
ก้าวหน้า
2 1 วั น  แ ห่ ง ก า ร อ ด อ า ห า ร แ ล ะ อ ธิ ษ ฐ า น



บทนำ� ก�รอดอ�ห�รคืออะไร

พระเจ้าตอบสนองต่อผู้ท่ีแสวงหาพระองค์
 เมื่อเราเริม่ต้นปี 2021 และได้มาอยูจ่ำาเพาะ
พระพักตร์พระเจ้าในชว่ง 21 วันแหง่การอด
อาหาร และอธิษฐานนี้ พระเจ้าจะให้ความ
คาดหวัง และมุมมองใหมแ่ก่เรา และนำาเรา
ไปข้างหน้า เข้าสูแ่ผนการและวัตถุประสงค์
ของพระองค์ในชีวิตเรา.
 
หัวข้อของเราสำาหรับ 21 วันนี้คือ “
ก้าวหน้า” วัตถุประสงค์ของพระเจ้าไมไ่ด้
เปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ของเรา แต่
ทรงให้กำาลังเราในการก้าวเข้าไปสูแ่ผนการ
ของพระองค์ รับเอาพื้นท่ีใหมใ่นทุกด้านของ
ชีวิต.

แต่ละสัปดาห์ของการอุทิศตัวนี้ เราจะจดจ่อ
แบบเฉพาะเจาะจง – ยืนหยัดอยา่งเข้มแข็ง
, การทรงนำาของพระวิญญาณบริสุทธิ์, และ
ยึดพื้นท่ี แต่ละวันจะประกอบไปด้วยข้อคิด
และคำาแนะนำาในการอธิษฐาน และยังมีข้อ
พระคัมภีร์ให้เราได้อ่านด้วย ซึ่งจะชว่ยให้เรา
อ่านพระธรรมกิจการได้จบภายใน 21 วัน
นี้ เมื่อเราอ่านคู่มือ อนุญาตให้พระเจ้าตรัส
กับเรา ใช้เวลาสะท้อนและอธิษฐาน การ
ตอบสนองของเราต่อพระคำาของพระเจ้า
 อนุญาตให้พระองค์เปล่ียนแปลงหัวใจและ
นำาเราเข้าไปสูก่ารจัดเตรียมท่ีพระองค์มีไว้
ให้เราในปีนี้.

การอดอาหารคือ การฝึกวินัยฝ่ายจิตวิญญาณ 
โดยท่ีเราต้ังใจท่ีจะละเว้นการกินอาหารในชว่ง
เวลาหนึ่ง เป็นการปฏิเสธความต้องการตาม
ธรรมชาติ ถ่อมใจลง และใช้เวลาในการจดจ่อ
ท่ีพระเจ้า.

การอดอาหารสมควรทำาควบคู่ไปกับการต้ัง
เวลาอธิษฐาน และศึกษาพระคำาพระเจ้า เมื่อ
เราทำาตัวให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของ
พระเจ้า ถ้าคุณไมรู่้ว่าจะเริม่ต้นอยา่งไร คู่มือนี้
ประกอบไปด้วยข้อพระคำาภีร์ และคำาอธิษฐาน
ง่ายๆท่ีคุณสามารถทำาตามได้.

การอธิษฐานไมใ่ชก่ารพยายามท่ีจะ
เปล่ียนแปลงพระทัยพระเจ้า หรือเพื่อท่ีจะ
ได้รับอนุมัติจากพระองค์ แต่มันเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่าทีและมุมมองของเรา และ
เตือนให้เราพึ่งพาพระเจ้าทุกอยา่ง การอด
อาหารเป็นการนำาหน้าการเคล่ือนของพระเจ้า 
พระคัมภีร์ได้บรรยายตัวอยา่งไว้ดังนี้.

โมเสส แสวงหาการผา่นพ้นฝ่ายจิตวิญญาณ
 โดยการใช้เวลา 40 วันเพียงลำาพังกับพระเจ้า
โดยท่ีไมกิ่นและด่ืมอะไรเลย จนกระท่ังท่านได้
รับบัญญัติ 10 ประการ ( อพยพ 24:18 )

ดาวิด แสวงหาการฝ่าฟันสว่นตัว โดยการอด
อาหารและถ่อมใจ ( สดุดี 35:13)

ดาเนียล อดอาหารและอธิษฐาน เมื่อเขา
แสวงหาการฝ่าฟัน เพื่อพวกเชลยท่ีกบฏต่อ
พระเจ้าของพวกเขา ( ดาเนียล 9:3-4 )

พระเยซูเองก็ทรงอดอาหาร 40 วันก่อนท่ีจะ
ออกทำาพันธกิจ ( มัทธิว 4:1-2 )

คู่มือก�รอุทิศตัว and 
ในก�รอดอ�ห�รและอธิษฐ�น



ก่อนท่ีจะเริม่ต้นการอุทิศตัวนี้ ให้เราใช้เวลาเตรียมตัวและตัดสินใจว่าจะอดอะไร
 และเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำาบางอยา่ง ยิง่เรามีการเตรียมตัวมาก เราก็ยิง่จะ

สามารถคาดหวังให้พระเจ้าทำาสิง่นั้นมากเชน่กัน

ตัดสินใจว่าจะอดอะไร

อดแบบเต็ม : งดเว้นจากอาหารแข็งทัง้หมด
อดบางสว่น : งดเว้นอาหาร 1ถึง 2 มือ้ต่อวัน หรอื งดอาหารหรอืเครือ่งด่ืมบางอยา่ง

อดอยา่งอ่ืน : งดเว้นกิจกรรมบางอยา่ง ( เชน่ บนัเทิง งานอดิเรก สือ่ออนไลน ์)

ต้ังเป้าหมาย
 

เขียนเป้าหมาย หรือบางอยา่งในชีวิตท่ีคุณเชื่อว่าพระเจ้าจะตรัสกับคุณในระยะ
เวลา 21 วันนี้ เริม่เป้าหมายท่ีจะรู้จักพระเจ้าอยา่งใกล้ชิด และเพื่อจะได้ยินเสียง
ของพระองค์ชัดเจนขึ้น พื้นท่ีใดในชีวิตท่ีต้องการท่ีจะผา่นพ้นให้มอบไว้ท่ีพระเจ้า
 และเชื่อว่าพระองค์จะทรงทำางานในชีวิตเรา เมื่อเราอดอาหาร และอธิษฐาน สิง่

สำาคัญคือ 

แบง่ปันกับบางคน

เมื่อเราเริม่ต้นการอดอาหาร 21 วันนี้ ให้หาใครสักคนท่ีจะรว่มทำาด้วยกัน – คู่สมรส
, เพื่อนสนิท,สมาชิกในกลุ่มเซล และรว่มกันอุทิศตัวแบง่ปันในสิง่ท่ีเราสัมผัสได้ว่า 

พระเจ้าตรัส และทำาอะไรบ้างในชีวิตคุณตลอด 3 สัปดาห์นี้

คู่มือก�รอุทิศตัว and 
ในก�รอดอ�ห�รและอธิษฐ�น



สัปดาห์แรก สัปดาห์แรก เราจะจดจ่อใจ
อยูท่ี่ การยืนหยัด เราเริ่ มต้น
การเดิ นทาง 21 วันนี้  โดย
การเตือนตัวเองว่าพระเจ้าจะ
เสริ มกำาลังให้เรายื นหยัด และ
กล้าหาญเม่ื อต้องเจอกับความ
ยากลำาบาก และการท้าทาย
 เราต้องยื นหยัดและไม่ยอม
แพ้  ในสิ่ งท่ี พระเจ้าได้มอบให้
เรา และเคล่ื อนไปข้างหน้าใน
แผนการและวัตถปุระสงค์ของ
พระองค์.
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— วั นที่  1 

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่1 และ 2

ทกุๆ แหง่ท่ีฝ่าเท้าของเจ้าท้ังหลายจะเหยยีบลง เราได้ยกใหพ้วกเจ้าดังท่ีเรา
ได้สัญญาไว้กับโมเสส. ต้ังแต่ถ่ินทรุกันดารและภูเขาเลบานอนนีจ้นถึงแมน้่ำา
ใหญ ่คือแมน้่ำายูเฟรติส แผน่ดินท้ังหมดของคนฮิตไทต์ ถึงทะเลใหญท่างทิศ
ตะวันตก จะเป็นอาณาเขตของเจ้า. ไมม่ใีครจะยนืหยดัต่อหน้าเจ้าได้ตลอด
ชวิีตของเจ้า เราอยูกั่บโมเสสมาแล้วอยา่งไร เราจะอยูกั่บเจ้าอยา่งน้ัน เรา
จะไมล่ะเลยหรอืทอดท้ิงเจ้า. 
โยซูวา 1:3-5 

อธิษฐาน

• จดจำาพระสัญญาของพระเจ้า.
• ประกาศความสัตย์ซื่อของพระองค์.
• ขอพระเจ้าชว่ยให้เรายืนหยัดได้ท่ามกลางความไมแ่นน่อน.

ข้อคิด

พระสัญญาของพระเจ้าไมเ่คยเปล่ียนแปลง แม้ว่าสถานการณ์ภายนอกจะ
เปล่ียนแปลง พระองค์ยังคงสัตย์ซื่อ เมื่อเรายึดตัวเราไว้ท่ีพระสัญญาของ
พระเจ้า เราสามารถท่ีจะยืนหยัดได้จนกระท่ังพระสัญญาเหล่านั้นสำาเร็จ
 และรู้ว่าพระเจ้าอยูกั่บคุณ.

จดจำาพระสัญญา

สั ปดาห์ แรก 



— วั นที่  2

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่3

ไมม่กีารทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านท้ังหลาย นอกเหนือการทดลองซึ่งเคย
เกิดกับมนุษย ์พระเจ้าทรงซื่อสัตยพ์ระองค์จะไมท่รงใหพ้วกท่านต้องถูก
ทดลองเกินกว่าท่ีท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงใหม้ี
ทางออกด้วย เพื่อพวกท่านจะมกีำาลังทนได้. 
1โครนิธ์ 10:13

อธิษฐาน

• ถ่อมใจลงต่อพระพักตร์พระเจ้า.
• สารภาพว่าเราต้องพึ่งพาพระองค์.
• ขอกำาลังและความเข้มแข็งท่ีจะยืนได้ เมื่อเผชิญกับการทดลอง.

ข้อคิด

เมื่อเราจะเริม่ก้าวออกไปสูส่ิง่ใหม่ๆ  ศัตรูก็จะทำางานต่อต้านเรา โดยทดลอง
เราด้วยนิสัย และวิธีการคิดแบบเดิม เราจำาเป็นต้องถ่อมตัวเราลงต่อพระ
พักตร์พระเจ้า และนำาการทดลองเข้ามาสูแ่สงสว่าง พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ 
และจะทรงชว่ยให้เราเอาชนะการทดลองนั้นได้.

ต้านทานการทดลอง

สั ปดาห์ แรก 



— วั นที่  3 

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่4

เพราะเหตนุีจ้งรบัยุทธภัณฑ์ท้ังชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะสามารถ
ต่อสู้ในวันชั่วรา้ยน้ัน และเมื่อทำาทกุอยา่งแล้วจะยงัยนืหยดัอยูไ่ด้. 
เอเฟซสั 6:13

อธิษฐาน

• ขอบคุณพระเจ้าท่ีได้เตรียมเราให้พร้อมในการต้านทานการโจมตีของศัตรู
• ขอพระเจ้าเปิดเผยให้เรารู้ถึงสว่นท่ีอ่อนแอของเรา.
• สารภาพว่าเราต้องพึ่งพาพระองค์.

ข้อคิด

พระคัมภีร์ได้สอนเราว่า ทุกคนล้วนกำาลังต่อสู้ในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณ
 ต่อสู้กับหลักการและอำานาจของเจ้าแหง่ความมืดในโลกนี้ พระเจ้าได้เตรียม
เราให้พร้อมท่ีจะยืนหยัดท่ามกลางสนามรบนี้ และมอบทุกอยา่งท่ีจำาเป็น
เพื่อเราจะได้รับชัยชนะ เตรียมตัวเราสูส่นามรบโดยการสวมยุทธภัณฑ์ท้ังชุด
ของพระเจ้า และไมย่อมแพ้.

ยืนหยัด

สั ปดาห์ แรก 



— วั นที่  4 

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่5

ยชนะของเราไมไ่ด้ขึ้นอยูกั่บกำาลังและความพยายามของตัวเราเอง ทกุๆชัยชนะมา
จากพระเจ้า การอุทิศตัวเพื่อพระเจ้าจะทำาใหเ้ราพน้ผา่นไปได้ การอุทิศตัวของเรา
จะต้องถูกทดสอบแต่เราต้องยดึมั่น เมื่อเราใหพ้ระเจ้าเป็นศนูยก์ลางในชวิีต และ
อุทิศตัวเพื่อพระองค์เพยีงผูเ้ดียว เราจะมปีระสบการณ์ของชัยชนะต่อไป แสวงหา
เพื่อนำาพระเจ้าเข้ามาในทกุๆ พื้นท่ีของชวิีต แมแ้ต่ในสิ่งท่ีดเูหมอืนเป็นเรื่อง
ธรรมดา (เช่น กิจวัตรประจำาวัน) 
โยซูวา 23: 8-11 

อธิษฐาน

• เลือกท่ีจะนำาพระเจ้ากลับมาเป็นศูนย์กลางในชีวิต.
• เชิญพระองค์เข้ามาในทุกๆพื้นท่ีของชีวิต.
• สารภาพว่าเราต้องพึ่งพาในพระองค์.

ข้อคิด

ยชนะของเราไมไ่ด้ขึ้นอยูกั่บกำาลังและความพยายามของตัวเราเอง ทุกๆ
ชัยชนะมาจากพระเจ้า การอุทิศตัวเพื่อพระเจ้าจะทำาให้เราพ้นผา่นไปได้
 การอุทิศตัวของเราจะต้องถูกทดสอบแต่เราต้องยึดมั่น เมื่อเราให้พระเจ้า
เป็นศูนย์กลางในชีวิต และอุทิศตัวเพื่อพระองค์เพียงผู้เดียว เราจะมี
ประสบการณ์ของชัยชนะต่อไป แสวงหาเพื่อนำาพระเจ้าเข้ามาในทุกๆ พื้นท่ี
ของชีวิต แม้แต่ในสิง่ท่ีดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา ( เชน่ กิจวัตรประจำาวัน )

อุทิศตนเพื่อพระเจ้า

สั ปดาห์ แรก 



— วั นที่  5 

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่6 และ 7

โยชูวากล่าวแก่ประชาชนว่า “จงชำาระตัวใหบ้รสิุทธ์ิ เพราะว่าพรุง่นีพ้ระ
ยาหเ์วหจ์ะทรงทำาการ อัศจรรยท่์ามกลางพวกท่าน.” 
โยชูวา 3:5

อธิษฐาน

• ขอพระเจ้าเปิดเผยถึงความบาปและความไมบ่ริสุทธิ์ท่ีซอ่นเร้นอยูใ่นชีวิตเรา.
• ละท้ิงและมอบสิง่ท่ีซอ่นเร้นเหล่านี้ไว้กับพระเจ้า.
• ตัดสินใจแยกตัวเราเองไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของพระเจ้า.

ข้อคิด

ถ้าเราดำาเนินชีวิตแบบไมร่ะมัดระวัง ความบาปและความไมบ่ริสุทธิ์สามารถ
เข้ามาหยั่งรากในชีวิตเราได้ เราจำาเป็นต้องอธิษฐานให้พระเจ้าเปิดเผยถึงสิง่
ท่ีซอ่นเร้นอยูน่ี้ และละท้ิงมันไปพร้อมท้ังแยกตัวเราออกมาไว้เพื่อพระเจ้า
 เพื่อพระองค์จะสามารถทำาตามแผนการ และพระประสงค์ได้สำาเร็จในเรา
และโดยเรา เลือกท่ีจะติดตามความบริสุทธิ์และให้อาณาจักรเป็นทางเลือก
ของเรา ต้ังเวลาไว้เป็นพิเศษอนุญาตให้พระเจ้าเปิดเผยถึงพื้นท่ี ท่ีพระเจ้า
ต้องการจะทำางานในชีวิตของเรา.

แยกตัวเราออกมา

สั ปดาห์ แรก 



— วั นที่  6 

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่8

เพราะฉะน้ัน ทกุคนท่ีได้ยนิคำาเหล่านีข้องเราและประพฤติตาม ก็เปรยีบ
เสมอืนผูท่ี้มสีติปัญญาสรา้งบา้นของตนไว้บนศลิา. แล้วฝนก็ตกและน้ำาก็ไหล
เชีย่วลมก็พดัปะทะบา้นน้ัน แต่บา้นไมไ่ด้พงัลง เพราะว่ารากต้ังอยูบ่นศลิา.
มัทธิว 7:24-25

อธิษฐาน

• ขอบคุณพระคำาของพระเจ้าท่ีทรงชี้นำาเรา.
• ขอพระเจ้าสำาแดงให้เรารู้ว่าจะนำาพระคำามาใช้ในชีวิตได้อยา่งไร.
• อธิษฐานเผื่อความต้องการใหมท่ี่จะรู้จักพระคำาของพระเจ้า.

ข้อคิด

พระคำาพระเจ้าเป็นรากฐานท่ีแนน่อนในชีวิตเรา เมื่อเรายึดชีวิตเราไว้กับ
พระคำาพระเจ้าและเติบโตขี้นในสติปัญญา เราก็พร้อมท่ีจะนำาทางฤดูกาลใน
ชีวิต นอกจากการรู้จักพระคำาของพระเจ้าแล้ว เราก็ต้องกระทำาในสิง่ท่ีเรา
อ่านด้วย ให้เราเริม่ต้นแต่ละวันของเราด้วยพระคำาของพระเจ้าให้เป็นนิสัย 
เลือกข้อพระคำาสักหนึ่งข้อ และอนุญาตให้พระเจ้าตรัสกับคุณในแต่ละวัน.

ยืนอยู่บนพระคำาของพระเจ้า

สั ปดาห์ แรก 



— วั นที่  7 

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่9

แต่เปโตรกับยอหน์กล่าวตอบพวกเขาว่า “เฉพาะพระพกัตรพ์ระเจ้า
เราควรเชื่อฟังพวกท่านหรอืควรเชื่อพระเจ้า ขอพวกทานพจิารณาด.ู 
เพราะเราไมส่ามารถหยุดพดูในสิ่งท่ีได้เหน็และได้ยนิ” 
กิจการ 4:19-20

อธิษฐาน

• ขอบคุณพระเจ้าท่ีทรงสัตย์ซื่อในชีวิตของเรา.
• มั่นใจว่าแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้านั้นดีต่อเรา
• ขอพระเจ้าชว่ยเราท่ีจะมั่นคงและสัตย์ซื่อต่อการทรงเรียก.

ข้อคิด

พระเจ้าทรงเรียกเราด้วยวัตถุประสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจง ในเวลาท่ีเฉพาะ
เจาะจง การทรงเรียกของพระเจ้านั้นนา่ต่ืนเต้นและสร้างแรงบันดาลใจ
 แต่วัตถุประสงค์ของเรานั้นต้องถูกทดสอบ เราต้องยึดติดในสิง่ท่ีพระเจ้า
ทรงเรียกให้เราทำา และเชื่อว่าการงานทุกอยา่งจะทำาให้เกิดผลดี ตัดสินใจ
ท่ีจะสัตย์ซื่อต่อสิง่ท่ีพระเจ้าทรงเรียกในฤดูกาลนี้ ท่ีๆดีท่ีสุดคือการได้อยูใ่น
แผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า.

มั่นคงในวัตถุประสงค์

สั ปดาห์ แรก 



สัปดาห์ที ่2

สัปดาห์นี้ จะจดจ่ออยู่ ท่ี การ
ทรงนำาของพระวิญญาณบริ
สุทธิ . ์ พระเยซูทรงสัญญา
ว่าพระองค์จะประทานพระ
วิญญาณบริ สทุธิ์ เข้ามาใน
ชี วิตเรา ในฐานะพระผูช้ว่ย, ผู้
หนนุใจ, ผูน้ำ าทาง หลังจากท่ี
พระวิญญาณบริ สทุธิ์ ได้ลงมา
อยู่กับผูเ้ ชื่อในยุคแรกในวันเพ็
นทาคอส พวกเขาได้รับกำาลัง
ในการประกาศข่าวประเสริ ฐ
 ทำาการรักษาด้วยการอัศจรรย์
 นำาความหวังและอิสรภาพไปสู่
ทกุท่ี  ท่ีพวกเขาไป พระวิญญาณ
บริ สทุธิ์ เดียวกันท่ี ลงมาสูผู่้
เชื่ อในยุคแรกนั้ น เป็ นอยูแ่ล ะ
สถิตอยู่กับเราในวันน้ี !

การก้าวเข้าไปสูแ่ผนการและ
วัตถปุระสงค์ของพระเจ้า เรา
ต้องพัฒนาท่ี จะเติ บโตขึ้ น
ด้วยการพึ่ งพาพระวิญญาณ
บริ สทุธิ์  เรี ยนรูท่ี้จ ะแยกแยะ
เสี ยงของพระเจ้า ต้องการท่ี
จะยอมจำานนและเช่ื อฟังต่อ
การทรงนำา เมื่ อเราเริ่ มเติ บโต
ขึ้ นในการพึ่ งพาพระวิญญาณ
บริ สทุธิ์  เราก็จะได้รับกำาลัง
ท่ี จะทำาตามพระประสงค์ของ
พระเจ้าในชี วิตให้สำาเร็จได้.  

สั
ป

ด
าห

์ที่
 2
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อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่10

และอยา่เมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำาใหเ้สยีคน แต่จงเต็มเป่ียมด้วยพระวิญญาณ. 
เอเฟซสั 5:18

เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

สั ปดาห์ ที ่  2

ข้อคิด

สิง่ท่ีเราเต็มล้นในชีวิตจะเปล่ียนแปลงเรา สิง่ท่ีเราเลือกเติมเข้ามาในชีวิต
 ไมใ่ชว่่าจะเกิดผลดีทุกอยา่ง เมื่อเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
พระองค์จะทรงเปล่ียนเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น เลือกท่ีจะเต็มล้น
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เริม่ต้นวันใหมด้่วยท่าทางแหง่การยอมจำานนต่อ
พระวิญญาณบริสุทธิ์.

อธิษฐาน

• ขอให้พระเจ้าเติมเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์.
• ยอมจำานนทุกพื้นท่ีในชีวิตต่อการทรงนำาของพระวิญญาณบริสุทธิ์.
• อนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเรา.



— วั นที่  9

ดำาเนินชวิีตตามพระวิญญาณ

สั ปดาห์ ที ่  2

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่11 และ 12

เพราะว่าคนท้ังหลายท่ีอยูฝ่่ายเน้ือหนัง ก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของเน้ือหนัง
 แต่คนท้ังหลายท่ีอยูฝ่่ายพระวิญญาณ ก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระ
วิญญาณ. การเอาใจใส่เน้ือหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่พระ
วิญญาณ ก็คือชวิีตและสันติสุข. 
โรม 8:5-6

ข้อคิด

พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้การจดจ่อท่ีถูกต้องกับเรา เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์
หายไปจากชีวิต การจดจ่อและความสนใจของเราจะไปอยูท่ี่สิง่ของทางโลก
 ซึ่งเป็นสิง่ชั่วคราวและสูญหายไปได้อยา่งรวดเร็ว โดยการยอมจำานนและ
มอบวางไว้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ การจดจ่อของเราจะถูกนำากลับมาสูส่ิง่
ท่ีเป็นท่ีพอพระทัยพระเจ้า เป็นสิง่ของท่ีมีคุณค่านิรันดร์ ตัดสินใจเลือกให้
พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมความคิดและกำาหนดการจดจ่อของคุณ.ต่อพระ
วิญญาณบริสุทธิ์.

อธิษฐาน

• หันออกจากสิง่ของทางโลก.
• เลือกจับจ้องสายตาเราอยูท่ี่สิง่ของท่ีเป็นนิรันดร์.
• ขอพระเจ้าชว่ยเหลือให้ความคิดของเราเชื่อฟังต่อพระคริสต์.



— วั นที่  10

ฟังเสยีงพระวิญญาณบรสิุทธ์ิ

สั ปดาห์ ที ่  2

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่13

เมื่อพระวิญญาณแหง่ความจรงิเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำาพวกท่านไป
สู่ความจรงิท้ังมวล เพราะพระองค์จะไมต่รสัโดยพลการ แต่พระองค์จะ
ตรสัสิ่งท่ีพระองค์ทรงได้ยนิและพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่ง
ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น. 
ยอหน์ 16:13

ข้อคิด

เราจำาเป็นต้องรู้จักเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในชีวิตประจำาวันเราถูก
โจมตีด้วยหลายๆ เสียงท่ีอยูร่อบตัวเรา ถ้าเราไมร่ะวัง เสียงนี้ก็จะกลบเสียง
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจำาเป็นต้องแยกแยะเสียงของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และปฏิบัติตามเสียงของพระองค์ เลือกท่ีจะระวังเสียงท่ีเราได้ยิน 
และเรียนรู้ท่ีจะรู้จักเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์.ต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์.

อธิษฐาน

• เลือกท่ีจะไมฟั่งเสียงท่ีจะมากลบเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์.
• ขอบคุณพระเจ้าท่ีทรงสง่พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาให้เรา.
• ขอพระเจ้าชว่ยให้เราท่ีจะรู้จักเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์.



— วั นที่  11

อธิษฐานในพระวิญญาณ

สั ปดาห์ ที ่  2

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่14 และ 15

ในทำานองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำาลังด้วย เพราะเรา
ไมรู่ว่้าควรจะอธิษฐานขออะไรอยา่งไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทน 
ด้วยการคร่ำาครวญซึ่งไมอ่าจกล่าวเป็นถ้อยคำา. 
โรม 8:26

ข้อคิด

เมื่อชีวิตเราถูกห้อมล้อมด้วยสถานการณ์ต่างๆ เราอาจจะไมรู่้ว่าจะอธิษฐาน
อยา่งไร บางครั้งถึงกับอธิษฐานในสิง่ท่ีผิด พระวิญญาณบริสุทธิ์ชว่ย
เราอธิษฐานในเวลาท่ีเราไมรู่้ว่าจะอธิษฐานอยา่งไร พระองค์ยังชว่ยเรา
อธิษฐานได้ถูกต้องตามน้ำาพระทัยของพระเจ้า ให้เราใช้เวลาอธิษฐานใน
พระวิญญาณให้มากขึ้น.

อธิษฐาน

• สารภาพว่าเราต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์.
• พึ่งพาการทรงนำาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการอธิษฐาน.
• ยอมจำานนต่อการทรงนำาของพระวิญญาณบริสุทธิ์.



— วั นที่  12

รบัเอาการเปิดเผยทีส่ดใหม่

สั ปดาห์ ที ่  2

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่16

เมื่อโยชูวาอยูข่้างเมอืงเยรโีคท่านได้เงยหน้าขึ้นมองด ูนีแ่น่ะ ชายคนหน่ึง
ชักดาบออกมาถือยนือยูต่รงหน้าท่าน โยชูวาเข้าไปหาชายน้ันกล่าวแก่
เขาว่า “ท่านอยูฝ่่ายเราหรอือยูฝ่่ายศตัรู?”. ผูน้ั้นจึงตอบว่า “ไมใ่ช่ เรามา
ในฐานะจอมทัพของพระยาหเ์วห”์ ฝ่ายโยชูวาก็กราบลงถึงดินนมสัการ
แล้วถามว่า “เจ้านายของข้าพเจ้าท่านจะใหผู้ร้บัใช้ของท่านทำาอะไร?”. 
จอมทัพของพระยาหเ์วหจึ์งสั่งโยชูวาว่า “จงถอดรองเท้าออกจากเท้าของ
เจ้าเสยี เพราะว่าท่ีซึ่งเจ้ายนือยูน่ีเ้ป็นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ” โยชูวาก็ทำาตาม. 
โยชูวา 5:13-15

ข้อคิด

การได้รับชัยชนะ เริม่ต้นจากการเปิดเผยท่ีสดใหม ่ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใด
 เมื่อเราได้รับการเปิดเผยนี้ เราได้รับความมั่นใจว่า พระองค์ทรงรู้และเข้าใจ
ว่าเรากำาลังเผชิญกับอะไรอยู ่อยา่แสวงหาพระเจ้าแค่ในเวลาท่ีเราต้องการ
พระองค์เท่านั้น ในทุกสิง่ท่ีเราทำาให้เริม่จากการขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ให้การเปิดเผยท่ีสดใหมว่่าพระองค์คือผู้ใด.

อธิษฐาน

• หันออกมาจากการจดจ่อจากสถานการณ์ท่ียากลำาบาก.
• ขอการเปิดเผยท่ีสดใหมว่่าพระองค์ทรงเป็นใครในชีวิตเรา.
• เชื่อและวางใจว่าพระเจ้าจะทรงทำาให้เกิดขึ้น.



— วั นที่  13

การเจิมเพื่อวัตถุประสงค์

สั ปดาห์ ที ่  2

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่17 และ 18

พระวิญญาณของพระยาหเ์วห ์องค์เจ้านายทรงอยูเ่หนือข้าพเจ้า เพราะว่า
พระยาหเ์วหท์รงเจิมข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำาข่าวดีมายงัคนท่ีทกุข์ใจ พระองค์
ทรงส่งข้าพเจ้าไปเพื่อปลอบโยนคนซอกซ้ำาใจ และเพื่อประกาศอิสรภาพ
แก่บรรดาเชลยท้ังประกาศการเปิดเรอืนจำาแก่ผูท่ี้ถูกจำาจอง. 
อิสยาห ์61:1

ข้อคิด

พระเจ้าได้เจิมเราไว้เพื่อให้เข้าไปถึงผู้ท่ีอยูร่อบตัวเรา เมื่อพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เข้ามาสูช่ีวิต  เราได้รับการเจิมต้ังไว้เพื่อการประกาศขา่วประเสริฐ
เรื่องความรอดและความหวัง ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สง่มาและเสริม
กำาลังเรา ให้เราระบุความจำาเป็นของบางคนท่ีเรารู้จัก และขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์สำาแดงให้เรารู้ว่าจะชว่ยเขาได้อยา่งไร.

อธิษฐาน

• ขอพระเจ้ามอบหัวใจใหมคื่อ หัวใจแหง่ความเมตตาสงสารผู้ท่ีหลงหาย.
• ขอพระเจ้าเปิดตาเราท่ีจะเห็นถึงความต้องการของผู้ท่ีอยูร่อบข้างเรา.
• อธิษฐานเพื่อการเจิมต้ังใหมแ่ละความกล้าหาญในการประกาศขา่ว

ประเสริฐกับผู้หลงหาย.



— วั นที่  14

พึง่พาพระวิญญาณบรสิุทธ์ิ

สั ปดาห์ ที ่  2

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่19

แล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่า “นีเ่ป็นพระวจนะของพระยาหเ์วหท่ี์ให้
ไว้กับเศรุบบาเบล ว่า ไมใ่ช่ด้วยกำาลัง ไมใ่ช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วย
วิญญาณของเราพระยาหเ์วหจ์อมทัพตรสัดังนีแ้หละ. 
เศคารยิาห ์4:6

ข้อคิด

การพึ่งพากำาลัง ประสบการณ์ หรือสติปัญญาของเราจะไมน่ำาเราไปสู่
อนาคต แต่เราต้องเรียนรู้ท่ีจะพึ่งพาการทรงนำาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
พระองค์จะทรงชว่ยให้เราเข้าใจเมื่อเราจำาเป็น พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังเสริม
กำาลังให้เราสามารถเอาชนะสถานการณ์ท่ียากลำาบากได้  เมื่อมีบางอยา่งใน
ชีวิตท่ีดูเหมือนกับไมส่ามารถผา่นพ้นไปได้ แม้ว่าเราจะพยายามทำาทุกสิง่
แล้ว แทนการด้ินรนพยายามทำาด้วยตัวเอง ให้เราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์
เปิดเผยให้รู้ว่าต้องทำาอยา่งไร.

อธิษฐาน

• หันออกจากการพึ่งพากำาลัง ประสบการณ์ และสติปัญญาของตนเอง.
• พึ่งพาท้ังหมดในพระวิญญาณบริสุทธิ์.
• อธิษฐานเพื่อกำาลังใจและความกล้าหาญ ในการก้าวไปสูส่ิง่ท่ีพระเจ้า

ทรงนำาเข้าไป.



สัปดาห์ที3่

สัปดาห์สุดท้ายของการอด
อาหารนี้ เราจะจดจ่ออยู่ ท่ี
การยึ ดดิ นแดน ท่ี ๆเราจะ
ก้าวออกไปอย่างกล้าหาญ
 และมี ประสบการณ์กับ
ชัยชนะในด้านอ่ื นๆของชี วิต
.

แม้ว่าทุกสิ่ งรอบๆตัวเราดู
เหมื อนว่าจะหยุดนิ่ ง แต่
พระเจ้าไม่ได้มี พระประสงค์
ให้เราถอยหลังหรื อหยุดอยู่กับ
ท่ี  แต่พระเจ้าปรารถนาให้เรา
ก้าวหน้าและก้าวต่อไป การ
ยึ ดเอาดิ นแดนใหม่ และก้าว
เข้าไปสู่แผนการณ์และพระ
ประสงค์ท่ี พระองค์ทรงมี ไว้
สำาหรับเรา พระเจ้าทรงทำาสิ่ ง
ใหม่ๆ ในชี วิตเราเสมอ และ
เราจำาเป็ นต้องรู้ว่า พระองค์
กำาลังทำาอะไร และยอมจำานน
อย่างหมดหัวใจต่อการทรง
นำา.

สัปดาห์นี้  อนุณาตให้พระเจ้า
เปิ ดเผยให้เราเปล่ี ยนมุมมอง
 และให้เราอยู่ ในตำ าแหนง่ท่ี
จะก้าวไปข้างหน้า.

สั
ป

ด
าห

์ที่
3
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เปลีย่นแปลงมุมมองของเรา

สั ปดาห์ ที ่ 3

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่20

พระองค์จึงพาอับรามออกมาข้างนอกแล้วตรสัว่า “มองดฟู้าสิ ถ้าเจ้า
สามารถนับดาวท้ังหลายได้ ก็นับไป” แล้วพระองค์ตรสักับท่านว่า “
เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นน้ัน”. อับรามก็เชื่อพระยาหเ์วหค์วามเชื่อ
น้ันพระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน. 
ปฐมกาล 15:5-6

ข้อคิด

สถานการณ์ภายนอกของอับราฮัมดูเหมือนจะมีขีดจำากัดต่อพระสัญญาของ
พระเจ้า อับราฮัมเองมีความสงสัยว่าพระเจ้าจะทำาตามพระสัญญาได้ไหม
 อยา่ให้มุมมองของเราทำาให้พระสัญญาของพระเจ้าเจือจางลง พระเจ้า
สามารถให้มุมมองใหมแ่ก่เรา เมื่อเราได้รับมุมมองใหมน่ี้ เราได้รับความเชื่อ
ท่ีสดใหมแ่ละมั่นใจว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะเกิดขึ้น ขอมุมมองใหมจ่าก
พระเจ้า พระเจ้าอาจจะเปิดเผยโดยผา่นทางพระคำาของพระองค์, โดยผู้นำา
 หรือผู้เชื่อคนอ่ืน.

อธิษฐาน

• ขอให้พระเจ้าสำาแดงพื้นท่ีๆเราจำาเป็นต้องได้รับมุมมองใหม ่(เชน่ งาน, 
ความสัมพันธ์, การรับใช้).

• หันไปหาพระเจ้า และพระสัญญาท่ีพระองค์มีต่อเรา.
• ขอให้พระเจ้าให้มุมมองใหมแ่ก่เรา.



— วั นที่  16 

เพิ่มขดีความสามารถ

สั ปดาห์ ที ่ 3

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่21 และ 22

แต่ดาวิดทลูซาอูลว่า “ผูร้บัใช้ของฝ่าพระบาทเคยเล้ียงฝงูแกะของบดิา
 และเมื่อมสีิงโตหรอืหมมีาเอาลูกแกะตัวหน่ึงไปจากฝงู. ข้าพระบาทก็ตาม
ไปฆ่ามนั และช่วยกู้ลูกแกะน้ันมาจากปากของมนั ถ้ามนัลุกขึ้นต่อสู้ข้า
พระบาท ข้าพระบาทก็จับคางของมนั และทบุตีมนัจนตาย. ผูร้บัใช้ของฝ่า
พระบาทได้ฆ่าสิงโตและหมน้ัีนมาแล้ว คนฟิลิสเตียผูไ้มไ่ด้เข้าสุหนัตนีก็้เป็น
เหมอืนสัตว์เหล่าน้ันตัวหน่ึงด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระเจ้าผูท้รง
พระชนมอ์ยู”่. 
1 ซามูเอล17:34-36

ข้อคิด

สถานการณ์ท่ีท้าทายเป็นโอกาสท่ีเราจะพัฒนาขีดความสามารถ ก่อนท่ีดา
วิดจะเอาชนะโกลิอัท เขารู้แล้วว่าจะต้องเผชิญกับศัตรูท่ีมีรูปรา่งใหญโ่ตกว่า
เขามาก สิง่นี้ได้สร้างกำาลังและความสามารถแก่เขา และสุดท้ายเขาสามารถ
เอาชนะโกลิอัทได้ เริม่ด้วยการสัตย์ซื่อ พระเจ้าสามารถใช้เราในการทำาให้
แผนการและพระประสงค์ของพระองค์นั้นสำาเร็จ แต่เราต้องสัตย์ซื่อในทุก
สิง่ท่ีพระองค์มอบหมายให้กับเรา เลือกท่ีจะสัตย์ซื่อต่อสิง่ท่ีพระเจ้าได้เรียก
ให้คุณทำา.

อธิษฐาน

• ขอพระเจ้าเปิดเผยถึงสว่นท่ีพระองค์ต้องการให้เราเพิม่ขีดความสามารถ.
• ติดตามพระองค์อยา่งสุดจิตสุดใจ.
• ขอพระเจ้าให้กำาลังและความเชื่อมั่นในการสัตย์ซื่อต่อสิง่ท่ีพระองค์เรียก

เรา.



— วั นที่  17

ประกาศว่าเราเป็นใคร

สั ปดาห์ ที ่ 3

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่20

ยาเบสเป็นผูม้เีกียรติกว่าบรรดาพีน้่องของเขา มารดาของเขาต้ังชื่อเขาว่า
ยาเบส กล่าวว่า “เพราะฉันคลอดเขาด้วยความทกุข์ยากลำาบาก”. ยาเบส
ทลูพระเจ้าของอิสราเอลว่า “ขอพระองค์ทรงอวยพรแก่ข้าพระองค์ และ
ขยายเขตแดนของข้าพระองค์ และขอพระหตัถ์ของพระองค์อยูกั่บข้า
พระองค์ และขอพระองค์ทรงใหข้้าพระองค์พน้จากสิ่งชั่วรา้ย เพื่อไมใ่หข้้า
พระองค์ทกุข์ยากลำาบาก” และพระเจ้าประทานตามท่ีเขาทลูขอ. 
1 พงศาวดาร 4:9-10

ข้อคิด

ยาเบสไมย่อมให้ความหมายของชื่อตัวเอง ( เจ็บปวด ) หยุดเขาจากความ
กล้าท่ีจะอธิษฐานให้พระเจ้าอวยพรเขา เพราะความเชื่อในคำาประกาศ
ของเขา พระเจ้าได้มอบสิง่ท่ีเขาขอ เราจำาเป็นท่ีจะต้องรู้จักตัวตนของเรา
ท่ีพระเจ้าได้มอบให้ พระเจ้าตรัสว่าเราเป็นผู้ท่ีได้รับพระพร, ความรักและ
ความโปรดปรานอยา่งมาก เลือกท่ีจะปฏิเสธคำาโกหกของศัตรูท่ีมันจะทำาให้
บิดเบือนจากสิง่ท่ีพระเจ้าได้บอกกับเรา เริม่ด้วยการประกาศว่าพระเจ้าตรัส
ว่าเราคือใคร เหนือชีวิตของเรา.

อธิษฐาน

• ขอบคุณพระเจ้าในความคิดท่ีแสนดีท่ีพระองค์มีให้เรา.
• ให้เรายึดถือเอาตัวตนท่ีพระเจ้าได้มอบให้กับเรา.
• ประกาศว่าเราเป็นท่ีรัก ได้รับการอวยพรและความโปรดปรานอยา่งมาก

.



— วั นที่  18 

กระตุ้นซึง่กันและกัน

สั ปดาห์ ที ่ 3

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่25

ท่านกล่าวว่า “ถ้ากำาลังคนซเีรยีแข็งกว่ากำาลังของเราใหเ้จ้าไปช่วยเรา แต่ถ้า
กำาลังคนอัมโมนแข็งกว่ากำาลังของเจ้า เราจะมาช่วยเจ้า. จงเข้มแข็ง ทำาตนให้
กล้าหาญเพื่อชนชาติของเรา และเพื่อบรรดาเมอืงของพระเจ้าของเราและ
ขอพระยาหเ์วหท์รงทำาตามท่ีพระองค์ทรงเหน็ชอบเถิด”. 
2 ซามูลเอล 10:11-12

ข้อคิด

พวกเราถูกเรียกมาเพื่อให้ยืนเคียงข้างซึ่งกันและกัน เราไมค่วรดำาเนินชีวิต
ตามลำาพัง ในฐานะผู้เชื่อพระเจ้าได้เรียกเราให้ชว่ยเหลือและหนุนใจซึ่งกัน
และกัน การเลือกท่ีจะยืนเคียงข้างกันและกันอาจหมายถึงต้องเสียสละ เรา
ต้องเต็มใจท่ีจะเสียสละ เชื่อว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิง่ท่ีจำาเป็นแก่เรา เมื่อ
เราทำาเชน่นี้ พวกเราทุกคนก็จะได้มีประสบการณ์กับชัยชนะในชีวิตของเรา 
และเห็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำาเร็จในเราและโดยเรา.

อธิษฐาน

• ขอพระเจ้าให้หัวใจแหง่ความเมตตาสงสารต่อผู้ท่ีกำาลังประสบกับความ
ยากลำาบาก.

• ขอพระเจ้าสำาแดงให้เรารู้ถึงคนท่ีเราจะสามารถให้คำาปรึกษาแก่เขาได้.
• อธิษฐานเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในคริสตจักร.
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รบัรูถึ้งการผา่นพ้นทีก่ำาลังจะมาถึง

สั ปดาห์ ที ่ 3

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่26

พระองค์ตรสัดังนีว่้า “อยา่จดจำาสิ่งท่ีล่วงเลยมาแล้วน้ัน อยา่พเิคราะหเ์รื่อง
ในอดีต. นีแ่น่ะ เรากำาลังทำาสิ่งใหม่ๆ  บดันี ้มนังอกขึ้นมา เจ้าไมเ่หน็หรอื? และ
เราจะทำาทางในถ่ินทรุกันดารและแมน้่ำาในท่ีแหง้แล้ง. 
อิสยาห ์43:18-19

ข้อคิด

พระเจ้าทำางานอยูต่ลอดเวลาในชีวิตของคุณ ความคิดและทางของพระองค์
นั้นสูงกว่าเรา แม้ในชว่งเวลาท่ียากลำาบากและท้าทายก็สามารถพลิกกลับ
ได้ทันที อยา่จำากัดสิง่ท่ีพระเจ้าสามารถทำาได้ เราต้องรับรู้และระบุให้ได้
ว่าพระเจ้าได้ทรงเริม่แล้ว และต้องมีความคาดหวังในการผา่นพ้นท่ีกำาลัง
จะเกิดขึ้น ยอมรับและขอบพระคุณต่อชัยชนะเพียงเล็กน้อย ซึ่งนั่นเป็น
สัญลักษณ์ของการผา่นพ้นท่ีกำาลังจะมาถึง.

อธิษฐาน

• ขอบคุณพระเจ้าท่ีทรงทำาการในชีวิตเรา แม้ว่าเราจะมองไมเ่ห็น.
• ขอพระเจ้าชว่ยให้เราได้รู้จักสัญลักษณ์ของการผา่นพ้นท่ีกำาลังจะมาถึง.
• เชื่อมั่นว่าพระองค์จะชว่ยเราให้ผา่นพ้นไปได้.
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มุ่งหน้าบากบั่น

สั ปดาห์ ที ่ 3

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่27

พีน้่องท้ังหลาย ข้าพเจ้าไมถื่อว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำาอยา่ง
หน่ึง คือลืมสิ่งท่ีผา่นพน้มา แล้วโน้มตัวไปยงัสิ่งท่ีอยูเ่บื้องหน้า. และข้าพเจ้า
บากบั่นมุง่ไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รบัรางวัลคือการทรงเรยีกแหง่เบื้องบนซึ่ง
มใีนพระเยซูครสิต์. 
ฟิลิปปี 3:13-14

ข้อคิด

ความผิดพลาด,ความล้มเหลว,ข้อบกพรอ่งในอดีต กีดขวางเรา จากการก้าว
ไปสูแ่ผนการและวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตเรา เราต้องลืมและวาง
อดีตลง มองไปข้างหน้าจดจ่อในสิง่ท่ีอยูข่้างหน้าเรา แทนการจดจ่ออยูกั่บ
อดีตท่ีผิดพลาด ล้มเหลว และข้อบกพรอ่งของตัวเอง เตือนตัวเองว่าเรามา
ได้ไกลขนาดไหน และระลึกว่าพระเจ้ายังคงทำางานในเรา เลือกท่ีจะรักษา
การจดจ่อและต้ังตารอรางวัลซึ่งเป็นนิรันดร์ท่ีรออยู ่เมื่อสิ้นสุดการแขง่ขัน.

อธิษฐาน

• โยนอดีตท่ีผิดพลาด ล้มเหลว และข้อบกพรอ่งของเราท้ิงไป.
• จดจ่อท่ีแผนการและพระประสงค์ท่ีพระเจ้านำาเราเข้าไป.
• ขอกำาลังจากพระเจ้า และความอุตสาหะท่ีจะผา่นพ้นไปได้.
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ติดตามชัยชนะ

สั ปดาห์ ที ่ 3

อ่านพระคัมภรี ์: กิจการบทที ่28

แล้วโยชูวาก็ทลูพระยาหเ์วหใ์นวันท่ีพระยาหเ์วหท์รงมอบคนอาโมไรต์แก่
ประชาชนอิสราเอลน้ัน และท่านได้กล่าวต่อหน้าอิสราเอลว่า “ดวงอาทิตย์
เอ่ยจงหยุดน่ิงตรงเมอืงกิเบโอนและดวงจันทรเ์อ๋ยตรงหบุเขาอัยยาโลน”. ดวง
อาทิตยก็์หยุดน่ิง และดวงจันทรก็์น่ิงอยูจ่นชนชาตินีไ้ด้แก้แค้นศตัรูของเขา
เสรจ็ เรื่องนีม้จีารกึไว้ในหนังสือยาชารไ์มใ่ช่หรอื? ดวงอาทิตยก็์หยุดน่ิงอยู่
กลางท้องฟ้า ไมไ่ด้รบีตกไปตามเวลาประมาณหน่ึงวันเต็ม. 
โยชูวา 10:12-13

ข้อคิด

การติดตามชัยชนะเริม่ด้วยการเชื่อมั่นในใจของเรา โยชูวายึดมั่นในพระ
สัญญาของพระเจ้าในการเอาชนะศัตรูของอิสราเอล แต่เขายังไมพ่อใจจน
กระท่ังอิสราเอลได้รับชัยชนะอยา่งสมบูรณ์ ความมั่นใจในใจของเราจะเป็น
ตัวกำาหนดการตอบสนองของเรา โยชูวาเชื่อในสิง่ท่ีเป็นไปไมไ่ด้ เขาขอให้
ดวงอาทิตย์หยุดนิง่จนกว่าจะชนะการรบ เชน่เดียวกัน  เราต้องยึดเอาพระ
สัญญาของพระเจ้าไว้จนกว่าพระสัญญานั้นจะสำาเร็จ เราเชื่อว่าพระเจ้าจะ
ทรงทำาอะไรในปีใหมน่ี้? ขอพระสัญญาของพระเจ้า และบอกกับใครบางคน
ท่ีสามารถอธิษฐานและมีความเชื่อด้วยกันกับคุณ.

อธิษฐาน

• ขอพระเจ้าท่ีเราจะมีความเชื่อในสิง่ท่ีเป็นไปไมไ่ด้.
• กำาลังท่ีจะยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้า.
• เพียรพยายามแม้ว่ามันจะยากขึ้น.



Victory Family Centre Singapore
© January 2021
www.vfc.org


