจาก
พระเจ้าผ่านทางทูตสวรรค์ แต่ยังไม่เข้าใจ 
ดาเนียลจึงอธิษฐานอดอาหาร เพื่อทูลถาม
พระเจ้านาน 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นพระเยซู
คริสต์ (ผู้ที่ถูกเจิมไว้) ซึ่งเป็นภาพเดียวกับ
การสำาแดงในวิวรณ์บทที่ 1 ก็ได้ปรากฏ
กับดาเนียลหน้าต่อหน้าท่าน แผนการของ

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร	40	วัน	 	 	
เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
วันที่	9	พฤศจิกายน	2021		                                                                               

“อยู่อย่างมีนิมิต”	(ตอนที่	2) 

เวลาทีร่อคอย คือ เวลาทีพ่ระเจ้าใช้
เพือ่เตรียมตัวของเราให้พร้อมเพือ่รับ

นิมิตนัน้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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