
วิชา  สงครามฝายวิญญาณ    บทที่  17                                                                            หนา  217

บทที่  17
ยุทธวิธีฝายวิญญาณ

การอธิษฐานและการถืออด

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
− ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา  "การอธิษฐาน"
− บอกถึงระดับตาง ๆ ของคํ าอธิษฐาน
− บอกถึงชนิดตาง ๆ ของการอธิษฐาน
− บอกถึงสิ่งที่กีดขวางเปนอุปสรรคตอการอธิษฐาน
− ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา  การถืออด
− บอกถึงการถืออด  2  ชนิด
− อธิบายเปาหมายของการถืออด

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
"จงอธิษฐานวิงวอนทุกอยาง   จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา  ทั้งนี้จงระวังดวยความ

เพียรทุกอยาง  จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน"  (เอเฟซัส 6.18)
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คํ านํ า
ในบทที่แลวคุณไดศึกษาถึงเรื่องอาวุธของพระเจา  ขณะที่เปาโลสรุปคํ าอธิบายถึงอาวุธฝาย

วิญญาณ เขาจบลงดวยประโยคที่วา
"จงอธิษฐานวิงวอนทุกอยาง   จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา  ทั้งนี้จงระวังดวยความ

เพียรทุกอยาง  จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน"  (เอเฟซัส 6.18)

อาวุธของพระเจาจะเกิดผลไดตอเมื่อใชรวมกับคํ าอธิษฐาน  ในการอธิษฐานนั้นเราเผชิญกับศัตรู
ที่แทจริงคือ   ซาตาน  และพลังอํ านาจของมัน  และเราตอสูกับศักดิเทพ  อิทธิเทพ  เทพผูครองแหงความ
มืดของโลกนี้ และวิญญาณที่ชั่วรายในสถานฟาอากาศ

พระเยซูทรงอธิบายวาการอธิษฐานเปนเหมือน  "งานที่หนักหรือรุนแรง"  (แรงกลา)
"คํ าอธิษฐานอันแรงกลา (หรืออยางรอนรน)  ของผูชอบธรรมมีพลังทํ าใหเกิดผล"   
(ยากอบ 5.16)

บทนี้จะเนนที่ยุทธวิธีที่มีอํ านาจของการอธิษฐานและการนํ ามาใชปฎิบัติรวมกับการถืออด

"...เพื่ออุทิศตัวในการถืออดและการอธิษฐาน"  1  โครินธ 7.5  (ภาษาไทย แปลตก คํ าวา "
การถืออด")

คํ าจํ ากัดความของคํ าวา  "การอธิษฐาน"
การอธิษฐานคือ  การติดตอส่ือสัมพันธกับพระเจา  มีหลายรูปแบบ  แตโดยพื้นฐานแลวการ

อธิษฐานเกิดขึ้นเมื่อมนุษยพูดกับพระเจา  และพระเจาพูดกับมนุษย
ไดมีการอธิบายถึงคํ าวา อธิษฐาน วาเปนสิ่งตอไปนี้
-  รองเรียกพระนามของพระเจา   -  ปฐมกาล  12.8
− รองไหตอพระเจา -  สดุดี 27.7,  34.6
− เขามาใกลพระเจา -  สดุดี 73.28,  ฮีบรู 10.22
− เงยขึ้นไป -  สดุดี  5.3
− ยกวิญญาณขึ้น -  สดุดี 25.1
− ยกจิตใจขึ้น -  บทเพลงครํ่ าครวญ 3.41
− เทหัวใจออกมา -  สดุดี 62.8
− เทวิญญาณออกมา -  1  ซามูเอล  1.15



วิชา  สงครามฝายวิญญาณ    บทที่  17                                                                            หนา  219

− รองไหตอสวรรค -  2  พงศาวดาร  32.20
− ออนวอนตอพระเจา -  อพยพ 32.11
− แสวงหาพระเจา - โยบ 8.5
− แสวงหาพระพักตรของพระเจา-  สดุดี 27.8
− ทํ าการขอรองออนวอน -  โยบ 8.5 ,  เยเรมีย 36.7

สอนใหเราอธิษฐาน
ในชวงเวลาที่พระเยซูทรงรับใชอยูในโลก  สาวกของพระองคมาหาพระองคพรอมกับคํ ารองขอที่

นาสนใจ
"...สาวกของพระองคคนหนึ่งทูลวา "พระองคเจาขาขอสอนพวกขาพระองคใหอธิษฐาน""

(ลูกา 11.1)

สาวกไมไดถามพระองควาจะเทศนาหรือทํ าการอัศจรรยอยางไร  เขาไมไดถามหาบทเรียนวา  จะ
สรางความสัมพันธที่ยาวนานไดอยางไร  เขาไมไดถามเกี่ยวกับการอัศจรรยของการรักษาโรค  แตเขาขอ
ใหสอนวาจะอธิษฐานอยางไร

มีอะไรที่ทํ าใหเขาปรารถนาเชนนั้น  ส่ิงนั้นคือผลที่เห็นไดชัดของการอธิษฐานในชีวิตและงานรับ
ใชของพระเยซู  สาวกไดเห็นวายุทธวิธีฝายวิญญาณนั้นเกิดผลที่ทรงอํ านาจมาก

ชีวิตการอธิษฐานของพระเยซู
การอธิษฐานเปนยุทธวิธีที่สํ าคัญของพระเยซู  จงใชโครงสรางตอไปนี้เพื่อศึกษาวาพระเยซูทรงใช

อาวุธฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญนี้อยางไร

พระเยซูทรงใหการอธิษฐานมากอนสิ่งอื่นใด
พระองคทรงอธิษฐานเวลาใดก็ไดในเวลากลางวันหรือกลางคืน  -  ลูกา 6.12-13
การอธิษฐานมีความสํ าคัญมากกวาการกินอาหาร    -  ยอหน 4.31-32
การอธิษฐานมากอนการทํ าธุรกิจใดใด      -  ยอหน  4.31-32

การอธิษฐานที่ควบคูไปกับเหตุการณสํ าคัญ ๆ
ในขณะที่ทรงรับบัพติศมา    -  ลูกา 3.21-22
ในระหวางการเดินทางรับใชคร้ังแรก    -  มาระโก  1.35,  ลูกา 5.16
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กอนการเลือกสาวก    -  ลูกา 6.12-13
กอนและหลังการเลี้ยงอาหารคนหาพันคน -  มัทธิว 14.19, 23, มาระโก 6.41, 46, 

   ยอหน6.11, 14-15
ในขณะที่เลี้ยงอาหารคนสี่พันคน    -  มัทธิว  15.36,  มาระโก 8.6, 7
กอนการสารภาพของเปโตรวาพระองคเปนพระคริสต   -  ลูกา 9.18
กอนการทรงจํ าแลงพระกาย   -  ลูกา 9.28, 29
กอนที่สาวก  70  คน  จะกลับมา  -  มัทธิว 11.25,  ลูกา 10.21
ที่หลุมศพของลาซารัส   -  ยอหน 11.41-42
ขณะที่ทรงอวยพรแกเด็กๆ    -  มัทธิว 19.13
ขณะที่คนกรีกบางคนมาหาพระองค    -  ยอหน 12.27-28
กอนเวลาแหงความทุกขทรมานอันยิ่งใหญ - มัทธิว 26.26-27, มาระโก 14.22-23, ลูกา 

    22.17-19
เพื่อเปโตร   -  ลูกา  22.32
เพื่อใหพระวิญญาณบริสุทธิ์  -  ยอหน 14.16
บนถนนไปสูเอมมาอู   -  ลูกา  24.30-31
กอนการเสด็จข้ึนสูสวรรค    -  ลูกา 24.50-53
เพื่อสาวกของพระองค    -  ยอหน 17

พระเยซูทรงใหคํ าอธิษฐานเพื่อเปนแบบอยางแกสาวก
แบบอยางของคํ าอธิษฐาน  -  มัทธิว  6.9-10

ชนิดตางๆ ของการอธิษฐาน
เปาโลบอกผูเชื่อใหอธิษฐานเสมอดวย  "คํ าอธิษฐานทุกอยาง"  (เอเฟซัส  6.18)  หรือ แปลอีก

ความหมายหนึ่งไดวา  "อธิษฐานดวยคํ าอธิษฐานทุกชนิด"   ซึ่งหมายถึงระดับและชนิดตาง ๆ ของการ
อธิษฐาน

ระดับตาง ๆ ของการอธิษฐาน
มีระดับความเขมขนของการอธิษฐานอยู  3  ระดับ  คือ ขอ  หา  และเคาะ
"จงขอแลวจะได   จงหาแลวจะพบ  จงเคาะแลวจะเปดใหแกทาน  เพราะวาทุกคนที่ขอก็

ได  ทุกคนที่แสวงหาก็พบ  ทุกคนที่เคาะก็จะเปดใหเขา"   (เอเฟซัส  7.7-8)
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การขอ    คือระดับแรกของการอธิษฐาน  คือ  เพียงแตเสนอคํ ารองขอตอพระเจาและรับคํ าตอบ
ทันที  เพื่อที่จะไดรับเงื่อนไขก็คือ  ขอ

"ทานไมไดรับ  เพราะทานไมไดขอ"   (ยากอบ  4.2)

เรามีอาวุธฝายวิญญาณที่มีอํ านาจคือ การอธิษฐาน  แตหลายคนไมไดใชอาวุธนี้  เขาไมไดขอ
และเพราะเหตุนี้เขาจึงไมไดรับ

การหา  เปนระดับที่ลึกกวาของคํ าอธิษฐาน  เปนการอธิษฐานระดับที่คํ าตอบไมไดมาทันที
เหมือนระดับของการขอ

คน  120  คน  ที่รวมกันอยูในหองชั้นบน  ซึ่งเขายังคงอธิษฐาน  "ตอเนื่อง"  กันไปเปนตัวอยาง
ของการขอ  คนทั้งชายและหญิงเหลานี้แสวงหาการกระทํ าใหสํ าเร็จตามพระสัญญาของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และยังคง  "แสวงหา"  ตอไปจนกวาคํ าตอบจะมา (กิจการ 1-2)

การ เคาะ  เปนระดับที่ลึกลงไปอีก  เปนคํ าอธิษฐานที่ยืนหยัดเมื่อคํ าตอบจะมาในเวลาที่ชากวา
แสดงใหเห็นโดยคํ าอุปมาที่พระเยซูทรงเลาใน  ลูกา 11.5-10

ระดับของการเคาะ  เปนระดับที่เขมขนที่สุดของสงครามฝายวิญญาณในการอธิษฐาน  แสดงให
เห็นจากการยืนหยัดของดาเนียลผูยังคงเคาะตอไป  แมวาที่จริงแลวเขาไมเห็นผลเพราะวาซาตานปดกั้น
คํ าตอบจากพระเจา  (ดาเนียล 10)

ชนิดตาง ๆ ของคํ าอธิษฐาน
มีคํ าอธิษฐานชนิดตางๆ แสดงไวในแบบอยางของคํ าอธิษฐานที่พระผูเปนเจาทรงใหไว (มัทธิว

6.9-13)  ดูแผนผังที่ตอทายคํ าอธิบายนี้

ชนิดตาง ๆ ของคํ าอธิษฐานประกอบดวย

1.  การนมัสการและการสรรเสริญ
เราควรเขาไปสูการทรงสถิตของพระเจาดวยการนมัสการและการสรรเสริญ

"จงเขาประตูของพระองคดวยการโมทนา  และเขาบริเวณพระนิเวศของพระองคดวย
การสรรเสริญ  จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค  จงถวายสาธุการแดพระนามของพระองค"
(สดุดี 100.4)

การนมัสการคือการถวายเกียรติและการอุทิศตน (ถวายตัว)  การสรรเสริญคือ  การขอบพระคุณ
และการแสดงกตัญูไมใชสํ าหรับส่ิงที่พระเจาทรงทํ าแกเราเทานั้น  แตสํ าหรับการที่พระองคทรงเปนพระ
เจาเราตองนมัสการพระเจาดวยจิตวิญญาณและดวยความจริง
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"แตวาระนั้นใกลเขามาแลว  และบัดนี้ก็ถึงแลว  คือเมื่อผูที่นมัสการอยางถูกตองจะ
นมัสการพระบิดาดวยจิตวิญญาณและความจริงเพราะวา  พระบิดาทรงแสวงหาคนเชนนั้น
นมัสการพระองค

พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ  และผูที่นมัสการพระองค  ตองนมัสการพระองคดวยจิต
วิญญาณและความจริง"   (ยอหน  4.23-24)

เราสามารถสรรเสริญและนมัสการไดโดย
รองเพลง   -  สดุดี  9.2,11,  40.3,  มาระโก 14.26
สรรเสริญดวยเสียงดังไดยิน  -  สดุดี 103.1
ตะโกน  -  47.1
ยกมือข้ึน  -  สดุดี  63.7,  134.2,  1  ทิโมธี  2.8
ตบมือ  -  สดุดี  47.1
ใชเครื่องดนตรี   -  สดุดี  150.3-5
ยืนขึ้น   -  2  พงศาวดาร   20.19
โคงคํ านับ    -  สดุดี  95.6
เตนรํ า    -  สดุดี  149.3
คุกเขา   -  สดุดี  95.6
นอนราบลง    -   สดุดี   149.5
นักรบของพระเจาในโลกฝายวิญญาณจะแสดงใหเห็นไดจาก

"ใหการสดุดีอยางสูงแดพระเจาอยูในลํ าคอของเขา และใหดาบสองคมอยูในมือของ
เขา"  (สดุดี 149.6)

2.  การถวายตัว
เปนคํ าอธิษฐานที่มอบถวายชีวิตและเจตนาของเราแดพระเจา  ประกอบดวยคํ าอธิษฐานของ

การมอบอุทิศตน
3.  การออนวอน
คํ าอธิษฐานแบบการออนวอนคือ การรองขอ การรองขอตองทํ าตามพระประสงคของพระเจาซึ่ง

เปดเผยไวในพระวจนะของพระองค การออนวอนอาจเปนในระดับของการขอ การหาหรือการเคาะ
การอุทธรณรองขอเปนอีกคํ าหนึ่งที่ใชในการอธิษฐานชนิดนี้   หมายถึง  "ออนวอนขอรองหรือ

เสนออยางแรงกลาตอพระเจาเนื่องจากความจํ าเปนที่ตองการ

4.  การสารภาพและการสํ านึกผิด
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คํ าอธิษฐานแบบสารภาพ  เปนการสํ านึกผิดและขออภัยโทษจากบาป
"ถาเราสารภาพบาปของเรา  พระองคทรงสัตยซ่ือและเที่ยงธรรม  ก็จะทรงโปรดยกบาป

ของเรา  และจะทรงชํ าระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น"   (1  ยอหน 1.9)

5.  การอธิษฐานเผื่อ
การอธิษฐานเผื่อคือ การอธิษฐานเพื่อผูอ่ืน ผูอธิษฐานเผื่อเปนผูที่รับภาระเรื่องราวคํ ารองของผู

อ่ืน
พระคัมภีรบันทึกวา มีขณะหนึ่งที่พระเจาทรงทอดพระเนตรดูโลกและเห็นวาไมมีผูอธิษฐานเผื่อ
"พระองคทรงเห็นวาไมมีคนใดเลย ทรงประหลาดพระทัยวาไมมีใครออนวอนเผื่อ แลว

พระกรของพระองคเองก็นํ าความรอดมา  และความชอบธรรมของพระองคชูพระองคไว"    
(อิสยาห 59.16)

เมื่อพระเจาทรงเห็นวาไมมีผูอธิษฐานเผื่อ พระองคก็ทรงหาสิ่งที่เขาตองการให  พระองคทรงสง
พระเยซูลงมา

"ดวยเหตุวามีพระเจาองคเดียว และมีคนกลางแตผูเดียวระหวางพระเจากับมนุษย  คือ
พระเยซูคริสตผูทรงสภาพเปนมนุษย"   (1 ทิโมธี 2.5)

"...พระเยซูนะหรือ  ผูทรงสิ้นพระชนมแลว  และยิ่งกวานั้นอีกไดทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมา
จากความตาย  ทรงสถิต  ณ  เบื้องขวาพระหัตถของพระเจา  และทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้ง
หลายดวย"   (โรม 8.34)

"ดวยเหตุนี้พระองคจึงทรงสามารถเปนนิตยที่จะชวยคนทั้งปวงที่ไดเขามาถึงพระเจาโดย
ทางพระองคนั้นใหไดรับความรอด  เพราะวาพระองคทรงพระชนมอยูเปนนิตย  เพื่อชวยทูลขอ
พระกรุณาใหคนเหลานั้น"   (ฮีบรู  7.25)

"ลูกของขาพเจาเอย  ขาพเจาเขียนขอความเหลานี้ถึงทานทั้งหลายเพื่อทานจะไดไมทํ า
บาปและถาผูใดทํ าบาป  เราก็มีพระองคผูทูลขอพระบิดาเพื่อเรา  คือพระเยซูผูทรงเที่ยงธรรม
นั้น"  (1 ยอหน 2.1)

ทนายในศาลยุติธรรมเปนผูชวยทางกฎหมายหรือผูใหคํ าปรึกษา   ซึ่งอุทธรณเร่ืองราวของผูอ่ืน
คํ าอธิษฐานเผื่อในสงครามฝายวิญญาณคือ  การอธิษฐานตอพระเจาในนามของบุคคลอื่น

บางครั้งการอธิษฐานเผื่อ  กระทํ าดวยความเขาใจ  เราอธิษฐานดวยภาษาของเราเอง
"เหตุฉะนี้กอนสิ่งอ่ืนใด  ขาพเจาขอรองทานทั้งหลายใหวิงวอนอธิษฐานทูลขอและ

ขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง   เพื่อกษัตริยทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตํ าแหนงสูง  เพื่อเราจะได
ดํ าเนินชีวิตอยางเงียบ ๆ และสงบสุขในทางธรรมและอยางนอบนอม"    (2 ทิโมธี 2.1-2)
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บางครั้ง  การอธิษฐานเผื่อการกระทํ าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์  อาจเปนการครํ่ าครวญซึ่งเกิด
จากการมีภาระในฝายวิญญาณอยางหนัก อาจทํ าโดยใชภาษาแปลกๆ  อาจเปนการอธิษฐานเผื่อผูอ่ืน
หรือวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอธิษฐานเผื่อเรา

เมื่อส่ิงนี้เกิดขึ้น  พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสผานเรา  ทรงอธิษฐานโดยตรงตอพระเจาและเปนไป
ตามพระประสงคของพระองค   เราไมเขาใจการอธิษฐานชนิดนี้

"ในทํ านองเดียวกัน  พระวิญญาณก็ทรงชวยเรา  เมื่อเราออนกํ าลังดวยเพราะเราไมรูวา
เราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอยางไร  แตพระวิญญาณทรงชวยขอแทนเรา  ในเมื่อเราครํ่ าครวญ
อธิษฐานไมเปนคํ า"  (โรม  8.26)

นี่เปนระดับที่ลึกที่สุดของคํ าอธิษฐานเผื่อและมีประสิทธิภาพที่สุดในสงครามฝายวิญญาณ

คํ าอธิษฐานที่เปนแบบจํ าลอง  (แบบอยาง)
ใหเรามาอานคํ าอธิษฐานที่เปนแบบอยางและสังเกตดูชนิดตางๆ ของคํ าอธิษฐานที่เราไดพูดมา

แลวดังนี้
ขาแตพระบิดาของขาพระองคทั้งหลาย   ผูสถิตในสวรรค =  สรรเสริญและนมัสการ
ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพสักการะ

ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู  ในสวรรคเปนอยางไร  =  มอบถวายตัว
ขอใหเปนอยางนั้นในแผนดินโลก

ขอทรงโปรดประทานอาหารประจํ าวันแกขาพระองคทั้งหลาย  =   ออนวอน
ในกาลวันนี้

และทรงโปรดยกบาปผิดของขาพระองค  เหมือนที่ขาพระองค  =  สารภาพบาปและ
ยกโทษแกผูที่กระทํ าผิดตอขาพระองค            อธิษฐานเผื่อ

และขออยานํ าขาพระองคเขาไปในการทดลอง  แตขอให =  ออนวอน   
พนจากซึ่งชั่วราย  เหตุวาราชอํ านาจและฤทธิ์เดชและพระสิริ  =  สรรเสริญ และนมัสการ
เปนของพระองคสืบ ๆ ไปเปนนิตย  อาเมน
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แนวทางของพระคัมภีรสํ าหรับคํ าอธิษฐาน
จงเปดดูขออางอิงตอไปนี้ในพระคัมภีรของคุณ  ตอไปนี้เปนแนวทางของพระคัมภีรสํ าหรับการ

อธิษฐาน

คํ าอธิษฐานตองกระทํ าตอพระเจา  -  สดุดี  5.2
หามพูดซํ้ า ๆ ซาก ๆ แตการพูดซํ้ าอยางจริงใจไมถูกหาม -  มัทธิว 6.7, ดาเนียล 6.10,

   ลูกา 11.5-13, 18.1-8
เราทํ าบาปโดยละเลยไมอธิษฐานเผื่อผูอ่ืน -  ซามูเอล  12.23
เราควรอธิษฐานดวยความเขาใจ (ดวยภาษาที่เขาใจ) -  เอเฟซัส  6.18
เราควรอธิษฐานในพระวิญญาณ -  โรม 8.26,  ยูดา 20
อธิษฐานตามนํ้ าพระทัยของพระเจา -  1  ยอหน  5.14-15
อธิษฐานในที่ลับ -  มัทธิว  6.6
เนนที่คุณภาพมากกวาปริมาณ คํ าอธิษฐานไมไดสํ าเร็จผลเพราะ"พูดมาก ๆ"  -  มัทธิว 6.7
อธิษฐานเสมอ -  ลูกา  21.36, เอเฟซัส 6.18
อธิษฐานอยางตอเนื่อง -  โรม  12.12
อธิษฐานไมหยุด -  1 เธสะโลนิกา  5.17
อธิษฐานตอพระบิดาในพระนามของพระเยซู -  ยอหน  15.16
ดวยทาทีระวังระไว -  1  เปโตร
ทํ าตามรูปแบบของคํ าอธิษฐานตัวอยาง -  มัทธิว  6.9-13
อธิษฐานดวยวิญญาณที่ใหอภัย -  มาระโก  11.25
อธิษฐานดวยใจถอม -  มัทธิว  6.7
บางครั้งอธิษฐานประกอบกับการถืออด -  มัทธิว  17.21
อธิษฐานอยางแรงกลา    -  ยากอบ 5.16,  โคโลสี 4.12
อธิษฐานดวยการยอมจํ านนตอพระเจา -  ลูกา  22.42
ใชยุทธวิธีของการผูกมัดและการปลดปลอยในการอธิษฐาน -  มัทธิว  16.19

เราควรอธิษฐานเผื่ออะไร ?
สันติภาพของกรุงเยรูซาเล็ม  -  สดุดี  122.6
คนงานในการเก็บเกี่ยว -  มัทธิว  9.38
ที่คุณจะไมเขาไปในการลอลวง -  ลูกา  22.40-46
ผูที่ทํ ากับคุณอยางดูถูก  (ศัตรูของคุณ) -  ลูกา  6.28
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ธรรมิกชนทุกคน -  เอเฟซัส  6.18
คนเจ็บปวย -  ยากอบ  5.14
เผื่อซึ่งกันและกัน (รับภาระของผูอ่ืน) -  ยากอบ 5.16
คนทุกคน  กษัตริยและคนที่มีอํ านาจ -  1  ทิโมธี  2.1-4
เพื่อความตองการประจํ าวันของเรา -  มัทธิว  6.11
เพื่อสติปญญา -  ยากอบ  1.5
เพื่อการรักษาโรค -  ยากอบ 5.14-15
เพื่อการยกโทษ -  มัทธิว  6.12
เพื่อนํ้ าพระทัยของพระเจาและราชอาณาจักรที่จะมาตั้งอยู -  มัทธิว  6.10
เพื่อปลดปลอยจากความทุกขยาก -  ยากอบ  5.13

สิ่งที่กีดขวางคํ าอธิษฐาน
ยากอบ  4.2-3   -  แรงจูงใจและคํ ารองขอที่ผิด
อิสยาห  59.1-2            -  ความบาปทุกชนิด
เอเสเคียล  14.1-3           -  รูปเคารพในใจ
มาระโก 11.25  -  วิญญาณที่ไมใหอภัย
สุภาษิต 21.13   -  ความเห็นแกตัว
1 เปโตร  3.7   -  การปฎิบัติที่ผิดตอคูสมรส
ลูกา 18.10-14   -  ความชอบของตนเอง
ยากอบ 1.6-7   -  ความไมเชื่อ
ยอหน  15.7    -  ไมดํ ารงอยูในพระคริสตและ

    พระวจนะของพระองค

อธิษฐานอางพระสัญญา
"ทานขอและไมไดรับ เพราะทานขอผิด หวังไดไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของทาน"      

(ยากอบ 4.3)

พระเจาทรงตอบคํ าอธิษฐานที่เปนไปตามพระสัญญาของพระองค เมื่อเราไมไดขอบนพื้นฐาน
ของพระสัญญาเหลานี้  คํ าอธิษฐานของเราก็ไมไดรับคํ าตอบ

เปนสิ่งที่คลายคลึงกับการที่พอมีความสัมพันธกับลูกๆ ไมมีพอแมคนใดยอมที่จะใหลูกๆ ทุกสิ่งที่
ลูกตองการหรือขอ   เขาแสดงใหเห็นชัดเจนวา  เขาจะทํ าบางสิ่งและไมทํ าสิ่งอื่น ๆ พอตอบคํ ารองขอของ
ลูกภายในขอบเขตจํ ากัดนี้
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เชนเดียวกับพระเจา  พระองคประทานพระสัญญาซึ่งเปนพื้นฐานที่สมควรสํ าหรับอธิษฐาน  จง
ศึกษาวาพระเจาทรงสัญญาอะไรและอธิษฐานตามพระสัญญาของพระเจา

กลุมอธิษฐานในพันธสัญญาใหม
ในพันธสัญญาใหมไดเปดเผยใหเห็นโครงสรางสํ าหรับจัดกลุมพลังอธิษฐานดังตอไปนี้

คํ าอธิษฐานสวนตัว
คํ าอธิษฐานทํ าบนพื้นฐานของแตละคนเปนการสวนตัว     (มัทธิว 6.6)

สองคนอธิษฐานดวยกัน
การอธิษฐานของสองคนดวยกันเปนหนวยเล็กที่สุดของการอธิษฐานรวมกัน  (มัทธิว 18.19)

กลุมเล็ก
เซลกลุมเล็กประกอบดวยคนมากกวา 2 คน ข้ึนไปรวมกันในการอธิษฐาน  มีอํ านาจมากเมื่อคน

2-3 คน  รวมกันเพื่อจุดประสงคดังนี้   (มัทธิว  18.20)
การอธิษฐานในที่ประชุมทั้งหมด

คริสตจักรทั้งคริสตจักรควรรวมกันในการอธิษฐานรวมพลัง      (กิจการ  1.14-15)

พระสัญญาในการอธิษฐาน
จงศึกษาพระสัญญาที่เกี่ยวกับการอธิษฐานดังตอไปนี้  ขอเหลานี้แสดงใหรูถึงฤทธิ์อํ านาจที่ยิ่ง

ใหญของอาวุธนี้ในสงครามฝายวิญญาณ
พระบิดาทรงทราบวาคุณตองการอะไรกอนที่คุณจะขอ    (มัทธิว  6.8)
ถาคน 2 คนรวมใจกันอธิษฐาน  พระเจาจะทรงตอบ  (มัทธิว 18.19)
ทุกสิ่งเปนไปไดสํ าหรับพระเจา  (มัทธิว 19.26,  ลุกา 18.27)
คํ าอธิษฐานประกอบกับความเชื่อยอมเกิดผล    (มัทธิว 21.22,  มาระโก 11.24)
คํ าอธิษฐานอยางแรงกลาของผูชอบธรรมยอมเกิดผลมาก    (ยากอบ  5.16)
ถาคุณขอในพระนามของพระเยซู  พระองคจะทรงตอบ  (ยอหน 14.14)

การถืออด
มีอาวุธฝายวิญญาณที่ทรงอํ านาจอีกอยางหนึ่ง  ซึ่งประกอบดวยกันกับการอธิษฐานเพื่อตอสูใน

สงครามฝายวิญญาณในโลกวิญญาณ  อาวุธนั้นคือการถืออด  (การอดอาหาร)
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คํ าจํ ากัดความของคํ าวา  "ถืออด"  (ไมใช  "การถือศีลอด")

การถืออด  มีคํ าจํ ากัดความที่งายที่สุดคือ  การไมกินอาหาร

ชนิดของการถืออด
ตามพระคัมภีรมีการถืออด  2 ชนิด
การถืออดอยางเต็มที่ คือเมื่อคนไมด่ืมนํ้ าหรือกินอาหารเลย ตัวอยางเห็นไดในกิจการ  9.9
การถืออดบางสวน  คือ เมื่อมีการจํ ากัดอาหาร  ตัวอยางเห็นไดใน  ดาเนียล  10.3

การถืออดในที่สาธารณะและในที่สวนตัว
การถืออดเปนเรื่องสวนตัวระหวางคนแตละคนกับพระเจา ตองทํ าในที่สวนตัวและไมคุยโออวด
"เมื่อทานถืออดอาหาร  อยาทํ าหนาเศราหมองเหมือนคนหนาซ่ือใจคด  ดวยเขาทํ าหนา

ใหมอมแมม  เพื่อจะใหคนเห็นวาเขาถืออดอาหาร  เราบอกความจริงแกทานวา  เขาไดบํ าเหน็จ
ของเขาแลว"

ฝายทานเมื่อถืออดอาหาร  จงลางหนาและเอานํ้ ามันใสศรีษะ   เพื่อคนจะไมไดรูวาถือ
อดอาหาร  แตใหปรากฎแกพระบิดาของทาน  ผูทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของทานผูทรง
เห็นในลี้ลับจะทรงโปรดประทานบํ าเหน็จแกทาน"   (มัทธิว 6.16-18)

ผูนํ าอาจเรียกใหมีการถืออดในที่สาธารณะและขอรองคริสตจักรทั้งหมดใหถืออด
"จงเปาเขาสัตวที่ในศิโยนจงเตรียมทํ าพิธีอดอาหารจงเรียกประชุมตามพิธี"(โยเอล 2.15)

จุดประสงคของการถืออด
มีจุดประสงคโดยเฉพาะในดานวิญญาณสํ าหรับการถืออด  เปนสิ่งสํ าคัญที่เราตองเขาใจในเรื่อง

นี้  เพราะถาเราถืออดโดยมีเหตุผลที่ผิดก็จะไมเกิดผล
จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้  ซึ่งเกี่ยวกับจุดประสงคของการถืออด  ขอเหลานี้เปดเผยใหเห็นถึง

ฤทธิ์อํ านาจยิ่งใหญของการถืออดในสงครามฝายวิญญาณ  เราถืออดเพื่อจุดประสงคตอไปนี้
เพื่อถอมใจของเรา (สดุดี 35.13,  69.10)
เพื่อสํ านึกจากบาป        (โยเอล 2.12)
เพื่อการเปดเผยของพระเจา   (ดาเนียล 9.2,  3.21-22)
เพื่อปลดปลอยจากความชั่วราย ยกภาระที่หนักออกไป ปลดปลอยผูที่ถูกกดขี่ใหเปนอิสระ
และทํ าลายพันธนาการทุกอยาง (อิสยาห  58.6)
เพื่อเลี้ยงดูคนยากจน   ทั้งทางดานรางกายและดานวิญญาณ  (อิสยาห  58.7)
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เพื่อใหพระเจาไดยิน    (2 ซามูเอล 12.16, 22,  โยนาห  3.5, 10)

การถืออดไมไดเปลี่ยนแปลงพระเจา แตเปลี่ยนตัวคุณ พระเจาทรงสัมพันธกับเราบนพื้นฐานของ
ความสัมพันธที่เรามีตอพระองค  เมื่อเราเปลี่ยนแปลงไป  วิธีที่พระเจาติดตอส่ือสารกับเราก็ไดรับผล
กระทบดวย

คุณไมไดถืออดเพื่อเปลี่ยนแปลงพระเจา   เพราะวาพระเจาไมมีวันเปลี่ยนแปลง  แตการถืออด
เปลี่ยนแปลงวิธีการที่พระองคติดตอกับเราจงอานหนังสือโยนาหเพื่อดูตัวอยางของเรื่องนี้ในเมืองนีนะเวย
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ชื่อ                                                             

บททดสอบตนเอง  บทที่  17
1. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ าของบทนี้

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. ระดับการอธิษฐาน  3    ระดับ  ที่อธิบายไวในบทนี้มีอะไรบาง
________________    _______________________   _______          __________

3. จงบอกถึงชนิดของคํ าอธิษฐานที่แสดงไวในคํ าอธิษฐานที่เปนแบบอยาง
______________________________    _________________________________
______________________________    _________________________________
______________________________    _________________________________

4. จงบอกถึงสิ่งที่กีดขวางคํ าอธิษฐานที่อธิบายไวในบทนี้
______________________________    _________________________________
______________________________    _________________________________
______________________________    _________________________________
______________________________    _________________________________
______________________________    _________________________________

5. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวาอธิษฐาน
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา "การถืออด"
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. การถืออด  2  ชนิด  มีอะไรบาง
_______________________________และ_________________________

8. จงสรุปจุดประสงคของการถืออด
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___



วิชา  สงครามฝายวิญญาณ    บทที่  17                                                                            หนา  231

คํ าตอบบททดสอบ  บทที่  17

1. "จงอธิษฐานวิงวอนทุกอยาง  จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา  ทั้งนี้จงระวังดวยความเพียรทุก
อยาง  จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน"  (เอเฟซัส 6.18)

2. ขอ  หา  เคาะ  หนา    219-220
3. การนมัสการและสรรเสริญ      การมอบถวายตัว       การออนวอน

การสารภาพบาป  การอธิษฐานเผื่อ       หนา 220-222   
4. ดูหนา   224

แรงจูงใจและคํ ารองขอที่ผิด บาปทุกชนิด
รูปเคารพในจิตใจของคุณ วิญญาณที่ไมอภัย
ความเห็นแกตัว การปฎิบัติที่ผิดตอคูสมรส
ความชอบธรรมของตนเอง ความไมเชื่อ
ไมดํ ารงอยูในพระคริสตและไมรักษาพระวจนะของพระองค

5. การอธิษฐานคือ  การสื่อสัมพันธกับพระเจา  มีหลายรูปแบบแตโดยพื้นฐานแลวเกิดขึ้นเมื่อ
คนพูดกับพระเจาและพระเจาพูดกับคน  หนา 218

6. การถืออด  โดยคํ าจํ ากัดความงายที่สุดคือ  การไมกินอาหาร   หนา 225
7. ตามพระคัมภีร มีการถืออด 2 ชนิด การถืออดเต็มที่คือเมื่อไมกินอาหารและไมด่ืมนํ้ า ตัวอยางมี

ในกิจการ 9.9  การถืออดบางสวนคือ  เมื่อมีการจํ ากัดอาหาร  ตัวอยางดูใน  ดาเนียล  10.3
หนา 226

8. ดูหนา  226
เพื่อถอมใจของเรา
เพื่อสํ านึกจากบาป
เพื่อการเปดเผยของพระเจา
เพื่อปลดปลอยจากความชั่วราย  ยกภาระที่หนักออกไป   ปลดปลอยคนที่ถูกกดขี่ใหเปนอิสระ
และทํ าลายพันธนาการทุกอยาง
เพื่อใหการเลี้ยงดูผูยากจน  ทั้งทางรางกายและดานวิญญาณ
เพื่อพระเจาทรงฟง
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป

1. จงอาน มาลาคี  1.13  ผูเผยพระวจนะรายงานวาในยุคของเขา  คนบางคนเบื่อหนายกับการปฎิบัติทางศาสนา
จนเขากลาววา "ดูเถิด นาเบื่อหนายอะไรเชนนี้" บางทีคนเหลานี้ไมเคยเรียนรูวาจะนมัสการพระเจาอยางไร

จงศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับการนมัสการ   ดังตอไปนี้
สดุดี  5.7,  22.27,  29.2,  45.11,  66.4,  86.9,  95.6,  96.9,  97.7,  99.59,  อพยพ  34.14,  1  พงศาวดาร
16.29,  มัทธิว 15.9,  มาระโก 7.7,  ยอหน 4.23-24,  ฟลิปป 3.3

2. จงศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับการสรรเสริญในหนังสือสดุดี  จงทํ าเครื่องหมายคํ าวา  "สรรเสริญ"  ทุกครั้งที่คํ านี้ปรา
กฎในสดุดี  แลวกลับไปศึกษาขอพระคัมภีรทุกขอที่ทํ าเครื่องหมายไว

3. ขอมูลบางประการเกี่ยวกับการอธิษฐาน

คํ าตอบตอการอธิษฐานจะมาถึง

ทันทีในเวลานั้น  อิสยาห  65.24 ,ดาเนียล  9.21-23
ลาชาไป ลูกา  18.7
ในเวลาตางๆ ที่ตางไปจากความปรารถนา 2  โครินธ  12.8-9
ของเรา
เกินความคาดหวัง เยเรมีย  33.3, เอเฟซัส  3.20

ทาทางตาง ๆ ในการอธิษฐาน
ยืน 1  พงศกษัตริย  8.22,  มาระโก 11.25
โคงตัวลง สดุดี  95.6
คุกเขา 2  พงศาวดาร 6.13,  สดุดี 95.6,  ลูกา 22.41, กิจการ 20.36
นอนควํ่ าหนา กันดารวิถี  16.22, โยชูวา 5.14,1 พงศาวดาร 21.16, มัทธิว 26.36
ยื่นมือออกไปขางหนา อิสยาห  1.15,  2  พงศาวดาร 6.13,  สดุดี 28.2,
ยกมือขึ้น สดุดี 28.2, เพลงครํ่ าครวญ 2.19, 1 ทิโมธี  2.8

4. จงศึกษาตอไปในเรื่องการถืออด  ดังนี้
การถืออดเปนส่ิงหนึ่งที่ยืนยันวาเราเปนผูรับใชของพระเจา        2  โครินธ  6.3-10
การอธิษฐานกับการถืออดใชในการจัดองคการคริสตจักร กิจการ  14.23
เราตอง  "ถวายตัวของเรา"  ในการถืออด 1 โครินธ  7.5
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