การต่อสู้ในฝ่ายวิญญาณ
• เมื่อคุณหรือคริสตจักรกําลังต่อสู้ในฝ่ายวิญญาณ
เราก็ต้องเทรนตัวเองเพื่อที่จะเอาชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณนี้ และการฝึกตัวเองที่ดีมากๆ
อย่างหนึ่งก็คือการอดอาหารอธิษฐาน
• เมื่อเราก้าวเข้าสู่สงครามฝ่ายวิญญาณ
เรากําลังเผชิญหน้ากับป้อมปราการที่เราต้องปราบให้ราบคราบและป้อมปราการหนึ่งคือ ความนึกคิด
หรือหลักปรัชญาที่มารได้ตั้งไว้ในบุคคลหรือในสถาบัน เพื่อปิดบังแสงสว่างของพระเจ้า
และเพื่อขัดขวางแผนการของพระเจ้า
• ป้อมปราการเหล่านี้ที่มีอยู่ในมิติฝ่ายวิญญาณจะต้องถูกพิชิตให้ได้ก่อนๆ
เราจึงจะสามารถเห็นผลในมิตฝิ ่ายกายภาพที่มองเห็นได้
การต่อสู้ในมิติฝ่ายวิญญาณ

1. ระดับความปรารถนาของเนื้อหนังส่วนตัว
• เป็นป้อมปราการส่วนบุคคล จุดประสงค์ของมารคือ มันต้องการลัก ฆ่า และทําลาย
เอเฟซัส 6:11(Ephesians6:11)
จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้ Put on the full armor of
God, so that you can take your stand against the devilʼs schemes.
• อาวุธอย่างหนึ่งที่ซาตานนิยมใช้ก็คือ การหลอกลวงโดยผ่านทางความบาป มันนําผู้คนให้หลงทาง
นําคําแช่งสาปเข้ามาสู่ชีวิต มิใช่เพียงแค่ชีวิตของพวกเขาเท่านั้น แต่เข้ามายังคนรุ่นต่อไปด้วย เช่น
1.1 วิญญาณแห่งการล่วงประเวณี
• นีค่ ือระดับที่มันโจมตีง่ายที่สุด นี่คือมันทํางานระดับความปรารถนาส่วนตัวทั่วๆ ไป
• ถ้าหากคุณเองสามารถเอาชนะความปรารถนาของเนื้อหนังของคุณได้
ในขณะที่คุณอดอาหารอธิษฐาน คุณจะเอาชนะความปรารถนาของเนื้อหนังในเรื่องอื่นๆ
ได้อย่างอัตโนมัติ
1.2 ความบาปที่ซ่อนเร้น
โยชูวา 7:1-5
1 แต่คนอิสราเอลได้ละเมิดในเรื่องของต้องถวายนั้น เพราะอาคานบุตรคารมี ผู้เป็นบุตรศับดี ผู้เป็นบุตรเศราห์ เผ่ายูดาห์ ได้นําของถวายบางส่วนไปเป็นของตนและพระพิโรธของพระเจ้าก็พลุ่งขึ้นต่อคนอิสราเอล
But the Israelites were unfaithful in regard to the devoted things; Achan son of Karmi, the son of

Zimri, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of them. So the Lordʼs anger burned
against Israel.
2 ฝ่ายโยชูวาให้คนออกจากเยรีโคไปยังเมืองอัย ซึ่งอยู่ใกล้เบธาเวนข้างทิศตะวันออกของเมืองเบธเอล
บอกเขาว่า “จงขึ้นไปและสอดแนมดูเมืองนั้น” คนเหล่านั้นก็ขึ้นไปและสอดแนมดูที่เมืองอัย Now Joshua
sent men from Jericho to Ai, which is near Beth Aven to the east of Bethel, and told them, “Go
up and spy out the region.” So the men went up and spied out Ai.
3 และเขากลับมารายงานแก่โยชูวาว่า “ไม่ต้องให้ประชาชนทั้งหมดขึ้นไป
ให้สักสองสามพันคนขึ้นไปตีเมืองอัยก็พอไม่ต้องให้ประชาชนทั้งหมดปีนป่ายไปที่นั่นเลย
เพราะเขามีคนน้อย” When they returned to Joshua, they said, “Not all the army will have to go up
against Ai. Send two or three thousand men to take it and do not weary the whole army, for only
a few people live there.”
4 เพราะฉะนั้นจึงมีประชาชนขึ้นไปที่นั่นเพียงสามพันคน แต่ต้องแตกหนีจากชาวเมืองอัย So about three
thousand went up; but they were routed by the men of Ai,
5 ฝ่ายชาวเมืองอัยก็ฆ่าฟันคนเหล่านั้นตาย ประมาณสามสิบหกคน
โดยขับไล่คนเหล่านั้นจากประตูเมืองไปยัง เชบาริมฟันเขาตามทางลง
และจิตใจของประชาชนก็แหลกเหลวไปอย่างน้ํา who killed about thirty-six of them. They chased the
Israelites from the city gate as far as the stone quarries and struck them down on the slopes. At
this the hearts of the people melted in fear and became like water.
• บาปที่แอบซ่อนนํามาซึ่งความพ่ายแพ้ เพราะพระเจ้าอวยพรไม่ได้ เหมือนบาปของอาคาน
ที่อิสราเอลควรจะตีเมืองอัยเมืองเล็กๆ แต่ตีไม่ได้เรื่องง่ายๆ กลับเป็นเรื่องยาก
• แต่ถ้าหากคุณเชื่อฟังพระเจ้าและไม่ทําบาป ชําระตัวเองให้สะอาด สารภาพบาปและรับการยกโทษ
เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย
1.3 การพูดต่อต้าน
กันดารวิถี12:1(Numbers12:1) มิเรียมและอาโรนได้พูดติโมเสส เหตุหญิงคนคูชที่ท่านได้แต่งงานด้วย
เพราะโมเสสได้แต่งงานกับหญิงคนคูชคนหนึ่ง Miriam and Aaron began to talk against Moses
because of his Cushite wife, for he had married a Cushite.
• ผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกคนมีข้อบกพร่องแต่แทนที่คุณจะพูดต่อต้านพวกเขา
เราควรจะอดอาหารอธิษฐานเผื่อเขา เปลี่ยนคําพูดต่อต้านของเราให้เป็นคําอวยพร
กันดารวิถี12:9(Numbers12:9) พระเจ้าทรงกริ้วเขามาก แล้วเสด็จไปเสีย The anger of the Lord
burned against them, and He left them.
• ถ้าเราพูดต่อต้านผู้รับใช้หรือผู้นํา พระเจ้าทรงปลดปล่อยพระพิโรธเหนือพวกเขา

กันดารวิถี12:10(Numbers12:10) เมื่อเมฆลอยพ้นเต็นท์ไป ดูเถิด มิเรียมก็เป็นโรคเรื้อนขาวดุจหิมะ
อาโรนหันไปดูมิเรียม และดูเถิด นางเป็นโรคเรื้อน When the cloud lifted from above the tent,
Miriamʼs skin was leprous - it became as white as snow. Aaron turned toward her and saw that
she had a defiling skin disease.
• การอดอาหารอธิษฐานของเราทําให้คําพูดต่อต้านของเราเปลี่ยนเป็นคําอวยพร
และทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งตัวเราและผูอ้ ื่น
1.4 การไม่เชื่อฟัง
เลวีนิติ 10:1-2(Leviticus10:1-2)
1 ฝ่ายนาดับกับอาบีฮูบุตรของอาโรน ต่างนํากระถางไฟของเขามา และเอาไฟใส่ในนั้น
แล้วใส่เครื่องหอมลง เอาไฟที่ต้องห้ามมาเผาถวายบูชาแด่พระเจ้า
ซึ่งพระองค์มิได้ทรงบัญชาให้เขากระทําเช่นนั้น Aaron’s sons Nadab and Abihu took their censers,
put fire in them and added incense; and they offered unauthorized fire before the Lord, contrary
to his command.
2 ไฟก็พุ่งขึ้นมาจากที่พระเจ้าประทับไหม้เขาทั้งสอง และเขาก็ตายต่อพระพักตร์พระเจ้า So fire came out
from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord
• พระเจ้าบอกให้คุณทําอะไร กรุณาทํา เวลาพระเจ้าบอกอย่าทําอะไรก็อย่าทํา ให้เรามีใจเชื่อฟังไว้ก่อน
• การอดอาหารอธิษฐานจะช่วยให้คุณมีความถ่อมใจและมีหัวใจที่เชื่อฟังพระเจ้า
ดังนั้นใคร….คือคนที่ควรจะอดอาหารอธิษฐาน
ลูกา 9:23-24(Luke9:23-24)
23 พระองค์จึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่า “ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง
และรับกางเขนของตนแบกทุกวัน และตามเรามา Then he said to them all: “Whoever wants to be my
disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me.
24 เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา
ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for
me will save it.
• เพราะผู้ใดชนะตนเองและเนื้อหนังผู้นั้นจะมีชีวิตรอด
ดังนั้นการถืออดอาหารเป็นการฝึกฝนที่สําคัญฝ่ายวิญญาณที่จะช่วยทําลายตัวเก่าของชีวิตคริสเตียน
เช่นอัครทูตเปาโล
1โครินธ์ 9:27(1 Corinthians9:27)
แต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ
เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้

No, I strike a blow to my body and make it my slave so that after I have preached to others, I
myself will not be disqualified for the prize.

2. การต่อสู้ในมิติฝ่ายวิญญาณที่เรียกว่า “ระดับบ้านเมือง”
• เราต้องขอพระเจ้าเมตตาให้เกิดชัยชนะในระดับของบ้านเมืองด้วยคือ
ชนะเหนือวิญญาณที่มันปกครองบ้านเมืองโดยผ่านความบาปของประเทศ ซึ่งมีอยู่อย่างน้อย 3 สิ่ง
2.1 การผิดศีลธรรม
• โดยเฉพาะการผิดศีลธรรมทางเพศ
• คริสตจักรต้องยืนหยัดในความบริสุทธิ์ เพราะพระเจ้าทรงเรียกเราให้บริสุทธิ์
และให้เราจะอดอาหารอธิษฐานเพื่อบ้านเมืองของเรา
ขอพระเจ้าถอดถอนการผิดศีลธรรมทางเพศในระดับบ้านเมืองให้หมดสิ้นไป
เพื่อผู้คนจะกลับใจใหม่และได้รับการชําระชีวิตให้สะอาดบริสุทธิ์
• คุณสามารถทําได้โดยการอดอาหารอธิษฐาน
เพื่อทีค่ ุณจะเทรนตัวเองหรือฝึกตัวเองที่จะชนะความปรารถนาของเนื้อหนังส่วนตัวและเพื่อเราจะเป็นค
วามสว่างและเป็นพระพรไปสู่บ้านเมืองของเราได้
2.2 การถือรูปเคารพ
• รูปเคารพนี้ไม่ใช่แค่สิ่งที่มองเห็นแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเรา
และในหัวใจของเราต้องมีบัลลังก์เพียงบัลลังก์เดียวคือพระเยซูคริสต์
ถ้าไม่ใช่แสดงว่าสิ่งนั้นคือรูปเคารพ
• มันจะดึงดูดความภักดีออกไปจากเรา เราต้องกําจัดมันออกไปโดยการอดอาหารอธิษฐาน
เพราะเราต้องการให้พระเจ้าเป็นจอมเจ้านายในทุกๆ
ด้านในชีวิตของเราและของผู้คนในระดับบ้านเมือง
2.3 การเป็นปัจเจกนิยม หรือความเย่อหยิ่ง
• การฟื้นฟูระดับบ้านเมือง ทําคนเดียวไม่ได้ เราต้องทําด้วยกัน
ดังนั้นความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันสําคัญมาก
กิจการ 6:4(Acts6:4)
ฝ่ายพวกเราจะขะมักเขม้นอธิษฐาน และรับใช้พระเจ้าในพันธกิจแห่งพระวจนะเสมอไป" and will give our
attention to prayer and the ministry of the word.”
• เราอดอาหารอธิษฐานเพื่อความเป็นปัจเจกนิยม หรือความเย่อหยิ่งจะหมดสิ้นไป
เพื่อผู้คนจะหันมาอุทิศตัวแด่พระเจ้าในการขะมักเขม้นอธิษฐาน
และรับใช้พระเจ้าในพันธกิจแห่งพระวจนะ

อาวุธอันทรงพลังฝ่ายวิญญาณเกิดจากการอดอาหารอธิษฐาน และเราควรจะอธิษฐานโดย
1.ใช้พระนามของพระเยซู
• เมื่อเราใช้พระนามพระเยซู พระองค์ทรงเป็นผู้กระทําเอง
2.ใช้พระโลหิตของพระเยซู
• เขาเหล่านั้นชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดกและเพราะคําพยานของพวกเขาเอง
เพราะเขาไม่เสียดายที่จะพลีชีพของตน
• เราต้องรู้จัก apply พระโลหิตของพระเยซูมาใช้ โดยการนํามาทาในชีวิตของเรา ครอบครัวของเรา
การงานการเงินของเรา คริสตจักรของเรา บ้านเมืองของเราเช่น
3.การสรรเสริญ
มัทธิว21:16(Matthew21:16)
เขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่า "ท่านไม่ได้ยินคําที่เขาร้องหรือ" พระเยซูตรัสตอบว่า "ได้ยินแล้ว
พวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่า พระองค์ทรงกระทําให้คําสรรเสริญอันจริงแท้
ออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านม “Do you hear what these children are saying?” they
asked him. “Yes,” replied Jesus, “have you never read, “ ‘From the lips of children and infants
you, Lord, have called forth your praise’ ?”
• เมื่อคริสตจักรสรรเสริญพระเจ้าศัตรูแตกพ่าย ดังนั้นคุณต้องมีเสียงสรรเสริญ
4.ประกาศพระวจนะ
• คุณต้องตอบโต้ด้วยพระคําของพระเจ้าแบบพระเยซู พระเยซูบอกว่า “มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า…”
• ดังนั้นคริสตจักรทีม่ ีการอดอาหารอธิษฐานและใช้พระนามพระเยซูอยู่เป็นประจํา
คริสตจักรที่อ้างพระโลหิตของพระเยซูเสมอ คริสตจักรที่เต็มไปด้วยการสรรเสริญทุกวัน
และคริสตจักรที่ประกาศถ้อยคําของพระเจ้าด้วยความเชื่อ คุณจะเห็นคริสตจักรชนะ
คุณจะเห็นตัวคุณชนะ คุณจะเห็นครอบครัวชนะ คุณจะเห็นกลุ่มเซลล์ชนะ
และคุณจะเห็นบ้านเมืองของเราชนะ

