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บทที่  18
ยุทธวิธีฝายวิญญาณ

สงครามเชิงรุกและเชิงรับ

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลวคุณจะสามารถที่จะ
− บอกวา   "สงครามเชิงรับ"  หมายถึงอะไร ?
− บอกวา  "สงครามเชิงรุก"   หมายถึงอะไร ?
− บอกถึงปจจัยที่เหมือนกันในทั้งสงครามเชิงรับและเชิงรุก
− สรุปบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสงครามเชิงรุกและเชิงรับ
− สรุปยุทธวิธีของสงครามเชิงรับ
− สรุปยุทธวิธีของสงครามเชิงรุก

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
"และอยาใหโอกาสแกมาร"   (เอเฟซัส 4.27)

คํ านํ า

มีสงครามอยู  2  ชนิดในโลกธรรมชาติคือ   สงครามเชิงรุกและเชิงรับ
เปนความจริงเชนนี้ดวยในโลกฝายวิญญาณ  สงครามเชิงรับคือการตอสูที่กระทํ าเพื่อปกปอง

ดินแดน    เปนสงครามที่คอยใหศัตรูมาบุกรุกแลวจึงรวมกํ าลังกันเพื่อปองกันตอบโต  สงครามชนิดนี้ไม
กาวเขาไปดินแดนของศัตรู  เปนการปองกันดินแดนของตน

สงครามเชิงรุกเปนสงครามที่กาวออกไป  ไมใชสงครามที่คอยและตอบโตเพื่อปองกัน  เปน
สงครามที่ริเร่ิมในการโจมตี  รูวาใครคือศัตรู  รูยุทธวิธีของเขาและกาวออกไปโจมตีกับศัตรูในโลก
วิญญาณ

พระคัมภีรสอนถึงยุทธวิธีทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  อาวุธของพระเจาประกอบดวยอาวุธที่ใชปองกัน
คือ  โล  หมวก  และทับทรวง  และยังมีอาวุธที่ใชโจมตีเชน  ดาบของพระเจาคือ  พระวจนะ

บทนี้จะทบทวนแนวทางของพระคัมภีรสํ าหรับสงครามทั้งเชิงรับและเชิงรุก
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ประโยชนของสงครามเชิงรุก

ในสงครามเชิงรุกนั้น  ผูโจมตีไดประโยชนจากการทํ าการตัดสินใจกอน   ผูปองกันตองคอยดูวา
ฝายตรงขามจะทํ าอะไรกอนที่เขาจะตอบสนอง  ผูโจมตีบังคับใหเขาตองตัดสินใจ

สงครามเชิงรุก  ไดดินแดนมามากกวาที่จะปองกันดินแดน  การกาวเขาไปโจมตีเปนสงคราม
ดานวิญญาณชนิดเดียวที่จะนํ าเอาขาวประเสริฐของพระคริสตไปสูโลกได

เราไมสามารถที่จะอยูในบานและคริสตจักรที่อบอุนปลอดภัย และใชยุทธวิธีต้ังรับเทานั้น  กอง
ทัพของพระเจาตองกาวเขาไปในดินแดนของศัตรู กองทัพตองเขาไปที่ปอมของซาตานดวยอํ านาจของ
ขาวประเสริฐ  เราตองทํ าการตอสูแบบโจมตีเขาไป

ปจจัยที่เหมือนกัน  :  ปฎิบัติสวนตัว

มีส่ิงหนึ่งที่เหมือนกันเกี่ยวกับสงครามเชิงรุกและเชิงรับคือ ทั้งสองอยาง  ผูเชื่อตองปฎิบัติการ
เปนสวนตัว

เปนความจริงที่วาพระเจาทรงใหอํ านาจเพื่อการตอสู   แตผูเชื่อมีความรับผิดชอบสวนตัวที่จะ
ใชยุทธวิธีทางวิญญาณทั้งแบบปองกันและแบบโจมตี

วิธีการของซาตาน

พื้นฐานของสงครามทั้งเชิงรุกและเชิงรับคือ    ความรูถึงยุทธวิธีของซาตาน
"เพื่อไมใหซาตานมีชัยเหนือเรา  เพราะเรารูกลอุบายของมันแลว"  (2 โครินธ 2.11)

คํ าวา  "วิธีการ"  หมายถึง  แผนการ  โครงการ
ซาตานไดประโยชนจากเราเมื่อเราไมรูถึงวิธีการของมันและไมสามารถตอบโตในสงครามแบบ

โจมตีและแบบปองกัน

งานรับใชพระวิญญาณบริสุทธิ์

ในบทตน ๆ คุณไดเรียนรูถึงพลังฝายวิญญาณแหงความดีคือ  พระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนสิ่งสํ าคัญในสงครามทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  พระวิญญาณบริสุทธิ์รูยุทธ

วิธีของซาตานและทรงอธิษฐานเผื่อผูเชื่อที่เขารวมในการตอสู
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"ในทํ านองเดียวกัน  พระวิญญาณก็ทรงชวยเราเมื่อเราออนกํ าลังดวยเพราะไมรูวา  เรา
ควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอยางไร  แตพระวิญญาณทรงชวยขอแทนเรา  ในเมื่อเราครํ่ าครวญ
อธิษฐานไมเปนคํ า และพระองคผูทรงชันสูตรใจมนุษยก็ทรงทราบความหมายของพระ
วิญญาณ  เพราะวาพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจา"   
(โรม  8.26-27)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานอํ านาจใหเราอางสิทธิ์เหนือดินแดนของศัตรู
"แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา

เหนือทานและทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม  ทั่วแควนยูเดีย  แควนสะ
มาเรีย  และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก"  (กิจการ 1.8)

ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนอาวุธที่มีคาในสงครามเชิงรุกและเชิงรับ ของ
ประทานถอยคํ าแหงความรูและถอยคํ าแหงสติปญญาใหการเปดเผยเหนือธรรมชาติเพื่อใชในสงคราม
ฝายวิญญาณ  ของประทานในการจํ าแนกวิญญาณจะเปดเผยถึงการลอลวงของศัตรู

ของประทานพิเศษของการเปนศิษยาภิบาล ผูเผยพระวจนะ อัครทูต  ผูประกาศและครู  ชวยให
เราเตรียมพรอมสํ าหรับการสงคราม

ของประทานในการพูดของพระวิญญาณใหคํ าแนะนํ าสั่งสอนพิเศษจากพระเจา และของ
ประทานการปรนนิบัติของพระวิญญาณทํ าใหกองทัพของพระเจาเคลื่อนรุกไปขางหนาในฝายวิญญาณ

สงครามเชิงรับ

พระคัมภีรสอนถึงการปองกันซึ่งผูเชื่อตองกระทํ า  ดังตอไปนี้

สวมอาวุธทั้งหมดของพระเจา
ประกอบดวยอาวุธในการปองกัน
"จงสวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจา เพื่อจะตอตานยุทธอุบายของพญามารได"       (เอ

เฟซัส 6.11)

คํ าวา  "สวม"  หมายถึง  การที่คุณตองกระทํ า
นอมใจยอมรับฟงแตตอตาน

"เหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจงนอมใจยอมฟงพระเจา จงตอสูกับมารและมันจะหนีทาน
ไป"  (ยากอบ 4.7)
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คุณตองมีทาทียอมฟงพระเจากอนที่จะตอตานศัตรูได ถาคุณปฎิบัติโดยเปนอิสระจากพระเจา
คุณจะพายแพ  ผูที่มีชัยชนะศัตรูคือผูที่ถอมใจไมใชเยอหยิ่งและมั่นใจในตนเอง

การตอตาน  ตอสู  หมายถึง  "ยืนหยัดและตอสูกับศัตรูในทุก ๆ จุด"

ตอสูดวยความเชื่อที่มั่นคง
"ทานทั้งหลายจงสงบใจ จงระวังระไวใหดี  ดวยวาศัตรูของทานคือมารวนเวียนอยู

รอบๆ ดุจสิงหคํ าราม  เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได

จงตอสูศัตรูนั้นดวยใจมั่นคงในความเชื่อดวยวาพวกพี่นองทั้งหลายของทานทั่วโลกก็
ประสบความทุกขลํ าบากอยางเดียวกัน"   (1 เปโตร 5.8-9)

เราตอสูกับพลังของศัตรูบนพื้นฐานของความเชื่อ  การตอสูในความเชื่อหมายถึงตอสูบนพื้น
ฐานของสิทธิอํ านาจของพระวจนะ

อยาใหโอกาส
อยาใหชองวางแกซาตานที่จะปฎิบัติการในชีวิตของคุณ
"อยาใหโอกาสแกมาร"  (เอเฟซัส 4.27)

นํ าตัวคุณออกใหพนจากมาร
คุณตองนํ าตัวคุณใหพนจากบวงของซาตาน
"และหลุดพนบวงของมาร ผูซ่ึงดักจับเขาไวใหทํ าตามความประสงคของมัน" (2 ทิโมธี

2.26)

ละเวนจากตัณหาของเนื้อหนัง
"การละเวน"   หมายถึง  การรักษาตนเองจากบางสิ่ง  และปฎิเสธไมกระทํ าสิ่งนั้น  เราตองปฎิบั

ติการปองกันตอสูกับอํ านาจชั่วรายของเนื้อหนัง
"ดูกอนทานที่รัก  ขาพเจาขอวิงวอนทานทั้งหลายผูอาศัยในโลกอยางโลกไมเปนบาน

เกิดเมืองนอน  ใหเวนจากตัณหาของเนื้อหนัง"     (1  เปโตร 2.11)

"นี่แหละเปนนํ้ าพระทัยของพระเจา ใหทานเปนคนบริสุทธิ์ เวนเสียจากการลวง
ประเวณี"  (1 เธสะโลนิกา  4.3)

"จงเวนเสียจากสิ่งชั่วทุกอยาง"  (1 เธสะโลนิกา 5.22)
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หันหนี
การ  "หันหนี"  หมายถึงหลีกเลี่ยงหรือหันไปจาก  เราควรหลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่เกี่ยวของกับศัตรู
"จงหลีกเสียจากคํ าสอนที่ไรคุณธรรม  เพราะคํ าอยางนั้นจะนํ าคนไปสูความอธรรม

มากยิ่งขึ้น"  (2  ทิโมธี 2.16)

ยืนหยัด
"เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจาไว   เพื่อทานจะไดตอตานในวันอันชั่ว

ราย  และเมื่อเสร็จแลวจะอยูอยางมั่นคงได    เหตุฉะนั้นทานจงมั่นคง  เอาความจริงคาดเอว
เอาความชอบธรรมเปนทับทรวงเครื่องปองกันอก"   (เอเฟซัส 6.13-14  ก.)

เมื่อคุณ  "ยืนหยัดมั่นคง"  คุณกํ าลังปองกันสิ่งที่เปนของคุณอยางถูกตอง
ระวัง

"เพราะเหตุนั้น  ดูกอนพวกที่รัก  เมื่อทานทั้งหลายรูเรื่องนี้กอนแลว  ทานก็จงระวังใหดี
ทานอาจจะหลงไปกระทํ าผิดตามการผิดของคนชั่วเหลานั้น  และทานทั้งหลายจะสูญเสียความ
หนักแนนมั่นคงของทาน"    (2  เปโตร 3.17)

ทดสอบวิญญาณ
การทดสอบวิญญาณจะปองกันการลอลวงได
"ทานที่รักทั้งหลาย  อยาเชื่อวิญญาณเสียทุกๆ วิญญาณ   แตจงพิสูจนวิญญาณนั้นๆ

วามาจากพระเจาหรือไม  เพราะวามีผูพยากรณเท็จเปนอันมากจาริกไปในโลก"  (1 ยอหน 4.1)

อยายอมรับครูสอนเท็จ
เมื่อคุณยอมรับครูสอนเท็จเขามาในบาน  คุณกลายเปนผูมีสวนในความชั่วรายของเขา  จงปอง

กันบานของคุณจากการโจมตีของศัตรู
"ถาผูใดมาหาทานและไมนํ าพระโอวาทนี้มาดวย  อยารับเขาไวในเรือนและอยาสวัสดี

กับเขา  เพราะวาผูที่สวัสดีกับเขา  ก็เขาสวนในการกระทํ าชั่วของเขานั้น"  (2 ยอหน 10-11)

ไมสนใจ
เราตองไมสนใจเรื่องราวกิจกรรมทางโลกที่กีดกั้นเราจากการเปนทหารที่ดี
การ  "ไมสนใจ"  คือ การปองกันสวนตัวที่ผูเชื่อตองกระทํ า



วิชา สงครามฝายวิญญาณ   บทที่  18                                                                              หนา    235

"จงทนการยากลํ าบากดวยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต  ไมมีทหารคนใดที่เขา
ประจํ าการแลวจะยุงอยูกับงานฝายพลเรือน  ดวยวาเขามุงที่จะทํ าใหผูบังคับบัญชาพอใจ"   (2
ทิโมธี 2.3-4)

“เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพรอมอยูรอบขางเชนนี้แลว ก็ขอใหเราละทิ้งทุกอยางที่
ถวงอยูและบาปที่เกาะแนน ขอใหเราวิ่งแขงดวยความเพียรพยายามตามที่ไดกํ าหนดไวสํ าหรับ
เรา” (ฮีบรู 12.1)

เหตุฉะนั้นจงเลิกความโสมมทั้งหลายแหล  และการชั่วรายอันดกดื่น  และจงนอมใจรับ
พระวจนะที่ทรงปลูกฝงไวแลวนั้น  ซ่ึงสามารถชวยจิตวิญญาณของทานทั้งหลายใหรอดได"
(ยากอบ 1.21)

ถอดออก  (ตรงขามกับ  สวมใส)
จงศึกษาเอเฟซัส 4.17-32  สังเกตดูกริยาปองกันของผูเชื่อคือ การ "ถอด"  ความประพฤติที่ชั่ว

ชาออกไป  (ภาษาไทยแปลไมชัดเจน  ขอ 22  ใชคํ าวา  "ทิ้ง"  ขอ  31  ใชคํ าวา  "จงให...อยูหางไกล")

สงครามเชิงรุก

สวมใส
เราตองสวมใสอาวุธของพระเจา  ประกอบดวยอาวุธที่ใชโจมตี
"จงสวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจา เพื่อจะตอตานยุทธอุบายของพญามารได" (เอเฟ

ซัส  6.11)

 "และจงสวมเครื่องอาวุธของความสวาง"  (โรม 13.12)

เราตองสวมใสทาที และการกระทํ าที่ถูกตองของนักรบคริสเตียนที่แทจริง ดูเอเฟซัส 4.17-32
"สวมใส"  ใชกับกริยาที่เรากระทํ าตอสูกับศัตรู

รับไว
การรับส่ิงใดไวคือการจับไว  ยึดไว  นํ าเขามาหาตนเอง
"เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจาไว  เพื่อทานจะไดตอตานในวันอันชั่วราย

นั้น  และเมื่อเสร็จแลวจะอยูอยางมั่นคงได"   (เอเฟซัส 6.13)

การรับอาวุธของพระเจาไว  ใชกับกริยาในการโจมตีในสวนของผูเชื่อ
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ติดอาวุธตัวคุณเอง
"ฉะนั้นโดยเหตุที่พระคริสตไดทรงทนทุกขทรมานทางพระกายแลว  ทานทั้งหลายก็จง

มีความคิดอยางเดียวกันไวเปนเครื่องอาวุธดวย"  (1  เปโตร 4.1)

"จงใหความคิดเชนนี้อยูในทาน  ซ่ึงมีอยูในพระคริสตดวย"  (ฟลิปป  2.5)

คํ าวา  "ให"  หมายถึง  ยอมอนุญาต  หรือบรรจุไว
เราตองติดอาวุธตัวเราดวยความคิดจิตใจเดียวกันที่พระเยซูทรงมี ความคิดจิตใจของพระคริสต

ในสวนที่เกี่ยวของกับศัตรูเปนอยางไร  คือความคิดที่ต้ังไวเพื่อทํ าสงครามโจมตีศัตรู
"...พระบุตรของพระเจาไดเสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือ เพื่อทรงทํ าลายกิจการของ

มาร" (1 ยอหน 3.8)

แตความคิดจิตใจของพระเยซูไมไดพัฒนาขึ้นในตัวเราอยางอัตโนมัติ เราตองยอมใหความคิดนี้
เติบโตขึ้น  เราตองกระทํ าโดย  "ติดอาวุธตัวเราเอง"    ดวยทาทีความคิดที่คลายคลึงกับพระองค

"อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้  แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ  แลวอุปนิสัยของ
ทานจึงจะเปลี่ยนใหม   เพื่อทานจะไดทราบนํ้ าพระทัยของพระเจา  จะไดรูวาอะไรดี  อะไรเปน
ที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม"   (โรม  12.2)

การ "รับการเปลี่ยนแปลง"  หมายถึง ประสบกับการเปลี่ยนแปลงอยางเต็มที่  (ทั้งหมด)  ซึ่ง
แสดงออกทางบุคคลิกและความประพฤติ การฟนฟูและติดอาวุธความคิดของเราดวยการเปนเหมือน
พระคริสต จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

ทํ าสงครามและการตอสู
ทํ าสงครามและตอสูกับศัตรู   ในการ  "ทํ าการสูรบที่ดี"  นั้น  จะตองมีการโจมตี
"ดูกอนทิโมธี  บุตรของขาพเจา  คํ ากํ าชับนี้ขาพเจาไดใหไวกับทานตามคํ าพยากรณซ่ึง

เล็งถึงทาน  เพื่อขอความเหลานั้นจะเปนแรงใจใหทานสูรบไดดี"  (1 ทิโมธี 1.18)

"จงตอสูอยางเต็มกํ าลังความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดรไวซ่ึงพระเจาทรงเรียกใหทานรับ ใน
เมื่อทานไดรับเชื่ออยางดีตอหนาพยานหลายคน"  (1 ทิโมธี 6.12)

เราตองสูอยางฉลาดโดยมีเปาหมาย
"สวนขาพเจาวิ่งแขงโดยมีเปาหมาย ขาพเจามิไดตอสูอยางนักมวยที่ชกลม"  (1 โครินธ

9.26)
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รื้อทํ าลายและขวางทิ้ง
เปาหมายของสงครามแบบโจมตีคือ  เพื่อร้ือทํ าลายที่มั่นของศัตรู
"เพราะวาศาสตราวุธของเราไมเปนฝายโลกียวิสัย แตมีฤทธิ์เดชจากพระเจาอาจ

ทํ าลายปอมได คือทํ าลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม  และทิฐิมานะทุกประการที่ต้ังตัวขึ้น
ขัดขวางความรูของพระเจา และนอมนํ าความคิดทุกประการใหเขาอยูใตบังคับจนถึงรับฟง
พระคริสต"  (2  โครินธ 10.4-5)

การ  "ร้ือทํ าลาย"  หมายถึง  พังลงดวยความพยายามหรือดวยกํ าลัง  และขวางทิ้งไปเสีย  เรา
ถูกบอกใหขวางทิ้งการกระทํ าของความมืด  (โรม 13.12  ภาษาไทยใชคํ าวา  "จงเลิก")  และใหขวางทิ้ง
อํ านาจของมารไปเสีย  (มัทธิว 10.8)

การรื้อทํ าลายและขวางทิ้งที่มั่นของซาตานคือ  สงครามแบบโจมตี  ผูเชื่อไมไดนั่งคอยปองกัน
ตอการโจมตีของซาตาน แตเขากํ าลังโจมตีที่มั่น  (ปอม)  ของอํ านาจศัตรู

ผูกมัดและปลดปลอย
ผูเชื่อมีอํ านาจที่จะผูกมัดพลังของความชั่วรายและปลดปลอยพลังแหงความดี
"ความคิดชั่วราย  การฆาคน  การผิดผัวผิดเมีย  การลวงประเวณี  การลักขโมย  การ

เปนพยานเท็จ  การใสราย  ก็ออกมาจากใจ"  (มัทธิว 16.19)

สิทธิอํ านาจที่จะผูกมัดและปลดปลอยหมายถึงการโจมตีมากกวาการปองกัน  โดยการแจกจาย
อํ านาจและสิทธิอํ านาจของพระเยซู  เราสามารถผูกมัดและปลดปลอยพลังฝายวิญญาณได

การตอสูแบบมวยปลํ้ า
ขอพระคัมภีรที่มีอํ านาจที่สุดในเรื่องการตอสูโจมตีฝายวิญญาณคือ
"เพราะวาเราไมไดตอสู(แบบมวยปลํ้ า)กับเนื้อหนังและเลือด   แตตอสูกับเทพผูครอง

ศักดิเทพ  เทพผูครองพิภพในโมหะความมืดแหงโลกนี้  ตอสูกับเหลาวิญญาณที่ชั่วในสถานฟา
อากาศ"  (เอเฟซัส 6.12)

พระเจาทรงเลือกใชคํ าวา  "ตอสูแบบมวยปลํ้ า"  เพราะการตอสูแบบนี้เปนการเปรียบทางธรรม
ชาติเกี่ยวกับความจริงที่ยิ่งใหญฝายวิญญาณ

มวยปลํ้ าในโลกธรรมชาติเปนเกมสกีฬาที่เอาชนะดวยกํ าลัง  การตอสูแบบมวยปลํ้ าหมายถึง "
การตอสูชวงชิงเพื่อใหมีอํ านาจเหนือฝายตรงขาม"
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จงพิจารณาขอเท็จจริงเหลานี้เกี่ยวกับมวยปลํ้ าในโลกธรรมชาติซึ่งใชในสงครามฝายวิญญาณ

1.  การเตรียมตัวและการฝกฝน
คนที่เปนนักมวยปลํ้ าในโลกธรรมชาติตองฝกฝนเพื่อใหประสบความสํ าเร็จในกีฬานี้  เขาตอง

ฝกฝนมวยปลํ้ า  เขาตองกินอาหารถูกสวน  เขาตองเรียนกฎเกณฑของมวยปลํ้ าและทํ าตามกฎเกณฑนี้
เพื่อเอาชนะใหได

ผูเชื่อตองเรียนรูกฎของสงครามฝายวิญญาณเพื่อจะเปนผูชนะ พระเจาทรงเปดเผยกฎเหลานี้
ในพระวจนะของพระองคซึ่งสรุปไวในการศึกษาเรื่อง  "ยุทธวิธีฝายวิญญาณ"  นี้

"การกินอาหาร" ที่เหมาะสมคือการอานพระวจนะและอธิษฐานเปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับการทํ ามวย
ปล้ํ าฝายวิญญาณใหประสบความสํ าเร็จ  เชนเดียวกับมวยปลํ้ าในโลกธรรมชาติเราตองมีความชํ านาญ
ซึ่งมาจากการฝกฝนปฎิบัติ

จุดประสงคสํ าคัญของการฝกฝนในโลกธรรมชาติก็เพื่อเตรียมนักมวยปลํ้ าใหชกไดดีที่สุด   แต
เหนื่อยนอยที่สุด

นี่เปนนักมวยปลํ้ าในโลกฝายวิญญาณดวย   บางคนเหนื่อยงายและพายแพในฝายวิญญาณ
เพราะวาเขาไมไดถูกฝกมาใหรบในสงครามฝายวิญญาณอยางเหมาะสม

2.  ธรรมชาติของการตอสู
การเปนแชมปเปยนมวยปลํ้ าไมใชกีฬาที่เลนเปนทีม  เมื่อนักมวยปลํ้ าเหนื่อยก็ไมมีนักกีฬาอื่น

มาแทน  การชกมวยปลํ้ าใชวิธีเขาหาตัวตอตัว  หนาตอหนาอยางใกลชิดกับคูตอสู
เชนเดียวกับโลกวิญญาณ  ผูเชื่อเขารวมตอสูกับศัตรูอยางใกลชิด  หนาตอหนา   ผูเชื่อคนอ่ืนไม

อาจเขามาแทนที่เราไดในสงครามฝายวิญญาณ
ไมมีการ  "ขอเวลานอก"  เหมือนกีฬาอื่น ๆ ไมมี "ขอเวลานอก"  ในโลกวิญญาณซาตานไมเคย

หยุดพักจากสงคราม  ผูเชื่อตองไมหยุดปองกันตัว

3.   ยุทธวิธี
มียุทธวิธีทั้งดานปองกันและโจมตีในการชกมวยปลํ้ าซึ่งใชไดในโลกวิญญาณ
การหยุดเปนเทคนิคหนึ่งของมวยปลํ้ า  การหยุดทํ าใหเราไมเผชิญหนากับคูตอสู   การหยุดทํ า

ใหเสียคะแนน    เรา  "เสียคะแนน"   ดวยเมื่อเรา   "หยุดพัก"  ฝายวิญญาณและไมกาวเขาไปในการตอสู
(แบบมวยปลํ้ ากับศัตรู)   ผูเชื่อบางคนใชเวลาทั้งชีวิตในการหยุดพักจากการเผชิญหนา  เขาไมเคยกาว
เขาไปตอสูและไดรับชัยชนะเลย

4.  ควํ่ าสมดุลย  (การทรงตัว)
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ยุทธวิธีอีกประการหนึ่งที่สํ าคัญในการชกมวยปลํ้ าคือ  การควํ่ าสมดุลยของคูตอสู   เมื่อสมดุลย
(การทรงตัว)  ของคูตอสูถูกทํ าลายไป  เขาตองพยายามดิ้นรนที่จะเอาการทรงตัวกลับคืนมา

พระคัมภีรกลาวไวมากถึงความสํ าคัญของสมดุลยหรือ  "การควบคุมตนเอง"  ยุทธวิธีหนึ่งของ
ซาตานในอาณาเขตวิญญาณคือ  การพยายามควํ่ าสมดุลยของเรา  ลัทธิเทียมเท็จหลายอยางเกิดขึ้น
เพราะวามีการสมดุลยที่ไมเหมาะสมในดานหลักขอเชื่อ  ครอบครัว  การสามัคคีธรรมในคริสตจักรและ
แมแตชาติจะพายแพเพราะวามีความสมดุลยที่ไมเหมาะสม โดยเนนผิดที่หรือขาดการเนนในเรื่องบาง
ดาน

มีสมดุลย  2  ชนิด  ที่เกี่ยวของในมวยปลํ้ าคือ  การทรงตัวทางรางกายและจิตใจ    กอนที่การ
ทรงตัวทางรางกายจะถูกทํ าลาย  การทรงตัวทางจิตใจตองถูกโจมตีกอน

เพื่อใหประสบความสํ าเร็จในเรื่องนี้  มีการใชยุทธวิธีของการทํ าใหแปลกใจ  มีการใชวิธีทํ าให
ความสนใจไปอยูที่อ่ืน  หรือการทํ าใหแปลกใจ  เมื่อนักมวยปลํ้ าเนนที่ตรงนี้  เขาจะนํ าเทคนิคที่ต้ังใจมา
ใช

โดยการนํ าคูตอสูใหเชื่อวาเขาจะถูกโจมตีในบางที  เขาจะพยายามหลีกเลี่ยงอันตรายที่คาดคิด
และเปดตัวเองตอเทคนิคที่เราตองการจะทํ าจริง ๆ

ในโลกวิญญาณก็เชนเดียวกัน  ซาตานควํ่ าการทรงตัวโดยยุทธวิธีของการทํ าใหประหลาดใจ
มันควํ่ าการทรงตัวทางจิตใจโดยการโจมตีที่ทํ าใหเราหันไปสนใจสิ่งอื่น  และเมื่อเรามัวแตระวังจุดนี้
อยางหวาดกลัว  มันก็โจมตีในดานอื่นของชีวิตเราอยางตั้งใจ

5.   ความคาดคะเน
ความคาดหวังเปนสิ่งสํ าคัญในการชกมวยปลํ้ า  นักมวยปลํ้ าผูที่สามารถแยกแยะวาจะถูกโจมตี

เมื่อใดก็สามารถจะปดกั้นหรือเผชิญการโจมตีได  เมื่อคูตอสูต้ังใจปะทะเมื่อใดก็ไมสํ าเร็จเพราะวาเรา
คาดคะเนไวแลว   และเตรียมพรอมที่จะตอสู

เชนเดียวกันในโลกฝายวิญญาณ   ถาเรารูวิธีอันชั่วรายของซาตานและคาดหวังถึงยุทธวิธีของ
มันไดเราก็เตรียมตัวพรอมไว   เราจะไมถูกทํ าใหสูญเสียการทรงตัวเมื่อถูกโจมตี

6.  การออยเหยื่อ
ในการชกมวยปลํ้ า  ตองมีการออยเหยื่อใหคูตอสูคือ  ลอลวงใหเขาเคลื่อนไหวในวิธีที่จะทํ าให

ตํ าแหนงของเขามีจุดออน
ในโลกฝายวิญญาณซาตานลอลวงเราเสมอๆ ใหเคลื่อนไหวในวิธีที่จะทํ าใหตํ าแหนงฝาย

วิญญาณของเราดอยหรือออนแอลง
ในการชกมวยปลํ้ า  คูตอสูวางแผนใหคูแขงขันอยูในตํ าแหนงที่เปดโอกาสใหเขาโจมตี  โดย

สรางสถานการณข้ึนมาและไดประโยชนจากตํ าแหนงที่มีจุดออนของฝายตรงขาม
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ในฝายวิญญาณ  ซาตานสรางสถานการณซึ่งทํ าใหเราเปดชองใหมันโจมตี  แลวมันก็รีบฉวย
โอกาสเอาประโยชนจากเราทันที

แตเราตองจํ าไววา  ขณะที่เราปลํ้ าสูนั้น  ซาตานตางหากที่อยูในตํ าแหนงที่ออนแอ  ฤทธิ์อํ านาจ
ที่อยูภายในเราเปนใหญกวาอํ านาจของมัน  มันถูกทํ าใหออนแอไปแลวโดยพระเยซูคริสต  แตเราตองใช
ประโยชนที่พระเยซูประทานแกเรา  เพื่อเอาชนะการแขงขันใหได

7.  โจมตีและโจมตีกลับไป
ในการชกมวยปลํ้ า  การเคลื่อนไหวทุกอยางทํ าใหคุณไดรับการตอบสนองจากคูตอสู  เชนเดียว

กัน  ในโลกวิญญาณเมื่อคุณเคลื่อนไหวเพื่อพระเจา  ซาตานก็จะโจมตีกลับเสมอ

8.  การเคลื่อนไหวไปมา
ในการชกมวยปลํ้ า  คูตอสูที่เคลื่อนไหวไปมายอมเปนอันตราย  เหตุนี้เองคุณจึงตองควํ่ าคูตอสู

ลงใหได
ในโลกวิญญาณ  ซาตานเปนฝายตรงขามที่เคลื่อนไหวไปมา  มัน  "ไปๆ มาๆ "  เหมือนสิงห

คํ ารามคอยจะกัดกิน  เราตองปองกันตัวเราเสมอจากการเคลื่อนไหวไปมาของมัน
ซาตานเองก็รูถึงการเคลื่อนไหวอยางมีประสิทธิภาพของเรา  มันตองการที่จะปดกั้นเราจากการ

เคลื่อนไหว (ทํ างาน)  เพื่อพระเจา  เหตุนี้เองมันจึงพยายามควํ่ าเราลงใหได (ในฝายวิญญาณ)

9.  การแกกลับคืนมา
ในการชกมวยปลํ้ า  เมื่อมีการผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งคูตอสูจะใหประโยชนจากเราได  เชนเดียวกัน

ในฝายวิญญาณ  ความผิดพลาดที่เราทํ าในการปลํ้ าสูฝายวิญญาณยอมถูกคูตอสูถือเอาประโยชนได
อยางรวดเร็ว

ในการชกมวยปลํ้ า  เราจํ าตองรูวาจะแกการผิดพลาดกลับคืนมาไดอยางไร  เราจํ าตองเปลี่ยน
ตํ าแหนงที่เราอยูขางใตใหเปนประโยชน  มีการขยับเพื่อหลบเลี่ยงและการกลับตัวขึ้นมา

ในการปลํ้ าสูฝายวิญญาณ  เราอาจประสบกับการผิดพลาดลมลงและถูกคูตอสูควํ่ าลงชั่วคราว
แตเราไมจํ าเปนตองอยูในตํ าแหนงนั้นตลอดไป  พระเจาประทานยุทธวิธีในพระวจนะซึ่งถาทํ าตามก็จะ
เปลี่ยนการเสียประโยชนมาเปนประโยชนได  พระองคประทานยุทธวิธีที่จะหลบหลีกและกลับตัวขึ้นมา
ใหมในฝายวิญญาณ  เชนเดียวกันที่ใชในการชกมวยปลํ้ า

ชีวิตของโยเซพเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องนี้  เขาเสียประโยชนจากการถูกขายไปเปนทาสและถูกจํ า
คุก แตเขาเปลี่ยนการเสียประโยชนไปเปนการไดประโยชน  ในตอนสุดทายเขามีชัยชนะเหนือศัตรู

มีการเคลื่อนไหวอีกอยางในการชกมวยปลํ้ า  ซึ่งเปนการควํ่ าคูตอสูลงจากขางหลัง  ลากหนีบไว
กับตัว  โยนและดึง  คุณจํ าไดไหมถึงการเคลื่อนไหวของศัตรูในฝายวิญญาณ



วิชา สงครามฝายวิญญาณ   บทที่  18                                                                              หนา    241

10.  วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของการชกมวยปลํ้ าคือ  การทํ าใหฝายตรงขามพายแพ  โดยการทํ าใหเขาลมลง

หรือหนีบตัวเขาควํ่ าลงกับพื้น
ซาตานทํ าสงครามอยางสมํ่ าเสมอกับผูเชื่อ  พยายามควํ่ าเขาลง  จุดประสงคก็เพื่อทํ าใหผูเชื่อ

ลมลง  ขวางเขาลงและเปนเหยื่อในการผูกมัดของบาป
เปาหมายของมันก็เพื่อทํ าลายจุดยืนของเรา  เชนเดียวกับนักชกมวยปลํ้ า  เปาหมายก็คือทํ าให

เราหมดกํ าลังฝายวิญญาณ

11.  นับคะแนน
ชัยชนะของการชกมวยปลํ้ าอยูที่การนับคะแนนของกรรมการ นักมวยปลํ้ าที่มีคะแนนสูงที่สุดใน

การเคลื่อนไหวตามยุทธวิธีไดอยางมีประสิทธิภาพจะชนะการแขงขัน
ฝายตรงขามของเราในฝายวิญญาณถูกตัดสินพิพากษาเรียบรอยแลว ซาตานพายแพการ

กระทํ าที่มีประสิทธิภาพที่สุดในประวัติศาสตรคือ การสิ้นพระชนมและการฟนคืนพระชนมของพระเยซู
คริสต

เราปลํ้ าสูกับศัตรูผูซึ่งถูกพิพากษาแลววาเปนผูแพในการแขงขัน  โดยเหตุนี้เอง  เราจึงไมตอง
กลัวอํ านาจหรือยุทธวิธีของมันในเกมสการปลํ้ าสูที่เราเขารวมนี้

เราไมจํ าตองลมลงหรือถูกหนีบ (เปนทาส)  โดยการผูกมัดของบาป  เรายืนอยูไดดวยความมั่น
ใจในเกมสการปลํ้ าสูแหงสงครามฝายวิญญาณและตอตานมันอยางมั่นคงในความเชื่อ

12.  ทาทีของความคิดจิตใจ
ทาทีของจิตใจเปนสิ่งที่สํ าคัญมากในการปลํ้ าสู  ในการศึกษาเรื่องนี้ทาทีตอไปนี้เปนสิ่งที่จํ าเปน

สํ าหรับการเปนแชมปเปยนนักมวยปลํ้ า  ทาทีเหลานี้ก็เปนจริงดวยในฝายวิญญาณคือ
ความปรารถนา   ความหวังและตองการที่จะชนะไมเพียงพอ  แชมเปยนนักมวยปลํ้ าตองมี

ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะชนะ   ความปรารถนาคืออารมณซึ่งอยูเหนือทุกอยางอื่นใดในชีวิต
การยืนหยัด   ความพยายามที่คงอยูตลอดเวลาเปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับการเปนแชมปเปยนนัก

มวยปลํ้ า  แชมเปยนนักมวยปลํ้ าจะไมยอมรับความพายแพ
จุดประสงค  แชมเปยนนักมวยปลํ้ าตองมีเจตนาที่จะเอาชนะ  การไดชัยชนะเปนเปาหมาย

และจุดประสงค  เพื่อใหสํ าเร็จเปาหมายนี้เขาตองไมเพียงแตรูวาเขาเปนผูควบคุม (มีชัยชนะ)  ตอสถาน
การณ  แตเขาตองใหคูตอสูรูเชนนี้ดวย
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ชื่อ ............................................................
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บททดสอบตนเอง บทที่ 18

1.  จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ าของบทนี้
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. สงครามเชิงรับคืออะไร  ?
______________________________________________________________              
             _________________                                                                                     

3. สงครามเชิงรุกคืออะไร  ?
______________________________________________________________              
             _________________                                                                                     

4. ประโยชนของสงครามเชิงรุกคืออะไร ?
______________________________________________________________              
             _________________                                                                                     

5. มีปจจัยอะไรบางที่เหมือนกันในทั้งสงครามฝายวิญญาณเชิงรุกและเชิงรับ
______________________________________________________________              
             _________________                                                                                     

6. จงสรุปบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสงครามเชิงรุกและเชิงรับ
______________________________________________________________              
             _________________                                                                                     

7.  จงสรุปวาคุณไดเรียนรูอะไรในบทนี้ที่เกี่ยวกับสงครามเชิงรุก
______________________________________________________________              
             _________________                                                                                     

8. จงสรุปวาคุณไดเรียนรูอะไรในบทนี้ที่เกี่ยวกับสงครามเชิงรับ
______________________________________________________________              
             _________________                                                                                     

คํ าตอบบททดสอบ   บทที่   18
1. "และอยาใหโอกาสแกมาร"   (เอเฟซัส  4.27)
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2. สงครามเชิงรับคือ   การตอสูที่กระทํ าเพื่อปกปองดินแดน  เปนสงครามที่คอยใหศัตรูมาบุกรุก
แลวจึงรวมกํ าลังกันเพื่อปองกันตอบโต  สงครามชนิดนี้ไมกาวเขาไปในดินแดนของศัตรู  เปน
การปองกันดินแดนของตน   หนา 230   

3. สงครามเชิงรุกเปนสงครามที่กาวออกไป  ไมใชสงครามที่คอยและตอบโตเพื่อปองกัน  เปน
สงครามที่ริเร่ิมเพื่อโจมตี   รูวาใครคือศัตรู   รูยุทธวิธีของเขาและกาวออกไปโจมตีศัตรูในโลก
วิญญาณ     หนา 230   

4. ในสงครามเชิงรุก   ผูโจมตีไดประโยชนจากการโจมตีกอน  ขณะที่ผูคอยรับตองคอยดูวาฝาย
ตรงขามจะทํ าอะไร   การตัดสินใจของเขาถูกบังคับโดยผูโจมตี  สงครามเชิงรุกไดประโยชนจาก
การครอบครองดินแดนมากกวาที่จะคอยแตปองกัน    หนา 230   

5. ในสงครามทั้งเชิงรุกและเชิงรับ   ผูเชื่อตองกระทํ าเองไมใชผูอ่ืนทํ าให    หนา 231   
6. พระวิญญาณบริสุทธิ์รูยุทธวิธีของซาตานและอธิษฐานเผื่อผูเชื่อที่เขารวมในสงคราม   พระ

วิญญาณบริสุทธิ์ใหกํ าลังแกสงครามเชิงรุกเพื่ออางสิทธิ์ในดินแดนของศัตรู
ของประทานแหงถอยคํ าแหงความรูและถอยคํ าแหงสติปญญาใหการเปดเผยเหนือธรรมชาติใน
สงครามฝายวิญญาณ    ของประทานในการจํ าแนกวิญญาณเปดเผยใหเห็นการลอลวงของ
ศัตรู
ของประทานการพูดของพระวิญญาณบริสุทธิ์   ใหคํ าสอนพิเศษจากพระเจาและของประทาน
ในการปรนนิบัติทํ าใหกองทัพของพระเจาสามารถเคลื่อนไปขางหนาในฝายวิญญาณ    หนา
231-232

7. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา  234-240
8. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 232-234   

เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป
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1. จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้เกี่ยวกับการสงครามเชิงรุก   "ทิ้งไป"
มัทธิว  5.29-30, 7.5, 8.16,   มาระโก  16.17,   โรม 13.12,   2 โครินธ 10.5,   1  เปโตร 5.7

2. ศึกษาขออางอิงตอไปนี้ที่เกี่ยวกับการสงครามเชิงรุก   "สวมใส"
โรม 13.12, 14,  1 โครินธ  5.13, 13.11,  กาลาเทีย  3.27,  เอเฟซัส  4.22-24, 6.11, โคโลสี 3.8-14

3. จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ที่เกี่ยวกับสงครามเชิงรุก   "การรับเอา"
1 โครินธ  3.10, 8.9, 10.12, กาลาเทีย 5.15, เอเฟซัส 6.13, 17,  1 ทิโมธี  4.16,  ฮีบรู  3.12

4. ตามที่คุณไดเรียนในบทนี้   เราตองเขารวมในสงครามเชิงรุกเพื่อทํ าใหศัตรูพายแพ   เราตอง  "ยอม"   หรือนุ
ญาตใหบางอยางอยูในชีวิตฝายวิญญาณของเรา   ถาเราจะเปนผูชนะ  จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ และเติม
ขอความลงไปใหสมบูรณ

ขออางอิง เราตองยอมทํ าอะไร
มัทธิว   5.16 _______________________________________________
ยอหน  4.1, 27 _______________________________________________
โรม  13.1, 12-13 _______________________________________________
โรม  14.5, 13, 16, 19 _______________________________________________
1  โครินธ  3.18-21 _______________________________________________
1  โครินธ  10.8-9 _______________________________________________
2  โครินธ  7.1 _______________________________________________
2  โครินธ 10.17 _______________________________________________
กาลาเทีย  5.26 _______________________________________________
เอเฟซัส  4.26-31 _______________________________________________
เอเฟซัส  5.3, 6, 33 _______________________________________________
ฟลิปป  1.27 _______________________________________________
ฟลิปป   2.3, 5 _______________________________________________
ฟลิปป  3.15-16 _______________________________________________
ฟลิปป  4.5-6 _______________________________________________
โคโลสี  3.15-16 _______________________________________________
โคโลสี  4.16 _______________________________________________
1 เธสะโลนิกา  5.6-8 _______________________________________________
2 ทิโมธี 2.19 _______________________________________________
ฮีบรู  4.1, 14, 16 _______________________________________________
ฮีบรู 6.1 _______________________________________________
ฮีบรู 10.22-24 _______________________________________________



วิชา สงครามฝายวิญญาณ   บทที่  18                                                                              หนา    246

ฮีบรู  12.1 _______________________________________________
ฮีบรู  13.1,5,15 _______________________________________________
ยากอบ 1.5-9 _______________________________________________
ยากอบ 3.13 _______________________________________________
ยากอบ  4.9 _______________________________________________
ยากอบ  5.13 _______________________________________________
1  เปโตร  3.3-4, 10-11 _______________________________________________
1 เปโตร  4.11,15,16,19 _______________________________________________
1  ยอหน  2.24 _______________________________________________
1  ยอหน  3.7, 18 _______________________________________________
1 ยอหน  4.7 _______________________________________________

5. เราไมตองพายแพตอซาตาน   จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้

เราสามารถขับไลศัตรูได  :  เลวีนิติ  25.7-8,  เฉลยธรรมบัญญัติ  32.30,  โยชูวา  23.10
เราสามารถมีชัยชนะได   :  เฉลยธรรมบัญญัติ  7.21,  1  พงศาวดาร  29.11,  สดุดี 5.11, 18.29,  24.8,

            91.1,  อิสยาห 49.19,  1  โครินธ 15.57,  1 ยอหน 5.4
พระเจาทรงเปนปอมปราการของเรา    :   2  ซามูเอล 22.2,  สดุดี 18.2, 31.3, 71.3,  91.2, 144.2,

              เยเรมีย 16.19
ความปลอดภัยมาจากพระเจา  : สุภาษิต 18.10, 21.31,  29.25,  อานสดุดี 91,  เพลงสดุดีแหงความปลอด

ภัย
พระเจาปลดปลอยเราจากความทุกขยาก  :  สดุดี  25.17,  107.6, 13, 19.28
คุณจับความคิดของศัตรูได  :   2  โครินธ 10.5
พระเจาปลอยเราจากการผูกมัดของศัตรู   :  สดุดี  116.16,  โรม 8.15-21,   กาลาเทีย 5.1

6. จงทบทวนบทที่  2  ของคูมือนี้   และบอกหนาที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสงครามทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ดังนี้

งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ในสงครามเชิงรุก                                                ในสงครามเชิงรับ
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