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การตอ่สูใ้นอาณาจกัรสวรรค ์
โดย จอหน์ มวิลนิด 

ออบสตกี (ออสเตรยี) พฤศจกิายน 2000 
มารมันเป็นจอมโกหก! ตอนนีพ้ดูวา่มันเป็นจอมโกหก 

อยา่งทีค่ณุหมายถงึอยา่งนัน้จรงิๆ มารมันเป็นจอมโกหก! ฮาเลลยูา 
ใหผ้มบอกคณุบางอยา่งไดไ้หม?   

เชา้วันนีข้ณะทีเ่ราก าลังอธษิฐานกนัอยู ่
พระวญิญาณของพระเจา้พูดกบัผม “เราก าลังเปิดฟ้าสวรรค”์ 
และพระเจา้พดูกบัผมวา่ 
“เราก าลังท าทางหนึง่ส าหรับผูท้ีแ่มอ้อ่นแอทีส่ดุไดเ้ดนิผา่น”  

และผมแครู่ส้กึในจติวญิญาณของผมวา่ 
พระเจา้ก าลังใหอ้ านาจแกเ่ราทีจ่ะท าลายสิง่ทีศ่ัตรไูดท้ าไวใ้นชวีติของเรา  

ฮาเลลยูา สรรเสรญิพระนามของพระเจา้  
และน่ันคอืกอ่นทีเ่ราจะสิน้สดุการอธษิฐาน 

และหลังจากทีเ่ราอธษิฐานสิง่นัน้ก็เกดิขึน้ 
และสิง่หนึง่เมือ่พระเจา้เปิดฟ้าสวรรค ์การทรงสถติลงมา  

อธษิฐานดว้ยกนักอ่น 
ฮาเลลยูา แมข้ณะทีเ่ราก าลังจะแบง่ปันพระค ากันในเวลานี ้

ขอใหเ้ก็บรักษาสิง่นัน้ไวใ้นจติใจของคณุดว้ยวา่ 
พระเจา้ไดใ้สส่วรรคท์ีเ่ปิดอยูไ่วเ้หนอืเรา 
และเราตอ้งการเคลือ่นไหวเขา้สูก่ารอธษิฐานหลังจากพระค าในต าแหน่งนั้
น ขอรว่มใจกนัอธษิฐาน 

พระบดิาเจา้ เราขอถวายการสรรเสรญิและพระสริแิดพ่ระองค ์
หวัใจของเราชืน่ชมยนิดทีีไ่ดรู้จั้กพระองค ์ พระองคเ์จา้ขา้ 
เราขอบคณุพระองค ์พระบดิาเจา้ส าหรับเชา้นี ้
เราขอบพระคณุส าหรับเวลานี ้พระองคเ์จา้ขา้ 
อกีครัง้ทีเ่ราขอถอ่มตนลงตอ่พระองค ์และเราพดูวา่ 
ขอใหพ้ระวญิญาณบรสิทุธิข์องพระองคม์าเหนอืเรา 
มาและสอนเราเถดิพระองคเ์จา้ขา้ มาและจัดเตรยีมเราเถดิพระองคเ์จา้ขา้ 
กระตุน้เรา  โอพระบดิาเจา้ เตมิเราดว้ยฤทธิเ์ดช 
และปลด่ปลอ่ยเราเขา้สูอ่าณาจักรสวรรคแ์ละเขา้รว่มตอ่สูส้งครามตอ่ตา้น
อ านาจ พระเจา้ขา้ 

พระองคเ์จา้ขา้ 
ขา้พระองคอ์ธษิฐานในพระนามแหง่พระเยซคูรสิตเ์จา้ 
ทีก่ารเจมิซึง่แยกออกจะอยูเ่หนอืคนของพระองค ์
และใหเ้ป็นไปตามพระประสงคข์องพระองค ์
อธษิฐานในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้  
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เร ือ่งทีจ่ะพูดถงึในวนันี ้
ขอใหอ้า่นจากหนังสอืเอเฟซสั บทที ่6 จากขอ้ที ่10 ถงึ 13 
10พีน่อ้งทัง้หลายของขา้พเจา้ 

สดุทา้ยนีข้อทา่นจงมกี าลังขึน้ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
และในฤทธิเ์ดชอนัมหนัตข์องพระองค ์
11จงสวมยทุธภัณฑท์ัง้ชดุของพระเจา้เพือ่จะตอ่ตา้นยทุธอบุายของพญามา
รได ้12เพราะวา่เราไมไ่ดต้อ่สูก้บัเนือ้หนังและเลอืดแตต่อ่สูก้บัเทพผูค้รอง 
ศักดเิทพ เทพผูค้รองพภิพในโมหะความมดืแหง่โลกนี ้
ตอ่สูก้บัเหลา่วญิญาณทีช่ัว่ในสถานฟ้าอากาศ 13เหตฉุะนัน้ 
จงรับยทุธภัณฑท์ัง้ชดุของพระเจา้ไว ้
เพือ่ทา่นจะไดต้อ่ตา้นในวันอันชัว่รา้ยนัน้ และเมือ่เสร็จแลว้จะยนืมั่นได ้  

ในการร่วมประชมุนี ้
เราตอ้งการทีจ่ะมุง่เนน้ทีก่ารใชย้ทุธภัณฑแ์หง่จติวญิญาณของเรา 
และเกดิอะไรขึน้เวลาทีเ่ราอธษิฐาน 
ในทกุวันนีค้รสิเตยีนหลายคนเชือ่ในพระคัมภรี ์
แตพ่วกเขาไมเ่ห็นสถานทีส่ าหรับ   ยทุภัณฑแ์หง่จติวญิญาณ  

พวกเขาอา่นเกีย่วกับอาวธุเหลา่นีข้องการสงคราม 
พวกเขารักทีจ่ะพดูเกีย่วกบัพวกมัน แตเ่มือ่คณุถามพวกเขา 
“เมือ่ไหรท่ีค่ณุสวมใสอ่าวธุแหง่การสงครามของคณุครัง้สดุทา้ย? 
คณุรูว้ธิกีารใชม้ันหรอืเปลา่? 
คณุรูว้ธิทีีจ่ะใชพ้วกมันในการเดนิวนัตอ่วนัของคณุหรอืไม?่”  

และครสิเตยีนหลายคนไมรู่จั้กดว้ยซ ้าวา่อนัไหนเป็นอนัไหน 
นีไ่มใ่ชแ่ผนการของพระเจา้  

อคัรสาวกเปาโลเขยีนถงึชาวเมอืงโครนิธแ์ละบอกวา่ 
“ขา้พเจา้ไมต่อ้งการใหท้า่นขาดความรูเ้รือ่งของจติวญิญาณ 
ดว้ยเกรงวา่มารจะใชป้ระโยชนจ์ากทา่น” 
มบีางสิง่ถา้คณุไมส่นใจทีจ่ะรูเ้กีย่วกบัพวกมัน มารจะใชป้ระโยชนจ์ากเรา  

เราไมส่ามารถพดูคยุเรือ่งอาวธุในฝ่ายวญิญาณและวธิใีชไ้ดอ้ยา่งเต็
มทีใ่นตอนนี ้ในยกูันดา เมือ่เรามโีอกาสทีจ่ะจัดการสิง่นีเ้พยีงล าพัง 
เราใชเ้วลาหนึง่อาทติยเ์พือ่เรยีนรู ้แลว้ก็น าไปใช ้ 

พระองคเ์จา้ขา้ มันไมใ่ชเ่พยีงแคค่วามรูท้ีเ่ราตอ้งการ 
เราตอ้งการทีจ่ะเดนิกบัมันในชวีติ เราตอ้งการทีจ่ะเป็นผูช้นะ 

ผมตอ้งการทีจ่ะแบง่ปันกบัคณุจากค าพยานของบางคนทีไ่ดรั้บความ
รอด บางคนทีเ่คยรับใชม้าร และเมือ่ชายคนนัน้ใหค้ าพยานของเขา 
มันทา้ทายผม ผมไมต่อ้งการทีจ่ะเชือ่มัน 
ผมตอ้งถอืศลีอดตอ่พระเจา้อยูส่บิวัน ถามพระองค ์“พระองคเ์จา้ขา้ 
นีเ่ป็นความจรงิหรอื?” 
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และมันเป็นเวลาทีพ่ระเจา้สอนผมวา่เกดิอะไรขึน้ในอาณาจักรแหง่จติวญิญ
าณเวลาทีเ่ราอธษิฐาน 

ผูร้บัใชข้องซาตาน 
ชายคนนีเ้กดิหลังจากทีพ่อ่แมข่องเขาถวายตัวพวกเขาเองใหก้บัลซู ิ

เฟอร ์เวลาทีเ่ขายังอยูใ่นมดลกู 
พวกเขาท าพธิกีรรมถวายตัวเขาอยา่งมากมายใหรั้บใชล้ซูเิฟอร ์ 

เมือ่ตอนทีเ่ขาอาย ุ4 ปี เขาเริม่ใชอ้ านาจทางจติวญิญาณของเขา 
และพอ่แมเ่ขาก็เริม่เกรงกลัวเขา  

เมือ่เขาอายไุด ้6 ปี 
พอ่ของเขายกเขาใหก้บัแมม่ดทีจ่ะไปและไดรั้บการอบรม และกอ่น 10 
ขวบ เขาท าสิง่ทีย่ ิง่ใหญใ่นอาณาจักรของมาร แมม่ดธรรมดาๆเกรงกลัวเขา 

เขายังคงเป็นเด็กหนุ่ม แตเ่ขาน่ากลัวมากในสิง่ทีเ่ขาท า 
เขาเตบิโตขึน้เป็นชายหนุ่มในวยั 20 
ปีทีม่กีารนองเลอืดอยา่งมากจากน ้ามอืของเขา ฆา่ตามใจชอบ  

เขามคีวามสามารถในการออกจากร่างกายของเขาทางการท าสมาธเิ
หนอืธรรมชาต ิและเขาสามารถทีจ่ะลอยตัวได ้
บางครัง้ร่างกายของเขาจะยกขึน้จากพืน้ดนิและคา้งอยูใ่นอากาศ 
และบางครัง้เขาสามารถเขา้สูภ่วังค ์และออกมาจากร่างกายของเขา 
รา่งกายของเขาจะยังคงอยูด่า้นหลัง และเขาจะออกไปสูโ่ลก 
เรยีกวา่การเดนิทางในยา่นฟ้าอากาศ 
และชายคนนีถ้กูซาตานใชใ้หท้ าลายโบสถห์ลายแหง่ 
ท าใหโ้บสถห์ลายแหง่มาก ตอ้งแตกแยก 
และท าลายศาสนาจารยห์ลายคนมาก  

วนัหนึง่เขาไดรั้บมอบหมายใหท้ าลายโบสถแ์หง่หนึง่ทีเ่ต็มไปดว้ยก
ารอธษิฐานอยา่งมาก มกีารแบง่แยกมากในครสิตจักรนี ้
และมคีวามยุง่เหยงิมาก และเขาเริม่ทีจ่ะปฏบิัตงิานตอ่โบสถแ์หง่นี ้ 

สงครามเกดิขึน้ 
แตใ่นเวลานัน้ ศาสนาจารยเ์รยีกทัง้โบสถใ์หถ้อืศลีอด 

และโบสถเ์ริม่ถอืศลีอดและระหวา่งการถอืศลีอด 
มกีารส านกึผดิบาปอยา่งมากมาย และมกีารปรองดองกนัอยา่งมาก 
และคนทีม่ารวมตัวกนัและพวกเขาเริม่อธษิฐานเผือ่การงานของพระเจา้ใน
หมูท่า่มกลางพวกเขาเอง  
และพวกเขายังคงอธษิฐานและรอ้งไหก้บัพระเจา้ 
เพือ่ขอความเมตตาและการแทรกแซงในชวีติของพวกเขา  

หลายวันผา่นไป 
ชายคนนีม้าครัง้แลว้ครัง้เลา่กบัจติวญิญาณของมารทีต่อ่ตา้นโบสถแ์หง่นี ้
แตม่คี าพยากรณ์มาบอกครสิตชนใหล้กุขึน้และเขา้ร่วมตอ่สูก้ารสงครามตอ่
ตา้นอ านาจแหง่ความมดืทีก่ าลังจู่โจมโบสถอ์ยู่ 
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ดังนัน้ วันหนึง่ ชายคนนีอ้อกจากรา่งในหอ้งของเขา 
และไปในการเดนิทางในยา่นฟ้าอากาศ 
และน ากองก าลังอันทรงพลังของวญิญาณปีศาจตอ่ตา้นโบสถน์ี ้
ตอนนีน้ีเ่ป็นค าพยานของเขา 
เขาเคลือ่นไหวในวญิญาณในอากาศเหนอืครสิตจักรและพวกมันพยายามที่
จะจูโ่จม แตม่แีสงไฟปกคลมุอยูเ่หนอืครสิตจักร และทันใดนัน้ 
มกีองทัพของทตูสวรรคท์ีเ่ขา้โจมตพีวกมัน และมกีารตอ่สูก้นัในอากาศ 
และปีศาจทัง้หมดหลบหนไีปแตเ่ขาถกูจับกมุ 

ถกูใครจับกมุ? ทตูสวรรค!์ 
และเขาเห็นตัวเองถกูจับขึน้ไปโดยทตูสวรรคป์ระมาณหกตน 
และเหลา่ทตูสวรรคพ์าเขาผา่นหลังคาตรงขา้งหนา้แทน่บชูา 
และเขาอยูน่ั่น และผูค้นก าลังอธษิฐาน 
พวกเขาอยูใ่นการอธษิฐานอยา่งลกึในสงครามทางฝ่ายวญิญาณ 
ผกูมัดและท าลายและขับไส 
และศาสนาจารยอ์ยูบ่นเวทนี าการอธษิฐานและการสงคราม 
และพระวญิญาณของพระเจา้พดูกบัศาสนาจารย ์และบอกวา่ 
“แอกไดถ้กูท าลายแลว้ และเหยือ่อยูท่ีน่ั่นขา้งหนา้เจา้ ชว่ยปลดปลอ่ยเขา”  
และศาสนาจารยล์มืตาขึน้และเขาเห็นชายหนุ่มคนนี ้ทีล่ม้ลงอยูท่ีน่ั่น 
รา่งกายของเขาอยูก่บัตัวเขา เขาอยูใ่นรา่งกายของเขา ชายหนุ่มพดูวา่ 
เขาไมรู่ว้า่รา่งกายของเขารวมเขา้กบัเขาไดอ้ยา่งไร 
เขาไดท้ ิง้รา่งไวใ้นบา้นของเขา แตน่ั่นเขาอยูใ่นร่างกายของเขา 
และเขาไมรู่ว้า่เขาเขา้มาไดอ้ยา่งไร 
นอกเสยีจากวา่ทตูสวรรคไ์ดพ้าเขาผา่นหลังคา 

ตอนนีส้ ิง่เหลา่นีย้ากทีจ่ะเชือ่ 
แตศ่าสนาจารยใ์หใ้นโบสถเ์งยีบและบอกในโบสถใ์นสิง่ทีพ่ระเจา้บอกเขาแ
ละถามชายหนุ่มวา่  

“คณุเป็นใคร?” ชายหนุ่มตัวสัน่ และปีศาจเริม่ทีจ่ะออกมาจากเขา 
ดังนัน้ พวกเขาจงึอธษิฐานเพือ่การปลดปลอ่ย และจากนัน้ 
เขาเริม่ทีจ่ะแบง่ปันชวีติของเขา  

ชายหนุ่มคนนัน้รับเชือ่พระเจา้แลว้ในเวลานี ้
และตอนนีเ้ป็นผูเ้ผยพระวจนะ เทศนาพระกติตคิณุ 
และพระเจา้ทรงใชเ้ขาอยา่งมากในงานรับใชด้า้นการปลดปลอ่ยคนอืน่ใหเ้
ป็นอสิระ 

จากผูข้ม่เหงครสิตจกัรกลายเป็นผูร้บัใชพ้ระเจา้ 
แตค่นืหนึง่ ผมไปทานอาหารค า่ และเหตผุลเดยีวทีผ่มไปคอื 

มบีางคนบอกผมเกีย่วกบัชายหนุ่มคนนี ้
และผมอยากเจอเขาอยากรูอ้ยากเห็นมาก 
ผมจงึไปทานอาหารค า่และเวลาสัน้ๆ ในเย็นนัน้ 
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ชายคนนีไ้ดรั้บโอกาสทีจ่ะใหค้ าพยานของเขา 
และเขาบอกเกีย่วกับหลายสิง่หลายอยา่ง 
บางครัง้เขารอ้งไหเ้พราะสิง่ทีเ่ขาไดท้ าลงไป 
และจากนัน้เมือ่เขาพดูเสร็จสิน้ เขาวงิวอน 

มศีาสนาจารยห์ลายคนอยูใ่นหอ้งนัน้ และเขาพดูวา่ “ศาสนาจารย ์
ผมขอวงิวอนตอ่คณุ ไดโ้ปรดสอนผูค้นใหอ้ธษิฐาน” 
คนทีไ่มอ่ธษิฐานสามารถถกูชกัน าไปในสิง่ใดๆก็ได ้
ในสิง่ใดสิง่หนึง่โดยมาร 
และมชีอ่งทางทีศ่ัตรจูะหาประโยชนใ์นชวีติของเขาและในค าอธษิฐานของ
เขา คนทีไ่มรู่ว้ธิกีารอธษิฐาน เมือ่พวกเขาอธษิฐานจรงิๆ 
และศัตรรููแ้มก้ระท่ังวธิกีารทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ากการอธษิฐานของพวกเขา  

เราจะคยุเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ และเขายังพูดกบัศาสนาจารย ์“สอนคน 
วธิกีารใชเ้กราะป้องกนัแหง่จติวญิญาณทีพ่ระเจา้เตรยีมไวใ้ห”้  

การปกคลมุของปีศาจ 
จากนัน้เขาเริม่ใหค้ าพยานวา่ เขาท าอยา่งไร 

ในการเขา้ไปในยา่นฟ้าอากาศ 
เขาจะไปกบัตัวแทนซาตานอืน่ๆและวญิญาณปีศาจอกีมากไปในอากาศ 
มันเป็นเหมอืนผลัดเวร  

ดังนัน้ คณุตอ้งไปและท างานในผลัดของคณุเป็นประจ า 
เขามเีวลาทีเ่ขาตอ้งไปและร่วมตอ่สูส้งครามในน่านสวรรค ์และเขาบอกวา่ 
ในน่านสวรรค ์ในน่านจติวญิญาณ 
ถา้ผนืดนิถกูปกคลมุอยูใ่ตผ้า้หม่แหง่ความมดื ผา้หม่นัน้หนามาก 
มันเป็นเหมอืนกอ้นหนิ และมันปกคลมุไปทั่วบรเิวณ 
และจติวญิญาณเหลา่นีส้ามารถทีจ่ะไปทีด่า้นบนและดา้นลา่งของผา้หม่นี ้
และจากระดับนัน้ พวกมันมอีทิธพิลตอ่เหตกุารณ์บนโลก 

 
ทัง้วญิญาณรา้ยและตัวแทนมนุษยท์ีก่ าลังรับใชปี้ศาจ  

เมือ่พวกมันออกจากผลัดของพวกมันแลว้ พวกมันจะลงไปบนโลก ณ 
จดุทีม่กีารตกลงร่วมกนั 
บนผนืน ้าหรอืบนผนืดนิทีจ่ดุของการตกลงร่วมกันเพือ่เตมิพลังจติวญิญาณ
ของพวกมัน  

แลว้พวกมันเตมิพลังงานใหก้บัจติวญิญาณของพวกมันเองไดอ้ยา่งไ
ร?   

โดยการบชูายัญคนนัน้ใหแ้กแ่ทน่บชูาเหลา่นี้ 
พวกมันอาจจะบชูายัญในคาถาเปิด 
พวกมันอาจบชูายัญในการนองเลอืดทกุประเภท รวมทัง้การท าแทง้ 
รวมทัง้การสงครามและการบชูายัญมนุษยแ์ละการบชูายัญสตัว ์
พวกเขาอาจจะบชูายัญจากการผดิศลีธรรมทางเพศ 
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ทีซ่ ึง่ผูค้นเขา้ไปสูก่ารผดิเพีย้นทางเพศและความส าสอ่นในทกุรปูแบบ 
และโดยการกระท านัน้ ชว่ยเสรมิความแข็งแรงของอ านาจเหลา่นี ้
และจ านวนมากเป็นการบชูายัญทีแ่ตกตา่งกนั 

 
ค าอธษิฐาน 3 รปูแบบ 

เขาพดูเกีย่วกบัหลายสิง่ซึง่รบกวนจติใจผมจรงิๆ เขาบอกวา่ 
เวลาทีพ่วกมันอยูบ่นนัน้แลว้ ครสิตชนเริม่อธษิฐานบนโลก 
ค าอธษิฐานของครสิตชนปรากฏแกพ่วกมันในสามรปูแบบ   

ค าอธษิฐานทัง้หมดปรากฏขึน้เหมอืนควนัทีล่อยขึน้ไปสูส่วรรค ์
และเขาพดูวา่ค าอธษิฐานบางค าปรากฏขึน้เหมอืนควันแลว้พวกมันจะคดเคี้
ยวและหายไปในอากาศ เขาพดูวา่ 
คนทีอ่ธษิฐานอยา่งนัน้เป็นปกตแิลว้ค าอธษิฐานของพวกเขาจางหายไปคอื 
คนทีม่คีวามบาปในชวีติของพวกเขา(สดดุ ี

66:18ถา้ขา้พเจา้ไดบ้ม่ความชัว่ชา้ไวใ้นใจขา้พเจา้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะไมท่รงสดับ) 
และพวกเขาไมเ่ต็มใจทีจ่ะจัดการกบัมัน  
ค าอธษิฐานของพวกเขาออ่นแอมาก พวกมันถกูเป่าและหายไปในอากาศ   

และเขาบอกวา่มอียา่งอืน่ 
ทีค่ าอธษิฐานเป็นเหมอืนควนัทีล่อยขึน้ไปจนมันถงึกอ้นหนินี ้
แตม่ันไมส่ามารถทีจ่ะตดัผา่นหนินีไ้ด ้เขาพดูวา่ ปกตแิลว้ 
คนเหลา่นีเ้ป็นคนทีพ่ยายามทีจ่ะท าตัวพวกเขาเองใหบ้รสิทุธิ ์
แตพ่วกเขาขาดความเชือ่ในสิง่ทีพ่วกเขาก าลังท าอยูข่ณะทีพ่วกเขาอธษิฐ
าน 
และโดยปกตพิวกเขาเพกิเฉยตอ่จดุส าคัญอืน่ๆเพือ่ใช/้บรเิวณไหนทีพ่วกเ
ขาจ าเป็นตอ้งใสเ่ขา้ดว้ยกันในค าอธษิฐาน 

เขาพดูวา่ค าอธษิฐานประเภททีส่ามเป็นเหมอืนกบัควันทีเ่ตมิไปดว้ย
ไฟ และขณะทีม่ันลอยขึน้ไป มันรอ้นมากขณะทีม่ันถงึกอ้นหนิ 
กอ้นหนิเริม่ละลายเหมอืนขีผ้ ึง้และมนัแทงทะลหุนินัน้และผา่นไปได ้
และเขาพดูวา่หลายครัง้ 
คนเร ิม่ตน้ทีจ่ะอธษิฐานและค าอธษิฐานของพวกเขาเป็นเหมอืนค าอธิ
ษฐานประเภทแรก แตเ่มือ่พวกเขาอธษิฐานตอ่ไป 
ค าอธษิฐานของพวกเขาเปลีย่นและกลายเป็นเหมอืนค าอธษิฐานทีส่
อง และขณะทีพ่วกเขาอธษิฐานตอ่ไป 
ทนัใดน ัน้เกดิมไีฟทีเ่กดิข ึน้อยา่งกะทนัหนัเตมิอยูใ่นค าอธษิฐานของ
พวกเขา และค าอธษิฐานของพวกเขากลายเป็นมพีลงัมาก 
พวกมนัแทงทะลกุอ้นหนิ  

และเขาบอกวา่ 
หลายครัง้ทีพ่วกเขาสงัเกตเห็นค าอธษิฐานของคนชอบธรรมก าลังเปลีย่นแ
ละก าลังใกลเ้ขา้มามากสูส่ถานะของการเกดิไฟ 
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พวกเขาสือ่สารกบัจติวญิญาณอืน่บนโลกและพวกเขาบอกพวกมันวา่(มคี า
สัง่ออกมาวา่)“รบกวนคนนัน้จากการอธษิฐาน 
หยดุพวกเขาจากการอธษิฐาน ดงึพวกเขาออกมา” 

การถกูรวบกวนขณะทีอ่ธษิฐาน 
และหลายครัง้ทีค่รสิตชนหลายคนมากยอมจ านนใหก้บัการรบกวนเ

หลา่นี ้พวกเขาดันไปจนส าเร็จแลว้ พวกเขาส านกึผดิบาป 
พวกเขายอมใหพ้ระค าตรวจสอบจติวญิญาณของพวกเขา 
ความเชือ่ไดรั้บการสรา้งขึน้ 
การอธษิฐานของพวกเขากลายเป็นเพง่ความสนใจมากขึน้  

จากนัน้ปีศาจเห็นการอธษิฐานของพวกเขาเริม่ไดรั้บความแข็งแรงแ
ละการรบกวนก็เริม่ขึน้ โทรศัพทด์ัง  

บางครัง้เราอยูร่ะหวา่งการอธษิฐานทีแ่รงกลา้มากๆ 
โทรศัพทด์ังขึน้และคณุคดิวา่คณุสามารถไปรับโทรศัพทแ์ลว้คอ่ยกลับมาอ
ธษิฐานตอ่ได ้เวลาทีค่ณุกลบัมา คณุกลบัไปทีจ่ดุเร ิม่ตน้ 
และน ัน่คอืสิง่ทีปี่ศาจตอ้งการ 

การรบกวนชนดิอืน่ทีเ่ขา้มาในทางของคณุ 
อาจหมายถงึการสัมผัสรา่งกายของคณุและการน าความเจ็บปวดบางอยา่ง
บางที ่หรอือาจหมายถงึ 
การท าใหค้ณุหวิแลว้คณุตอ้งการทีจ่ะไปครัวและจัดการบางสิง่เพือ่ทีจ่ะกนิ 
ตราบเทา่ทีพ่วกมนัสามารถเอาคณุออกไปจากสถานทีน่ ัน้ 
พวกมนัท าใหค้ณุพา่ยแพ ้และเขาจะพดูกบัศาสนาจารยว์า่ “สอนคน 
ใหจ้ดัสรรบางเวลา ไมใ่ชเ่พยีงแคก่ารอธษิฐานบางคร ัง้บางคราว  

พวกเขาสามารถท าสิง่นัน้ไดใ้นสว่นทีเ่หลอืของวัน 
ครัง้เดยีวในหนึง่วนั พวกเขาควรมเีวลาหนึง่ 
เวลาทีพ่วกเขาเพ่งความสนใจดว้ยสิน้สดุใจไปทีพ่ระเจา้ 
ทีไ่มม่สี ิง่ใดรบกวนพวกเขา 

พลงัของการอธษิฐาน 
ถา้หากเขายนืหยัดในการอธษิฐานอยา่งนีแ้ละยอมใหต้ัวพวกเขาเอง

ไดรั้บแรงบันดาลใจในจติวญิญาณและท าตอ่ไปและท าตอ่ไป 
บางสิง่บางอยา่งเกดิขึน้ในจติวญิญาณ 
ไฟสมัผสักอ้นหนิน ัน้และมนัก็จะละลาย  

และชายคนนีก้ลา่ววา่ เมือ่การละลายเริม่ตน้ มันรอ้นมาก1 
ไมม่จีติวญิญาณปีศาจตนไหนทีส่ามารถทนได ้
ไมม่จีติวญิญาณมนุษยส์ามารถทนได ้พวกมันทัง้หมดจะเผน่หนไีป 
พวกเขาทัง้หมดจะวิง่หนไีป 

                                                 
1  ตรงกบัพระคมัภีร์ในหลายๆ ตอนที่บอกว่าพระเจ้าจะพิพากษาหรือช าระหรือขบัไล่พวกปีศาจด้วยไฟ 
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น่ันท าใหเ้กดิมกีารเปิดอาณาจักรแหง่จติวญิญาณ 
และทันททีีส่ ิง่นีม้า (อาณาจักรแหง่จติวญิญาณ) 
ปัญหาตา่งๆในการอธษิฐานทัง้หมดนีจ้ะหยดุลง 
คนทีก่ าลังอธษิฐานบนพืน้ดนิแครู่ส้กึเหมอืนวา่การอธษิฐานจู่ๆ  
ก็ราบรืน่มาก เพลดิเพลนิมากและมพีลังมากและแรงกลา้ 
และผมคน้พบวา่ ในขณะน ัน้ 
เรามกัไมรู่ส้กึตวัในเรือ่งของเวลาและสิง่อืน่ๆ ไมใ่ชว่า่เราผดิปกต ิ
พระเจา้ดแูลเวลาของเรา แตม่นัเป็นเหมอืนคณุวางทกุสิง่ทกุอยา่งลง 
และคณุเกาะตดิกบัพระเจา้ 
และชายคนนีก้ลา่ววา่เมือ่การอธษิฐานผา่นอปุสรรคไปได ้
จากชว่งเวลาน ัน้อาจจะไมม่กีารตา้นทานอกีเลย 
และคนทีอ่ธษิฐานจะด าเนนิตอ่ไปไดน้านเทา่ทีเ่ขาตอ้งการ 
มนัไมม่กีารตอ่ตา้นทีส่ามารถหยดุเขาได ้

จากนัน้เขาพดูวา่ หลังจากทีเ่ขาอธษิฐานเสร็จ ชอ่งโหวยั่งคงเปิดอยู ่
และเขาบอกวา่คนนัน้เมือ่พวกเขาลกุขึน้ออกจากสถานทีแ่หง่การอธษิฐาน
ของพวกเขา และพวกเขาเดนิออกไป ชอ่งโหวท่ีเ่ปิดอยูน่ี ้
จะเคลือ่นไปกบัพวกเขาดว้ย 
พวกเขาจะไมไ่ดด้ าเนนิงานอยูใ่ตผ้า้หม่อกีตอ่ไป 
พวกเขาด าเนนิอยูภ่ายใตส้วรรคเ์ปิด และเขาบอกวา่ทีส่ถานการณ์นัน้ 
ปีศาจไมส่ามารถท าในสิง่ทีม่นัตอ้งการตอ่ตา้นพวกเขาได ้
และการทรงสถติของพระเจา้เป็นเหมอืนเสาจากสวรรคท์ีอ่ยูบ่นชวีติขอ
งพวกเขา พวกเขาไดร้บัการคุม้ครอง 
และมพีลงัมากมายภายในเสาน ัน้  

ขณะทีพ่วกเขาเคลือ่นไหวไปรอบๆ 
การทรงสถตินัน้จะสมัผสัถงึคนอืน่ๆได ้
มันมองออกถงึสิง่ทีศ่ัตรไูดท้ าแกค่นอืน่ๆ 
และขณะทีพ่วกเขาคยุกบัผูค้นและคนเหลา่นัน้ยนือยูก่บัพวกเขา 
พวกเขาจะเขา้มาภายในเสานี ้และตราบใดทีพ่วกเขาอยูภ่ายเสาน ัน้ 
ส ิง่ผกูมดัท ัง้หมดของศตัรจูะออ่นก าลงัลง 

ดังนัน้ เมือ่คนเหลา่นี ้ทีม่จีติวญิญาณทีพั่ฒนาฝ่าอปุสรรคนีไ้ปไดนั้น้ 
แบง่ปันเรือ่งพระเยซคูรสิตใ์หก้บัคนบาป การตอ่ตา้นของพวกเขาจะต ่า 
มันงา่ยมากทีจ่ะพาพวกเขาผ่านพน้ไปได ้ 

เมือ่พวกเขาอธษิฐานเผือ่การป่วยหรอือธษิฐานเกีย่วกบัสิง่ของ 
การทรงสถติซึง่อยูท่ีน่ั่นท าใหท้กุอยา่งแตกตา่ง  

และชายคนนีพ้ดูวา่ปีศาจเกลยีดคนเชน่นี ้และเขาบอกวา่ 
ถา้มสีถานที ่
ทีผู่อ้ธษิฐานไปท าการอธษิฐานประสบความส าเร็จอยา่งน ัน้อยูเ่ป็นปร
ะจ า การทรงสถติจะอยูเ่หนอืสถานทีน่ ัน้และจะไมจ่ากไปไหน ดังนัน้ 
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แมค้นทีไ่มรู่จ้กัพระเจา้เมือ่พวกเขาเขา้มาสูส่ถานทีน่ ี ้
ทนัใดน ัน้การผกูมดัท ัง้หมดก็จะออ่นลง 

และถา้บางคนมคีวามสนใจเพยีงแคแ่บง่ปันใหก้บัพวกเขาอยา่งอดท
นและดว้ยความรัก พวกเขาก็สามารถถกูดงึใหผ้า่นพน้ไปไดอ้ยา่งงา่ยดาย 
ไมใ่ชโ่ดยอ านาจและไมใ่ชโ่ดยก าลังแตโ่ดยจติวญิญาณของพระเจา้ผูท้รง
สถติอยู ่พวกเขารูส้กึเชือ่มั่น พวกเขาเริม่ไตรต่รอง วา่จะยอมหรอืไม ่
แตถ่า้พวกเขาไมถ่กูดงึใหผ้า่นพน้ไปใหไ้ด ้
เมือ่พวกเขาเดนิออกไปจากสถานทีน่ี ้การผกูมัดจะแข็งแรงยิง่ขึน้ 
และปีศาจพยายามอยา่งทีส่ดุทีไ่มใ่หพ้วกเขากลับเขา้มาสูส่ภาพแวดลอ้มเ
ชน่นัน้ 

 
ผูอ้ธษิฐานตกเป็นเป้าโจมต ี

คณุสามารถจนิตนาการได ้เราทัง้หมดน่ังอยูม่องดทูีช่ายคนนี ้
เขาก าลังบอกเราในสิง่ทีเ่ขาเคยท าและสิง่ทีเ่ขาเคยเห็น 
จากนัน้เขาบอกเราถงึสิง่ทีพ่วกมันจะท าแกค่นทีฝ่่าเขา้ไปไดใ้นการอธษิฐา
น เขาบอกวา่พวกมันท าเครือ่งหมายคนเชน่นัน้ไว ้พวกมันศกึษาคนเชน่นัน้ 
พวกมันจะขดุทกุสิง่ทกุอยา่งทีพ่วกมันสามารถหาไดเ้กีย่วกบัคนเชน่นัน้ 
ฉะนัน้ พวกมันรูค้วามออ่นแอของพวกเขา 
และเมือ่บางคนเอาชนะพวกมันในการอธษิฐานและฝ่าเขา้ไปได ้
พวกมันจะสือ่สารกับวญิญาณอืน่ๆและพดูวา่ 
“เล็งเขาดว้ยสิง่นีแ้ละดว้ยสิง่นีแ้ละดว้ยสิง่นี ่ส ิง่เหลา่นีเ้ป็นจดุออ่นของเขา” 
ดังนัน้ เมือ่คนนีเ้ดนิออกจากหอ้งอธษิฐาน 
จติวญิญาณของการอธษิฐานอยูเ่หนอืเขา การทรงสถติอยูเ่หนอืเขา 
จติวญิญาณของเขาอยูส่งู 
ความชืน่ชมยนิดขีองพระเจา้เป็นความแข็งแรงของเขา 
ขณะทีเ่ขาเคลือ่นไหว ศัตรพูยายามทีจ่ะน าสิง่เหลา่นัน้ 
ทีส่ามารถเบีย่งเบนเขาจากการเพง่ความสนใจทีพ่ระเจา้ 

ถา้จดุออ่นของเขาเป็นเรือ่งของอารมณ์ จากนัน้ศัตรจูะไปท าให ้
คนท าสิง่ทีส่ามารถท าใหเ้ขาโกรธจรงิๆ 
และถา้เขาไมไ่ดม้คีวามไวตอ่พระวญิญาณบรสิทุธิ ์
และเขาปลอ่ยใหต้วัเองเขา้สูอ่ารมณ์ 
เขาไดปิ้ดตาของเขาจากพระเจา้ เขาโกรธ 
เขารูส้กึโกรธจัดและสองสามนาทตีอ่มา 
เขาตอ้งการวางสิง่นัน้ไวข้า้งหลังและเคลือ่นไปในความชืน่ชมยนิดขีองพระ
เจา้อกี แตเ่ขาจะไมรู่ส้กึอกีตอ่ไป เขาพยายามทีจ่ะรูส้กึดอีกีครัง้ 
เขาไมม่คีวามรูส้กึใดๆทีด่อีกี  

ท าไม?  
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ขณะทีเ่ขายอมจ านนใหก้บัการลอ่ใจ 
พวกมันท างานหนักเพือ่ทีจ่ะปิดประตขูา้งบน 
และเมือ่พวกมันท าใหห้นิกลับคนืสูส่ภาพเดมิ การทรงสถติก็ถกูตดัลง  

คนไมไ่ดข้าดจากการเป็นบตุรของพระเจา้ 
แตก่ารเจมิทีไ่ดรั้บพเิศษนัน้ทีเ่กดิขึน้ในชวีติของเขา 
การทรงสถตินัน้ทีส่ามารถท าสิง่ตา่งๆไดโ้ดยปราศจากการจัดการใดๆของเ
ขา มันก็จะโดนตัดไป พวกมันคน้หาเอาจดุออ่นออกมา 

ถา้เป็นการยั่วยวนในเรือ่งเพศ ศัตรจูะเตรยีมคน เหตกุารณ์ 
บางสิง่ทีจ่ะดงึเอาตณัหาน ัน้ออกมาเพือ่ทีจ่ะมุง่สูก่ารย่ัวยวนนัน้ 
และถา้ชายคนนัน้ยนิยอมไปกบัการยั่วยวนนีแ้ละเปิดใจของเขารบัความ
คดิเหลา่นี ้เพลดิเพลนิไปกบัมัน 
เมือ่เขาท าเสร็จทกุสิง่ทกุอยา่งและตอ้งการทีจ่ะเคลือ่นไหวในการเจมิอกีค
รัง้ เขาเพิง่คน้พบวา่มันไมไ่ดอ้ยูต่รงนัน้อกีแลว้  

บางทคีณุบอกวา่ “มันไมย่ตุธิรรม” 
เพยีงจ าไวว้า่สิง่ทีพ่ระคัมภรีก์ลา่ววา่ “สวมพระมาลาแหง่ความรอด 
สวมความชอบธรรมเป็นทับทรวง”  

ปกตเิราไมไ่ดด้ทูีต่ าแหน่ง สถานทีข่องอาวธุเหลา่นีข้องการสงคราม 
แตจ่ าไว ้
สิง่ทีพ่ระเยซบูอกเราใหอ้ธษิฐานจนจบค าอธษิฐาน(สดุทา้ย)ของพระเจา้ 
“อยา่น าเราเขา้สูก่ารลอ่ลวง แตป่ลดปลอ่ยเราจากสิง่ชัว่รา้ย” 

ทกุครัง้ทีค่ณุมคีวามกา้วหนา้ในการอธษิฐาน 
ขณะทีค่ณุมาถงึตอนสดุทา้ย จ าไวว้า่คณุยังคงเป็นคนออ่นแอ 
จ าไวว้า่คณุยังไมส่มบรูณ์  

ถามพระเจา้วา่ “พระองคเ์จา้ขา้ 
ขา้พระองคช์ืน่ชมยนิดใีนการอธษิฐานครัง้นี ้
แตเ่วลาทีข่า้พระองคเ์ดนิเขา้สูโ่ลกนี ้อยา่น าขา้พระองคเ์ขา้สูก่ารย่ัวยวน 
อยา่ยอมใหข้า้พระองคเ์ดนิเขา้สูก่บัดักของมาร  

ขา้พระองคร์ูว้า่ศัตรูไดว้างกบัดักไวข้า้งนอกนัน้ 
ขา้พระองคไ์มรู่ว้า่จะเป็นในรปูแบบใด 
และขา้พระองคร์ูว้า่ขา้พระองคย์ังออ่นแอในบางเรือ่ง 
ถา้ขา้พระองคถ์กูวางไวใ้นสถานทีท่ีเ่หมาะสม ขา้พระองคจ์ะยนิยอมตามนัน้ 
ปกป้องขา้พระองคด์ว้ยพระองคเ์จา้ขา้ 
เวลาทีพ่ระองคเ์ห็นขา้พระองคห์ักเหตรงทีม่กีบัดักนัน้ 
ขอไดโ้ปรดท าใหข้า้พระองคห์ันไปอกีทาง ไดโ้ปรดแทรกแซง  
โอพ้ระเจา้ขา้ 
อยา่ยอมใหข้า้พระองคเ์คลือ่นไหวโดยแคก่ าลังและความสามารถของขา้พ
ระองคเ์อง ปลดปลอ่ยขา้พระองคจ์ากสิง่ชัว่รา้ย”   
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พระเจา้สามารถทีจ่ะท าสิง่นัน้ พระองคท์รงสามารถ น่ันคอืเหตผุล 
บางครัง้หลายสิง่เกดิขึน้ ทัง้หมดทีค่ณุตอ้งพดูคอื “ขอบคณุพระเยซ”ู 
น่ันคอืเหตผุล ทีอ่คัรทตูเปาโลเขยีนไวใ้นหนังสอืเธสะโลนกิาและบอกวา่ 
“จงขอบพระคณุในทกุกรณี 
เพราะนีแ่หละเป็นน ้าพระทัยของพระเจา้ในพระเยซคูรสิตเ์พือ่ทา่นทัง้หลาย
”  

บางสิง่บางอยา่งไมด่ ี
มนัเจ็บปวดและเราก็สงสยัวา่ท าไมพระเจา้อนุญาตใหม้ันเกดิขึน้ 
แตถ่า้เพยีงเรารูว้า่พระองคช์ว่ยเรามาจากอะไร แลว้เราจะขอบคณุพระองค ์
เมือ่เราเรยีนรูท้ีจ่ะวางใจในพระเจา้ เราแคข่อบคณุพระองคใ์นทกุสิง่ 

ทา่นทีรั่ก ผมไมรู่ว้า่จะเจาะลกึลงไปอกีหรอืเปลา่ 
เพราะผมไมต่อ้งการทีจ่ะเริม่ตน้บางสิง่ทีผ่มไมส่ามารถท าใหเ้สร็จได ้
ใหผ้มเพยีงแคล่องกา้วไปขา้งหนา้อกีกา้วหนึง่  

และชายคนนีพ้ดูวา่เวลาทีผู่อ้ธษิฐานฝ่าอปุสรรคไปไดเ้ชน่น ัน้ 
ค าตอบจะมาเสมอ เขาพดูวา่ 
เขาไมรู่จั้กในกรณีทีผู่อ้ธษิฐานฝ่าอปุสรรคไปไดแ้ละค าตอบไมม่า 
เขาบอกวา่ค าตอบมาเสมอ  

แตใ่นกรณีสว่นใหญ ่คนทีข่อจะไมเ่คยไดรั้บ ท าไม?  
การตอ่สูใ้นฟ้าสวรรค ์เขากลา่ววา่ 

ตราบเทา่ทีพ่วกเขาประสบความส าเร็จในการตดัสวรรคเ์ปิดและหนิก
ลบัคนืที ่พวกเขาเฝ้ามองดคูนนี ้
พวกเขารอคอยเพราะพวกเขารูว้า่ค าตอบจะมาอยา่งแน่นอน 

ทตูสวรรคแ์ละเกราะค าอธษิฐาน 
และจากนัน้ ชายคนนีพ้ดูบางสิง่ทีช่อ็กความเชือ่ของผมจรงิๆ 

มันเป็นเพราะในสว่นถัดไปทีเ่ขาแบง่ปัน 
ทีผ่มไปถอืศลีอดอยูส่บิวันเพือ่ถามวา่ พระเจา้ขา้ นีเ่ป็นความจรงิหรอื?  
พระองคพ์สิจูนใ์หข้า้พระองคไ์ดไ้หม?  

ชายคนนีก้ลา่ววา่ 
ครสิตชนทกุคนมทีตูสวรรคค์อยปรนนบิัตคิรสิตชนคนนัน้  

ตอนนีเ้รารูแ้ลว้วา่พระคัมภรีก์ลา่ววา่ 
ทตูสวรรคเ์ป็นวญิญาณผูป้รนนบิัตเิรา เขาบอกวา่ เวลาทีค่นอธษิฐาน 
ค าตอบจะมาในมอืของทตูสวรรค ์
ทตูสวรรคน์ าค าตอบเหมอืนดังทีเ่ราสามารถอา่นไดใ้นหนังสอืของดาเนยีล  
(ดาเนยีล 10:12-13  12แลว้ทา่นพดูกบัขา้พเจา้วา่ "ดาเนยีลเอย๋ อยา่กลวัเลย 
เพราะตัง้แตว่ันแรกทีท่า่นไดต้ัง้ใจจะเขา้ใจและถอ่มลงตอ่พระพักตรพ์ระเจา้ของทา่นนัน้ 
พระเจา้ทรงฟังถอ้ยค าของทา่น และขา้พเจา้มาดว้ยเรือ่งถอ้ยค าของทา่น 
13จา้วผูพ้ทิักษ์ราชอาณาจักรเปอรเ์ซยีไดข้ดัขวางขา้พเจา้ไวถ้งึยีส่บิเอด็วัน แตด่เูถดิ 
มคีาเอลจา้วผูพ้ทิกัษ์ชัน้หัวหนา้ผูห้นึง่มาชว่ยขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้จงึยงัอยูท่ีน่ั่นกบักษัตรยิท์ัง้หลายของเปอรเ์ซยี) 
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จากนัน้เขาพดูบางสิง่ทีห่นักจรงิๆ 
ถา้คนทีอ่ธษิฐานรูจ้กัเกราะแหง่จติวญิญาณและสวมใสม่นัอยู ่
ค าตอบมาโดยทตูสวรรคผ์ูท้ ีส่วมใสเ่กราะเต็มชุดเชน่กนั 

ถา้คนทีอ่ธษิฐานไมส่นใจเกีย่วกบัเกราะแหง่จติวญิญาณ 
ทตูสวรรคข์องพวกเขามาโดยปราศจากเกราะแหง่จติวญิญาณ  

ครสิเตยีนคนใดทีไ่มส่นใจเกีย่วกบัชนดิของความคดิทีเ่ขา้มาในจติ
ใจของพวกเขา พวกเขาไมต่อ่สูก้บัสงครามในจติใจของพวกเขา 
ทตูสวรรคข์องพวกเขามาโดยปราศจากหมวกกนัภยั  

อาวธุแหง่จติวญิญาณใดๆทีค่ณุเพกิเฉยบนโลก 
ทตูสวรรคก็์ไมม่ขีณะทีป่รนนบิตัคิณุ  

อกีนัยหนึง่เกราะแหง่จติวญิญาณของเราไมป้่องกนัร่างกายของเรา 
มันป้องกนัประโยชนข์องจติวญิญาณของเรา 

ชายคนนีก้ลา่ววา่ เวลาทีท่ตูสวรรคก์ าลังมา 
พวกมันจะเพง่ความสนใจและมองทีเ่ขาและสงัเกตในสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการคร
อบคลมุ และในสว่นเหลา่นัน้เป็นสว่นทีพ่วกมันจะโจมต ี 

ถา้เขาไมม่หีมวกกันภัย พวกมันจะยงิไปทีห่ัวของเขา 
ถา้เขาไมม่เีกราะหุม้หนา้อก พวกมันจะยงิทีห่นา้อกของเขา 
ถา้เขาไมม่รีองเทา้ พวกมันจะท าไฟทีเ่ขาจะเดนิอยูใ่นไฟ  

เวลานีผ้มเพยีงแคก่ลา่วซ ้า สิง่ทีช่ายคนนีพ้ดู จรงิๆแลว้ 
เราถามเขาวา่ “ทตูสวรรคส์ามารถรูส้กึถงึไฟหรอืไม?่” 
แลว้คณุรูห้รอืไมว่า่เขาบอกเราวา่อะไร?   

จ าไวว้า่นีเ่ป็นอาณาจักรของจติวญิญาณ สิง่เหลา่นีเ้ป็นจติวญิญาณ 
ทีรั่บมอืกบัจติวญิญาณ 
การตอ่สูเ้ขม้ขน้และเมือ่พวกมันมอี านาจเหนอืทตูสวรรคข์องพระเจา้(ยด.1/9 

ฝ่ายอคัรเทวทตูาธบิดมีคีาเอล ครัน้เมือ่ทา่นโตเ้ถยีงกบัพญามารเรือ่งศพของโมเสส 
ทา่นเองก็ยงัไมบ่งัอาจกลา่วกา้วรา้วตอ่มารเลย เป็นแตเ่พยีงกลา่ววา่ "ใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงหา้มเจา้เถดิ") 
สิง่แรกทีพ่วกมันมุง่เป้าคอืค าตอบทีเ่ขาถอือยูแ่ละพวกมันเอาสิง่นัน้จากเขา
ไป(ดนล.10/12-13  12แลว้ทา่นพดูกบัขา้พเจา้วา่ "ดาเนยีลเอย๋ อยา่กลวัเลย 

เพราะตัง้แตว่ันแรกทีท่า่นไดต้ัง้ใจจะเขา้ใจและถอ่มลงตอ่พระพักตรพ์ระเจา้ของทา่นนัน้ 
พระเจา้ทรงฟังถอ้ยค าของทา่น และขา้พเจา้มาดว้ยเรือ่งถอ้ยค าของทา่น 
13จา้วผูพ้ทิักษ์ราชอาณาจักรเปอรเ์ซยีไดข้ดัขวางขา้พเจา้ไวถ้งึยีส่บิเอด็วัน แตด่เูถดิ 
มคีาเอลจา้วผูพ้ทิกัษ์ชัน้หัวหนา้ผูห้นึง่มาชว่ยขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้จงึยงัอยูท่ีน่ั่นกบักษัตรยิท์ัง้หลายของเปอรเ์ซยี) 
น่ันคอืสิง่ทีพ่วกมันใหผ้า่นการกราบไหวบ้ชูา การใชเ้วทมนตรค์าถา 
แลว้คนก็จะพดูวา่ “ฉันไดส้ิง่นีม้าก็เพราะเวทมนตร”์ 

 
จ าไดไ้หม สิง่ทีพ่ระคัมภรีก์ลา่วไวใ้นหนังสอืยากอบ? 

สิง่ดทัีง้หมดมาจากพระเจา้ ดังนัน้ 
ปีศาจเอาสิง่ทีม่ันใหก้บัคนของมันมาจากไหน?  
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คนบางคนทีไ่มส่ามารถมลีูกได ้
พวกเขาไปหาหมอแมม่ดและซาตาน และพวกเขาก็ต ัง้ทอ้ง!  

ใครใหเ้ด็กน ัน้แกพ่วกเขา? ซาตานเป็นผูส้รา้งหรอื?  ไมใ่ช!่ 
มนัขโมยจากคนเหลา่น ัน้ทีไ่มอ่ธษิฐานจนถงึทีส่ดุ  

พระเยซูกลา่ววา่ “อธษิฐานอยา่งไมห่ยดุย ัง้” 
และจากน ัน้มนัพูดวา่ “แตเ่วลาบตุรของมนุษยม์า 
พระองคจ์ะพบความเชือ่หรอืไม?่  

พระองคจ์ะพบวา่คณุยงัคงรออยูท่ ีน่ ัน่หรอืไม?่   
หรอืคณุจะเลกิลม้และศตัรจูะขโมยสิง่ทีค่ณุอธษิฐานขอ? 

 

การขดัขวางและการตอ่สูข้องพวกปีศาจในยา่นฟ้า 
จากนัน้ชายคนนีพู้ดวา่ 

พวกมันไมไ่ดต้อ้งการแคเ่พยีงขโมยค าตอบเทา่นัน้ 
พวกมันยังสนใจในการกกัตัวทตูสวรรค ์และพวกมันเริม่ตอ่สูก้บัเขา 
และเขาบอกวา่บางครัง้พวกมันประสบความส าเร็จในการจับกมุและผกูมัดทู
ตสวรรค ์  

และเขากลา่ววา่ เวลาทีส่ ิง่นัน้เกดิขึน้ ครสิตชนเป็นเหยือ่บนโลก 
พวกมันสามารถท าอะไรก็ไดก้บัครสิตชนคนนัน้ 
เพราะวา่เขาถกูทอดทิง้ไวอ้ยา่งสิน้เชงิ โดยไมม่ผีูป้รนนบิัตใินพระวญิญาณ 

ผมพดูกบัเขาวา่ 
“คณุหมายความวา่ทตูสวรรคส์ามารถถกูจับกมุโดยกองก าลังปีศาจหรอื?”  

ชายคนนีไ้มรู่แ้มแ้ตข่อ้พระคัมภรีใ์นขณะทีเ่ขาก าลังบอกสิง่ทัง้หมดนี ้
เขาไมรู่จั้กขอ้พระคัมภรีม์าก เขาเพิง่แบง่ปันประสบการณ์ของเขา 
และเขาบอกวา่พวกมันจะไมจั่บทตูสวรรคไ์วน้านเกนิไปเพราะวา่ขณะทีค่รสิ
ตชนคนอืน่อธษิฐานทีอ่ ืน่ 
การเสรมิก าลังจะมาและทตูสวรรคจ์ะไปเป็นอสิระ 
ถา้ครสิเตยีนรับผดิชอบอธษิฐานไมผ่า่น เขายังคงเป็นเชลย  

จากนัน้ศตัรสูง่ทตูสวรรคข์องมนัเอง 
อา้งวา่เป็นทตูสวรรคแ์หง่ความสวา่งไปทีบ่คุคลนี ้
และน ัน่เป็นทีม่าของการหลอกลวง 
นมิติทีผ่ดิพลาดและค าพยากรณ์ทีเ่ป็นเท็จ ความเป็นผูน้ าทีเ่ป็นเท็จ  

ผมหมายถงึ การน า ค าแนะน าในจติวญิญาณ 
การตดัสนิใจทีผ่ดิพลาดทกุประเภท และหลายคร ัง้ 
คนนีเ้ปิดทางใหก้บัการจูโ่จมและการผกูมดัทกุชนดิ 

และผมถามพระเจา้ 
ผมออกมาจากการทานอาหารมือ้ค ่านัน้มาดว้ยความกงัวลใจมาก 
รบกวนใจมาก ผมบอก “พระองคเ์จา้ขา้ 
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ผมไมต่อ้งการแมแ้ตพ่ยายามและเชือ่ในสิง่นี”้ มันลบความเชือ่มั่นของผม 
ความปลอดภัยของผมทัง้หมด   

เมือ่ผมไปแสวงหาพระเจา้ เป็นเวลาสบิวนั พระเจา้กระท าสองสิง่ 
พระองคไ์มเ่พยีงยนืยันสิง่ทีผ่มไดย้นิมา พระองคยั์งเปิดใจของผม 
ใหเ้ห็นอกีหลายสิง่มาก 
ทีช่ายคนนีไ้มส่ามารถบอกเราในสิง่ทีเ่กดิขึน้ในอาณาจักรแหง่จติวญิญาณ 
และสอง พระองคน์ าผมใหเ้ห็น 
สิง่ทีเ่ราควรจะท าขณะทีส่ ิง่ตา่งๆก าลังเกดิขึน้ เพือ่ทีว่า่ 
เราไมไ่ดช้นะแตน่ั่นเราสามารถชนะได ้
และเราตอ้งรูส้ามสิง่และยอมจ านนจรงิๆกบัสามสิง่เหลา่นี ้
การท างานรว่มกนัระหวา่งพระวญิญาณบรสิทุธิ ์เราและทตูสวรรค ์

หนึง่: วธิกีารในใชอ้าวธุของสงครามของเรา 
พระคัมภรีเ์รยีกสิง่เหลา่นีว้า่ ยทุธภัณฑข์องพระเจา้ 
มันไมใ่ชย่ทุธภัณฑข์องเรา มันเป็นยทุธภัณฑข์องพระเจา้ เมือ่เราใชม้ัน 
เราอนุญาตใหพ้ระเจา้ทีจ่ะตอ่สูแ้ทนเรา  

สอง: เขา้ใจความสัมพันธข์องจติวญิญาณผูป้รนนบิัต ิ- ทตูสวรรค ์- 
เพือ่ชวีติจติวญิญาณของเรา 
และเพือ่ใหม้คีวามไวตอ่สิง่ทีเ่กดิขึน้ในหัวใจของเรา 
ทีน่ าไปสูส่ ิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งเกดิขึน้ในจติวญิญาณทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรา 
ทีน่ าเราไปยังสิง่ที ่

สาม: น่ันคอืพระวญิญาณบรสิทุธิ ์
พระวญิญาณบรสิุทธิไ์มค่วรจะมาเป็นผูร้บัใชข้องเรา 

รบัใชเ้ราและน าสิง่ตา่งๆใหเ้รา 
พระวญิญาณบรสิทุธิไ์มไ่ดเ้ทยีวไปเทยีวมาถงึพระบดิาเพือ่บอกพระอง
คส์ ิง่ทีเ่ราตอ้งการ น ัน่เป็นงานของทตูสวรรค ์
แตพ่ระองคท์รงยนือยูเ่คยีงขา้งเรา  

ท าอะไร?  
แนะน าเรา สอนเรา น าเรา ชว่ยเราใหอ้ธษิฐานถกูทาง 

และเมือ่สิง่เหลา่นีเ้กดิขึน้ในจติวญิญาณ พระองคบ์อกเรา 
บางครัง้พระองคป์ลกุเราตืน่ในเวลากลางคนืและบอกวา่ “อธษิฐาน” 
คณุพดูวา่ “ไม!่ เวลาของฉันยังไมม่า”  และพระองคก์ลา่ววา่ 
“อธษิฐานเดีย๋วนี!้” ท าไม? พระองคท์รงเห็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ในจติวญิญาณ 
บางครัง้พระองคก์ลา่ววา่ “พรุ่งนีถ้อืศลีอด!” คณุบอกวา่ “โอ ้ไม ่
ฉันจะเริม่วันจันทร!์”  

แตพ่ระองคเ์ขา้ใจสิง่ทีก่ าลังเกดิขึน้ในจติวญิญาณ 
เราควรเรยีนรูท้ ีจ่ะไวตอ่พระวญิญาณบรสิทุธิ ์
พระองคแ์นะน าเราในเสน้ทางของความชอบธรรม  
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ทา่นทีรั่ก เราตอ้งหยดุทีต่รงนี ้ บางทพีรุง่นีเ้ชา้ 
เราสามารถพดูคยุเกีย่วกบัวธิ ีทีเ่ราสามารถอธษิฐานฝ่าอปุสรรคไปใหไ้ด ้
วธิทีีเ่ราสามารถรักษาความกา้วหนา้ของเราไว ้

เมือ่เราไดท้ ามันไดแ้ลว้ และเมือ่เราเรยีนรูส้ ิง่นี ้
มันกลายเป็นความชืน่ชมยนิด ีจากนัน้เราเรยีนรูห้นึง่สิง่: 
การตอ่สูไ้มใ่ชข่องเรา การตอ่สูเ้ป็นของพระเจา้! ฮาเลลยูา!  

ขอใหเ้รายนืขึน้ มองดทูีต่าของบางคน และแคค่ดิเกีย่วกบัคนนัน้ 
กีค่รัง้ทีค่นนัน้อาจพลาดในสิง่ทีพ่ระเจา้มไีวส้ าหรับเขา 
แตข่อใหจั้บมอืกันสองหรอืสามคนถา้คณุสามารถท าได ้
และแคบ่อกกนัและกนั 
“ไมม่คีวามจ าเป็นส าหรบัความพา่ยแพอ้กีตอ่ไป! 
เราสามารถเอาชนะได!้ มพีลงัอ านาจอยา่งเพยีงพอทีจ่ะเอาชนะ! 
พระเยซูไดท้รงท างานท ัง้หมดเอาไวแ้ลว้ 
“อธษิฐานเผือ่กนัและกนัเพือ่ทีพ่ระเจา้จะชว่ยเราใหเ้อาชนะ 
เราไมค่วรพา่ยแพ ้มพีระคณุเพยีงพอ 
พลงัอ านาจเพยีงพอส าหรบัชยัชนะ ขอบคณุพระเยซู 
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