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บทที่  9
ยุทธวิธีฝายวิญญาณ
การตอสูที่มีตอลิ้น

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
-  บอกถึงวาลิ้นเปนสนามรบที่สํ าคัญของสงครามฝายวิญญาณ
-  สรุปยุทธวิธีที่ซาตานใชเพื่อควบคุมล้ิน
-  สรุปยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณเพื่อใหมีชัยชนะเหนือล้ินของเรา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“แตลิ้นนั้นไมมีมนุษยคนใดสามารถทํ าใหเชื่องได ลิ้นเปนสิ่งชั่วที่อยูไมสุข และเต็มไป

ดวยพิษราย”  (ยากอบ 3.8)

คํ านํ า
ในบทที่แลว คุณไดศึกษาถึงสนามรบที่สํ าคัญแหงหนึ่งในสงครามฝายวิญญาณ คือ ความคิด
ส่ิงที่เกิดขึ้นในความคิดมีผลตอการสื่อสารออกมาเปนคํ าพูด  มีผลกระทบตอล้ินและลิ้นมีผล

กระทบตอวิญญาณ  ความคิด  จิตใจและรางกาย
บทนี้เกี่ยวของกับอาณาบริเวณที่สํ าคัญอีกแหงหนึ่งของสงครามฝายวิญญาณ คือการตอสูกับ

ล้ิน
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พระคัมภีรกลาวอะไรเกี่ยวกับลิ้น
กอนที่เราจะตรวจสอบยุทธวิธีที่ซาตานใชควบคุมล้ินของเรา จงอานวาพระคัมภีรกลาวไว อยาง

ไรเกี่ยวกับล้ิน  ในยากอบ 3.1-13
ขอพระคัมภีรนี้แสดงใหเห็นวา แมวาลิ้นเปนอวัยวะเล็กๆ ในรางกายของเรา แตมันก็มีอํ านาจ

โดยลิ้นนี่เองที่รางกายทั้งหมดอาจจะเปนมลทินได
คนไมสามารถทํ าใหล้ินเชื่องได เราเพียงแตมอบล้ินของเราแกพระเจา  จึงจะควบคุมมันไวได
ถึงกระนั้นมันก็ยังไมเชื่อง คุณจะไมมีวันผอนคลายการระวังลิ้นโดยเชื่อวาคุณไดมีชัยชนะ เหนือ

มันได
พระคัมภีรเปรียบเทียบลิ้นกับส่ิงตอไปนี้

- เปนไฟ ยากอบ 3.15
- เปนไฟที่ลุกไหม สุภาษิต 16.27
- เปนโลกที่ไรธรรม (ชั่วราย) ยากอบ 3.6
- เปนสัตวปาที่ตองทํ าใหเชื่อง ยากอบ  3.7-8
- เปนบอนํ้ าพุที่มีนํ้ าจืดหรือนํ้ ากรอย ยากอบ  3.11
- เปนตนไมที่ออกผลดีหรือผลชั่ว ยากอบ  3.12
- เปนสิ่งชั่วที่อยูไมสุข (ไมมีระเบียบ) ยากอบ  3.8
- เปนยาพิษ ยากอบ  3.8
- เปนมีดโกนที่คมกริบ สดุดี  52.2
- เปนดาบคม สดุดี  57.4, 59.7
- เปนงูพิษ สดุดี  140.3
- เปนบอลึก สุภาษิต 22.14

พระคัมภีรกลาววาลิ้นมีอํ านาจเพราะมันมีผลกระทบตอผูอ่ืน  ล้ินมีอํ านาจนํ าความเปนหรือ
ความตายมาให

“ความตายความเปนอยูที่อํ านาจของลิ้น  และบรรดาผูที่รักมันก็จะกินผลของมัน”  
(สุภาษิต 18.21)

ล้ินมีอํ านาจเพราะมันมีผลตอตัวของเรา  เราอาจขุดหลุมพรางตัวเราโดยคํ าพูดของเราเอง
“ถาเจาติดบวงเพราะคํ าจากปากของเจา  และเจาติดกับเพราะคํ าพูดของเจา”  (สุภาษิต

6.2)
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ล้ินมีอํ านาจเพราะวาคํ าพูดของเราอาจแยกเราออกจากพระเจาได
“คือบรรดาผูที่กลาววา “เราจะชนะดวยลิ้นของเรา ริมฝปากของเราเปนฝายเรา ใครจะ

เปนนายเรา”  (สดุดี 12.4)

ยุทธวิธีของซาตาน
สงครามของลิ้น

ล้ินของคุณมีความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับจิตใจรางกาย  ความคิดและวิญญาณของคุณ
ตัวอยางเชน  ถาซาตานตองการควบคุมจิตใจของคุณ  มันจะควบคุมล้ินของคุณ

“สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจ สิ่งนั้นแหละทํ าใหมนุษยเปนมลทิน ความคิดที่ชั่ว
ราย การฆาคน การผิดผัวผิดเมีย การลวงประเวณี การลักขโมย การเปนพยานเท็จ การใสราย
ก็ออกมาจากใจ

สิ่งเหลานี้แหละที่ทํ ามนุษยเปนมลทิน แตซ่ึงจะรับประทานอาหารโดยไมลางมือกอน
ไมทํ าใหมนุษยเปนมลทิน”  (มัทธิว 15.18-20)

“คนดียอมเอาของดีออกจากคลังดีแหงใจของตน และคนชั่วก็ยอมเอาของชั่วจากคลัง
ชั่วแหงใจของตน  ดวยวาปากของเขาพูดจากสิ่งที่มาจากใจ”  (ลูกา 6.45)

ซาตานใชส่ิงที่คุณพูดเพื่อเปดชองเขาไปในวิญญาณของคุณ
“ลิ้นที่สุภาพเปนตนไมแหงชีวิต แตลิ้นที่ตลบตะแลงทํ านํ้ าใจใหแตกสลาย (สุภาษิต

15.4)

โดยการสื่อสารกับส่ิงชั่วราย คุณก็เปดชองใหซาตานเขามาทํ าสงครามกับวิญญาณของคุณได
ซาตานใชริมฝปากของคุณเพื่อใหมีผลกระทบตอวิญญาณของคุณ
“บุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตนก็รักษาตัวเขาเองใหพนความลํ าบาก” (สุภาษิต

21.23)

โดยลิ้นนี่เองที่ซาตานมีผลกระทบรางกายทั้งหมดของคุณ
 “โดยลิ้นนั้นก็เปนไฟ ลิ้นเปนโลกที่ไรธรรมในบรรดาอวัยวะของเรา

เปนเหตุใหทั้งกาย  เปนมลทินไปทํ าใหวัฎฎะแหงชีวิตเผาไหมและมันเองก็ติดไฟโดย
นรก” (ยากอบ3.6)
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ล้ินของคุณมีผลกระทบตอชีวิตของคุณทั้งหมด
“บุคคลที่ระเเวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขา บุคคลที่เปดริมฝปากกวาง ก็มา

ถึงความพินาศ”  (สุภาษิต  13.3)
ซาตานพยายามควบคุมล้ินของคุณโดยลอลวงคุณใหเขารวมกิจการดังนี้

การสนทนาพูดเรื่องความโลภ
“จงใหการสนทนาของทานปราศจากความโลภและจงพอใจในสิ่งที่ตนมี เพราะพระ

องค ตรัสวา  “เราจะไมทอดทิ้งเจาเลย” ”   (ฮีบรู 13.5)

คํ าพูดที่ไรสาระ
“ฝายเราบอกเจาทั้งหลายวา   คํ าพูดที่ไมเปนสาระทุกคํ าซ่ึงมนุษยพูดนั้น  มนุษยจะตอง

รับผิดในถอยคํ าเหลานั้นในวันพิพากษา”   (มัทธิว 12.36)

คํ าพูดที่โงเขลา
“ความคิดของบุคคลผูมีความเขาใจก็แสวงความรู  แตปากของคนโงกินความโงเปน

อาหาร     (สุภาษิต 15.14)

คํ าพูดที่ไมมีประโยชน
“จงเตือนเขาทั้งหลายถึงขอนี้และกํ าชับเขาตอพระพักตรพระผูเปนเจา ไมใหเขาโต

เถียงกันในเรื่องถอยคํ า  ซ่ึงไมเปนประโยชนเลย แตกลับเปนเหตุใหคนที่ฟงเขวไป”  (2 ทิโมธี
2.14

คํ าพูดที่เปนนิทานหรือบัญญัติของมนุษยที่หางไกลจากความจริงของพระกิตติคุณ
“และจะมิไดสนใจในนิยายของพวกยิว และในบทบัญญัติของมนุษยที่ไมรับสัจธรรม”

(ทิตัส 1:14)

คํ าพูดที่ช่ัวรายเกี่ยวกับส่ิงที่คุณเองไมรู
“แตวาคนเหลานี้พูดกาวราว สิ่งที่เขาเองไมเขาใจ  และการซึ่งรูสึกตามสัญชาตญาณ

เหมือนสัตวเดียรัจฉานที่ไมมีความคิด  เขาก็ตองถึงหายนะดวยการนั้น”  (ยูดา 10)
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“แตคนเหลานั้นเปนเหมือนสัตวเดียรัจฉานที่ปราศจากความคิด  เปนสัตวที่ทํ าตาม สัญ
ชาตญาณ เกิดมาเพื่อถูกจับและถูกฆา เขากลาวประนามสิ่งที่เขาไมเขาใจเลย เขาจะตอง
พินาศอยางสัตวรายนั้น”  (2 เปโตร 2.12)

คํ าพูดประจบประแจง
“เพราะวาเราไมไดใชคํ ายกยอใดๆ เลย  ซ่ึงทานก็รูอยู หรือมิไดใชคํ าพูดเคลือบคลุม

เพื่อความโลภเลย  พระเจาทรงเปนพยานฝายเรา”  (1 เธสะโลนิกา 2.5)

คํ าพูดลอลวง
“ขาพเจากลาวเชนนี้เพื่อมิใหผูใดลอลวงทานดวยคํ าชักชวนอันนาฟง” (โคโลสี 2.4)

การพูดบน  พึมพํ า  โออวด
“คนเหลานั้นมักเปนคนบน และพรํ่ าทับถมตนเอง และประพฤติตามตัณหาอันชั่ว ของ

ตัว  คุยอวดเสียงขรม  และยกยอผูอ่ืนเพื่อหวังประโยชนของตน”  (ยูดา 16)

“เพราะวาเขาไดพูดอวดตัว  และเขาใชความปรารถนาชั่วทางกายลอลวงคนทั้งหลาย ที่
กํ าลังหนีไปจากผูที่หลงประพฤติผิด”   (2 เปโตร 2.18)

คํ าพูดที่ไรประโยชน
“ทุกคนกลาวคํ าไรประโยชนตอเพื่อนบานของตน...”  (สดุดี 12.2)

คํ าพูดหยิ่งยโส
“...ปากของเขาพูดคํ าหยิ่งยโส”  (สดุดี 17.10)

คํ าพูดโออวด
“เขาพลาม  เขาพูดอยางจองหอง  คนกระทํ าชั่วทั้งปวง  เขาโออวด”  (สดุดี 94.4)

ออกพระนามของพระเจาอยางไมมีความหมาย
“อยาออกพระนามพระเจาของเจาอยางไมสมควร เพราะผูที่ออกพระนามพระองค

อยาง ไมสมควรนั้นพระเจาจะทรงถือวาไมมีโทษก็หามิได”   (อพยพ 20.7)
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คํ าพูดที่แชงดาและขมขื่น
“ปากของเขาเต็มไปดวยคํ าแชงดาและคํ าเผ็ดรอน”  (โรม 3.14)

คํ าพูดมุสา
คนอธรรมหลงเจิ่นไปตั้งแตจากครรภ เขาทํ าผิดมาต้ังแตเกิดคือพูดมุสา” (สดุดี 58.3)

คํ าพูดมุสาตอสูคนชอบธรรม
ขอใหริมฝปากที่มุสาเปนใบ ซ่ึงพูดทะลึ่งอวดดีตอคนชอบธรรม ดวยความจองหอง

และการดูหมิ่น”  (สดุดี 31.18)

คํ าพูดใสราย
“เจานั่งพูดใสรายพี่นองของเจา  เจานินทาลูกชายมารดาของเจาเอง”  (สดุดี 50.20)

คํ าพูดเลวทราม
“เหตุฉะนั้นถาขาพเจามา ขาพเจาจะเผยพฤติการณของเขาคือ ที่เขาพรํ่ ากลาวใสความ

เราดวยคํ าเลวทราม...”    (3  ยอหน 10)

คํ าพูดซุบซิบ  (นินทา)
“คนตลบตะแลงแพรการวิวาท  และผูกระซิบก็แยกเพื่อนสนิทออกจากกัน”  (สุภาษิต

16.28)

การเที่ยวซุบซิบ
“บุคคลที่เที่ยวซุบซิบก็เผยความลับ  แตบุคคลที่วางใจไดยอมปดบังสิ่งหนึ่งสิ่งใดไวได”

(สุภาษิต 11.13)

คํ าพูดวารายลับหลัง
“ผูซ่ึงไมใชลิ้นในการนินทาวาราย...”  (สดุดี 15.3)
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คํ าสอพลอ (กอใหแตกแยก)
“บุคคลที่เกลียดผูอ่ืนก็สอพลอดวยลิ้นของตน และตอแหลอยูในใจ” (สุภาษิต 26.24)

คํ าวิวาท
“ริมฝปากของคนโงนํ าการวิวาทมา และปากของเขาก็เชื้อเชิญการโบย” (สดุดี 18.6)

คํ าทะเลาะวิวาท
“พระองคทรงซอนเขาไวใตรมพระพักตรพระองค  ใหพนจากการปองรายของมนุษย

พระองคทรงยึดเขาไวใหปลอดภัยใตที่กํ าบังของพระองค ใหพนจากลิ้นที่ทะเลาะวิวาท”  (สดุดี
31.20)

คํ าแหงการแตกราว
“....คนผูหวานความแตกราวทามกลางพวกพี่นอง”  (สุภาษิต 6.19)

คํ าแหงการทํ าลาย
“เจารักทุกคํ าที่ทํ าลาย แหมพอรอยลิ้นกะลาวน” (สดุดี 52.4)

คํ าพูดคดๆ
“ จงทิ้งวาจาคดๆ เสีย และใหคํ าพูดลดเลี้ยวหางจากเจา” (สุภาษิต 4.24)

คํ าพูดช่ัวและหลอกลวง
"เจาปลอยปากของเจาใหพูดชั่ว และลิ้นของเจาประกอบการหลอกลวง”(สดุดี 50.19)

“ขออยาใหเขาต้ังคนสอเสียดไวในแผนดิน.....” (สดุดี 140.11)

คํ าพูดเปนอุบาย
“และบรรดาผูที่แสวงชีวิตของขาพระองคไดวางบวงไว บรรดาผูที่คิดทํ ารายขาพระองค

พูดเปนอุบายและภาวนาถึงการทรยศอยูวันยังค่ํ า” (สดุดี 38.12)
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คํ าพูดหยาบโลน
“แตบัดนี้ สารพัดสิ่งเหลานี้ทานจงเปลื้องทิ้งเสีย คือความโกรธ ความขัดเคือง  การคิด

ปองราย  การพูดเสียดสี  คํ าพูดหยาบโลน”  (โคโลสี 3.8)

ยุทธวิธีตอตาน
การมีชัยชนะเหนือลิ้น

เมื่อกษัตริยดาวิดรูวามีสงครามใหญที่เราตองตอสูกับล้ิน  เขาก็รองออกมาวา
“แนะ ลิ้นหลอกลวงเอย จะประทานสิ่งใดแกเจาและจะเพิ่มเติมอะไรใหเจาอีก”  (สดุดี

120.3)
วิธีเดียวที่จะเอาชนะสงครามกับล้ินก็โดยการนํ าเอายุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณที่ใหไวใน พระ

วจนะของพระเจามาใชดังนี้

ใหจิตใจของคุณถูกตองตอพระเจา
  นี่เปนประการแรกในการเอาชนะสงครามกับล้ิน

“สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจ สิ่งนั้นแหละทํ าใหมนุษยเปนมลทิน ความคิดที่ชั่ว
ราย การฆาคน การผิดผัวผิดเมีย การลวงประเวณี การลักขโมย การเปนพยานเท็จ  การใสราย
ก็ออกมาจากใจ

สิ่งเหลานี้แหละที่ทํ าใหมนุษยเปนมลทิน แตซ่ึงจะรับประทานอาหารโดยไมลางมือกอน
ไมทํ าใหมนุษยเปนมลทิน”  (มัทธิว 15.18-20)

ปากของคุณจะพูดซึ่งที่อยูในใจของคุณ ถาจิตใจของคุณไมถูกตองปากของคุณจะแสดงออกมา

ใชปากของคุณเพื่อทํ าใหจิตใจของคุณถูกตองกับพระเจา
“คือวาถาทานจะรับดวยปากของทานวา พระเยซูทรงเปนองคพระผูเปนเจา  และเชื่อ

ใน จิตใจวาพระเจาไดทรงชุบพระองคใหเปนขึ้นมาจากความตาย  ทานจะรอด
ดวยวาความเชื่อดวยใจก็นํ าไปสูความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะของพระเจา

ดวยปากก็นํ าไปสูความรอด”  (โรม 10.9-10)
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รับรูถึงความรับผิดชอบของคุณ
จํ าไววาคุณมีความรับผิดชอบตอคํ าที่ออกมาจากปากของคุณ

“ฝายเราบอกเจาทั้งหลายวา คํ าที่ไมเปนสาระทุกคํ าซ่ึงมนุษยพูดนั้น มนุษยจะตองรับ
ผิดในถอยคํ าเหลานั้นในวันพิพากษา  เหตุวาที่เจาจะพนโทษได หรือจะตองถูกปรับโทษนั้นก็
เพราะวาจาของเจา" (มัทธิว 12.36-37)

“พระองคจึงตรัสตอบเขาวา “อายขาชั่วชา เราจะปรับโทษเจาโดยคํ าของเจาเอง  เจาก็รู
หรือวาเราเปนคนเขมงวดเก็บผลซ่ึงเรามิไดลงแรง  และเกี่ยวที่เรามิไดหวาน”  (ลูกา 19.22)

จํ าไววาการสนทนาของคุณสะทอนใหเห็นถึงพระกิตติคุณ
ตราบใดที่คุณคิดวาลิ้นของคุณไมใชส่ิงสํ าคัญ คุณก็จะไมควบคุมมัน คุณตองรูวาการสนทนา

ของคุณสะทอนพระกิตติคุณของพระเยซู
“ขอเพียงแคใหการสนทนาของทานสมกับขาวประเสริฐของพระคริสต”(ฟลิปป 1.27)

โดยเหตุนี้เองคุณควรใหการสนทนาของคุณเปนแบบอยางที่ดี
“อยาใหผูใดหมิ่นประมาทความหนุมแนนของทาน แตจงเปนแบบอยางแกคนที่เชื่อทั้ง

ปวงทั้งในทางวาจาและการประพฤติ ในความรัก ในความเชื่อและในความบริสุทธิ์” (1 ทิโมธี
4.12)

คนชาวโลกสังเกตฟงคํ าพูดที่ออกจากปากของคุณ
“ปากของเราไดหัวเราะเต็มที่และลิ้นของเราไดเปลงเสียงโหรองอยางชื่นบาน  แลวเขา

ไดพูดกันทามกลางประชาชาติวา  “พระเจาทรงกระทํ าการมโหฬารใหเขา”” (สดุดี 126.2)

คุณสามารถนํ าผูอ่ืนมาหาพระคริสตไดโดยการสนทนาของคุณ
“ฝายทานทั้งหลายที่เปนภรรยาก็เชนกัน จงเชื่อฟงสามีของทาน เพื่อวาแมสามีบางคน

จะไมเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา แตความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจูงใจเขาไดโดยไม
ตอง พูดเลยสักคํ าเดียว คือเมื่อเขาไดเห็นการประพฤติที่นอบนอมและดีงามของทานทั้งหลาย
ผูเปน ภรรยา”  (1 เปโตร 1.1-2)

จงใหการส่ือสารสนทนาของคุณเปนไปอยางตรงไปตรงมา
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“การพูดมากก็จะสะสมการทรยศ  แตเขาผูยับยั้งริมฝปากของตนเปนผูหยั่งรู” (สุภาษิต
10.19)

“จริงก็วาจริงไมก็วาไม  พูดเพียงนี้ก็พอ  คํ าพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่ว” (มัทธิว 5.37)

คิดกอนพูด

“ดูกอนพี่นองที่รักของขาพเจาจงทราบขอนี้ จงใหทุกคนไวในการฟงชาในการพูด ชา
ใน การโกรธ”  (ยากอบ 1.19)

“ถาเจาเปนคนโงยกยองตนเองหรือคิดแผนการชั่วราย จงเอามือปดปากของเจาเสีย
เถิด”  (สุภาษิต 30.32)

“ใจของคนชอบธรรมรํ าพึงวาจะตอบอยางไร  แตปากของคนชั่วรายเทสิ่งชั่วรายออก”
(สุภาษิต 15.28)

“ถึงคนโงหากนิ่งเสียก็นับวาเปนคนฉลาด เมื่อเขาหุบริมฝปากของเขาก็นับวาเขามี
ความคิด”  (สุภาษิต 17.28)

แยกตัวของคุณออกจากคนที่ควบคุมลิ้นไมได
“จงไปใหพนหนาคนโง   เพราะที่นั่นเจาไมพบถอยคํ าแหงความรู”  (สุภาษิต 14.7)

เรียนรูวาคํ าพูดที่สงบสุภาพมีอํ านาจกวาคํ าพูดที่โกรธเกรี้ยว
“ความพากเพียรอาจจะชักนํ าผูครอบครองได และลิ้นที่ออนหวานอาจจะโนมนาวจิตใจ

ใหออนลงได”   (สุภาษิต 25.15)

รับรูวาล้ินของคุณเปนอาวุธที่ใชตอสูเอาชนะศัตรูได
“เขาเหลานั้นเอาชนะพญามารดวยพระโลหิตของพระเมษโปดก  และเพราะคํ าพยาน

ของพวกเขาเอง  เพราะเขาไมไดเสียดายที่จะพลีชีพของตน”  (วิวรณ 12.11)

ถาคุณควบคุมล้ินของคุณได  คนที่กลาวรายเปนความเท็จตอคุณก็จะไดรับความอับอาย
“และใหความสํ านึกผิดชอบของทานไมมีเหตุติทาน  เพื่อวาเมื่อทานถูกใสราย  คนที่

กลาวรายความประพฤติของทานในพระคริสตจะตองไดรับความอับอาย”  (1 เปโตร 3.16)

ควบคุมลิ้นของคุณ
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คุณสามารถควบคุมล้ินของคุณไดโดยการควบคุมของพระเจา แตคุณตองจัดการควบคุมล้ิน
ของคุณเอง  ขอพระคัมภีรตอไปนี้ตองการปฏิบัติจากคุณ

“เพราะวาผูที่จะรักชีวิตและปรารถนาที่จะเห็นวันดี  ก็ใหผูนั้นยั้งลิ้นของตนไมพูดสิ่งชั่ว
และหามปากไมใหพูดเปนอุบายลอลวง” (1 เปโตร 3.10)

“อยาใหเขาวารายผูใด...”  (ติตัส3.2)

“พี่นองทั้งหลายอยาใสรายซ่ึงกันและกัน ผูใดที่พูดใสรายพี่นองของตน ผูนั้นก็กลาว
ราย ตอธรรมบัญญัติ และตัดสินธรรมบัญญัติ แตถาทานตัดสินธรรมบัญญัติ ทานก็ไมใชผูที่
ประพฤติตามธรรมบัญญัติ แตเปนผูตัดสิน มีผูทรงต้ังธรรมบัญญัติและผูทรงพิพากษาตัดสิน
แตเพียงองคเดียว  คือพระองคผูทรงสามารถชวยเราใหรอดได  และทรงสามารถทํ าลายเราได
แตทานเปนผูใดเลา  ทานจึงตัดสินเพื่อนบานของทาน”  (ยากอบ 4.11-12)

“อยาใหการสนทนาของทานเปนไปในเรื่องความโลภ แตจงพอใจในสิ่งที่ทานมีอยู...”
(ฮีบรู 13.5)

“ทานจงทิ้งตัวเกาของทาน ซ่ึงคูกับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสีย อันจะเสื่อมเสียไปสูความตาย
ตาม ตัณหาอันเปนที่หลอกลวง

และจงใหวิญญาณจิตของทานเปลี่ยนใหม
และใหทานสวมสภาพใหม ซ่ึงทรงสรางขึ้นใหมตามแบบอยางของพระเจา ในความ

ชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แทจริง
เหตุฉะนั้นทานจงเลิกพูดมุสาเสีย  และจงพูดความจริงตอกัน  เพราะวาเราตางก็เปน

อวัยวะของกันและกัน”  (เอเฟซัส 4.22-25)

“แตบัดนี้ สารพัดสิ่งเหลานี้ทานจงเปลื้องทิ้งเสียคือ ..คํ าพูดหยาบโลน..” (โคโลสี 3.8)

“อยาใหคํ าหยาบคายออกมาจากปากทานเลย แตจงกลาวคํ าที่ดีและเปนประโยชน ให
เหมาะสมกับความตองการ เพื่อจะไดเปนคุณแกคนที่ไดยินไดฟง” (เอเฟซัส 4.29)

“จงใหใจขมขื่น และใจขัดเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกัน และการพูดให
รายกับการคิดปองรายทุกอยางอยูหางไกลจากทานเถิด” (เอเฟซัส 4.31)

“.....ทานทั้งหลายจงประพฤติใหบริสุทธิ์พรอมทุกประการ ดังที่มีพระวจนะเขียนไวแลว
วา ทานทั้งหลายจงเปนคนบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์” (1 เปโตร 1.15-16)

“จงทิ้งวาจาคด ๆ เสีย  และใหคํ าพูดลดเลี้ยวหางจากเจา”  (สุภาษิต 4.24)

“จงระวังลิ้นของเจาจากความชั่ว และอยาใหริมฝปากพูดเปนอุบายลอลวง” (สดุดี
34.13)

“ขาพเจาวา “ขาพเจาจะระแวดระวังทางของขาพเจา  เพื่อขาพเจาจะไมทํ าบาปดวยลิ้น
ของขาพเจา  ขาพเจาจะใสบังเหียนปากของขาพเจา  ขาพเจาจะใสบังเหียนปากของขาพเจา
ตราบเทาที่คนอธรรมอยูตอหนาขาพเจา”” (สดุดี 39.1)



 วิชา สงครามฝายวิญญาณ  บทที่ 9                                                                                 หนา 119

“บุคคลที่นํ าการโมทนาพระคุณมาเพื่อเปนเครื่องสักการะบูชาก็ใหเกียรติแกเรา  เราจะ
สํ าแดงความรอดของพระเจาแกผูจัดทางของเขาอยางถูกตอง” (สดุดี  50:23)

“อยาออกพระนามพระเจาของเจาอยางไมสมควร เพราะผูที่ออกพระนามพระองค
อยางไมสมควรนั้น พระเจาจะทรงถือวาไมมีโทษก็หามิได” (อพยพ 20.16)

“อยาเปนพยานเท็จใสรายเพื่อนบาน”  (อพยพ 20.16)

ใหการสนทนาของคุณมีรูปแบบตามอยางพระเยซู
พระองคตรัสส่ิงที่ดีงาม
“คนทั้งปวงก็กลาวชมเชยพระองค  และประหลาดใจดวยถอยคํ าอันประกอบดวยคุณ

ซ่ึงออกมาจากพระโอษฐของพระองค และวา“คนนี้เปนบุตรของโยเซฟมิใชหรือ”” (ลูกา 4.22)

พระองคตรัสคํ าที่มีสิทธิอํ านาจเกี่ยวกับพระเจา
“เขาทั้งหลายก็อัศจรรยใจดวยการสอนของพระองค  เพราะวาพระองคไดทรงสั่งสอน

เขาดวยสิทธิอํ านาจ  หาเหมือนพวกธรรมาจารยไม”  (มาระโก 1.22)

ไมมีคํ าพูดที่บาปออกมาจากพระโอษฐของพระองค
“พระองคไมไดทรงกระทํ าบาปเลย  และไมไดตรัสคํ าเท็จเลย เมื่อเขากลาวคํ าหยาบ

คายตอพระองค พระองคไมไดทรงกลาวตอบเขาดวยคํ าหยาบคายเลย เมื่อพระองคทรงทน
ทุกข  พระองคไมไดทรงมาดราย  แตทรงมอบเรื่องของพระองคไวแกพระเจาผูทรงพิพากษา
อยางยุติธรรม”  (1 เปโตร 2.22-23)

ใชล้ินของคุณเพื่อสิ่งที่ดี
พูดคํ าแหงปญญาและความเอ็นดู

พูดคํ าที่มีสติปญญาและคํ าสอนเจือความเอ็นดูอยูที่ลิ้นของเธอ”  (สุภาษิต 31.26)

“ปากของขาพเจาจะเผยปญญา การภาวนาของจิตใจขาพเจาคือความเขาใจ” (สดุดี
49.3)

พูดถึงพระเจา
“ขาพระองคจะภาวนาถึงสงาราศีอันรุงโรจนของความสูงสงของพระองค  และถึงพระ

ราชกิจอัศจรรยของพระองค”  (สดุดี 145.5)



 วิชา สงครามฝายวิญญาณ  บทที่ 9                                                                                 หนา 120

“ปากของขาพระองคจะเลาถึงกิจการอันชอบธรรมของพระองค คือราชกิจที่ชวยให
รอดของพระองควันยังค่ํ า.....” (สดุดี 71.15)

“และลิ้นของขาพระองคจะพูดถึงความชวยเหลืออันชอบธรรมของพระองค ตลอดวัน
ยังค่ํ า....” (สดุดี 71.24)

พูดถึงพระวจนะของพระเจา
“ลิ้นของขาพระองคจะรองเพลงเรื่องพระดํ ารัสของพระองค  เพราะพระบัญญัติทั้งสิ้น

ของพระองคชอบธรรม”   (สดุดี  199.172)

“ขาพระองคจะรองเพลงเรื่องพระดํ ารัสของพระองค เพราะพระบัญญัติทั้งสิ้นของ พระ
องคชอบธรรม”  (สดุดี 119.172)

“ขาพระองคจะพูดถึงพระโอวาทของพระองคเบื้องพระพักตรบรรดาพระราชา และจะ
ไมขายหนา”  (สดุดี 119.46)

พูดถอยคํ าปลอบโยนจากพระวจนะของพระเจา
“เหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันดวยถอยคํ าเหลานี้เถิด”   (1 เธสะโลนิกา 4.18)

พูดถึงอาณาจักรของพระเจา
“เขาทั้งหลายจะพูดถึงพระสิริแหงราชอาณาจักรของพระองค และเลาถึงฤทธานุภาพ

ของพระองค”  (สดุดี 145.11)

ใหริมฝปากของคุณเต็มดวยคํ าสรรเสริญแดพระเจา
“ปากของขาจะกลาวสรรเสริญพระเจา  และใหบรรดาเนื้อหนังทั้งสิ้นถวายสาธุการแด

พระนามบริสุทธิ์ของพระองคเปนนิจกาล”  (สดุดี 145.21)

“ใหการสดุดีอยางสูงแดพระเจาอยูในลํ าคอของเขา และใหดาบสองคมอยูในมือของ
เขา” (สดุดี 149.6)

“ขาพระองคจะรองเพลงถึงความรักมั่นคงของพระเจาเปนนิตยดวยปากของขาพระ
องค ขาพระองคจะประกาศความสัตยสุจริตของพระองคตลอดทุกชั่วชาติพันธุ” (สดุดี 89.1)

“ดวยปากของขาพเจา ขาพเจาจะโมทนาขอบพระคุณพระเจาเปนอยางมาก ขาพเจาจะ
สรรเสริญพระองคทามกลางคนมากหลาย” (สดุดี 109.30)

“ริมฝปากของขาพระองคจะเทคํ าสรรเสริญออกมา ที่พระองคทรงสอนกฎเกณฑของ
พระองคแกขาพระองค” (สดุดี 119.171)

“เพราะวาความรักมั่นคงของพระองคดีกวาชีวิต  ริมฝปากของขาพระองคจะสรรเสริญ
พระองค”   (สดุดี 63.3)
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 “จิตใจของขาพระองคจะอิ่มหนํ าดังกินเนื้ออยางดี และไขมัน และปากของขาพระองค
จะสรรเสริญพระองคดวยริมฝปากที่ชื่นบาน” (สดุดี 63.5)

“ปากขาพเจาไดรองทูลพระองค และลิ้นขาพเจาไดยกยองพระองค” (สดุดี 66.17)

“ขาพระองคสรรเสริญพระองคเต็มปาก และถวายเกียรติแดพระองควันยังค่ํ า” (สดุดี
71.8)

“ริมฝปากของขาพระองคจะโหรองดวยความชื่นบาน เมื่อขาพระองครองเพลง
สรรเสริญพระองคทั้งจิตวิญญาณของขาพระองคดวย ซ่ึงพระองคไดทรงไถไว” (สดุดี 71.23)

“ขาพเจาจะสรรเสริญพระเจาตลอดไป คํ าสรรเสริญพระองคอยูที่ปากขาพเจาเรื่อยไป”
(สดุดี 34.1)

กอนที่คุณจะพูดจงถามคํ าถามนี้
ส่ิงที่ฉันกํ าลังจะพูด  จงถวายเกียรติแดพระเจาหรือไม
“และเมื่อทานจะกระทํ าสิ่งใดดวยวาจาหรือดวยกายก็ตาม  จงกระทํ าทุกสิ่งในพระนาม

ของพระองคและขอบพระคุณพระบิดาเจาโดยพระองคนั้น”  (โคโลสี 3.17)

จํ าขอพระคัมภีรเหลานี้
“ขาแตพระเจา แมกอนที่ลิ้นของขาพระองคจะพูด พระองคก็ทรงทราบความเสียหมด

แลว” (สดุดี 139.4)

“.....วาจาแชมชื่นเพิ่มอํ านาจการสั่งสอน” (สุภาษิต 16.21)

“ใจของปราชญกระทํ าใหวาจาของเขาสุขุม และเพิ่มอํ านาจในการสั่งสอนแกริมฝปาก
ของเขา”  (สุภาษิต 16.23)

“ที่จะตอบใหเหมาะสมก็เปนความชื่นบานแกคน คํ าเดียวที่ถูกกาละก็ดีจริงๆ” (สุภาษิต
15.23)

“เมื่อเห็นแลววาสิ่งทั้งปวงจะตองสลายไปหมดสิ้นเชนนี้ ทานทั้งหลายควรจะเปนคน
เชนใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และดีงาม” ( 2 เปโตร 3.11)

“ถอยคํ าที่พูดเหมาะ ๆ จะเหมือนลูกทอทองคํ าลอมเงิน”  (สุภาษิต 25.11)

“บุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตน ก็รักษาตัวเขาเองใหพนความลํ าบาก” (สุภาษิต
21.23)
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“บุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขา บุคคลที่เปดริมฝปากกวางก็มา
ถึงความพินาศ”  (สุภาษิต 13.3)

อางถึงพระสัญญาเหลานี้
“ฟงซี เพราะเราจะพูดถึงสิ่งที่มีเกียรติเพราะสิ่งที่ชอบจะมาจากริมฝปากของเรา

เพราะปากเราจะเปลงความจริง ความโหดรายเปนสิ่งนาเกลียดนาชังตอริมฝปากของ
เรา บรรดาคํ าปากของเรานั้นชอบธรรมในนั้นไมมีคํ าบิดหรือคํ าคด”  (สุภาษิต  8.6-8)

จงอธิษฐานดังนี้
“ขาแตพระเจา ขอทรงตั้งยามเฝาปากของขาพระองค ขอรักษาประตูริมฝปากของขา

พระองค”    (สดุดี  141.3)

“ขาแตพระเจา  พระศิลาและพระผูไถของขาพระองค  ขอใหถอยคํ าจากปากของขา
พระองคและการรํ าพึงภาวนาในจิตใจ เปนที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองคเถิด”
(สดุดี 19.14)

วางเปาหมายนี้
“เมื่อพระองคทรงลองจิตใจของขาพระองค และเสด็จเยี่ยมเยียนขาพระองคในเวลา

กลางคืน เมื่อทรงทดสอบขาพระองคแลว พระองคจะไมทรงพบความอธรรมในขาพระองคเลย
ปากของขาพระองคก็มิไดละเมิด”   (สดุดี  17.3)
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ชื่อ                                               

บททดสอบตนเอง  บทที่  9

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ าของบทนี้
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. หัวขอของสงครามฝายวิญญาณที่กลาวถึงในบทนี้คืออะไร ?
____________________________________________________________________

3. จงบอกถึงวิธีบางประการที่ซาตานตองการใชล้ินของคุณเพื่อทํ าใหคุณพายแพใน สงคราม
ฝายวิญญาณ

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. จงสรุปยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณเพื่อมีชัยชนะเหนือการควบคุมของซาตานที่มีตอ
ล้ินของเรา
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 9

1. “แตล้ินนั้นไมมีมนุษยคนใดสามารถทํ าใหเชื่องได ล้ินเปนสิ่งชั่วที่อยูไมสุข และเต็มไปดวยพิษ
ราย”  (ยากอบ 3.8)

2. ล้ิน
3. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบาย  ในหนา  109-113
4. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 113-119   
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป

           หนังสือสดุดีและสุภาษิตในพระคัมภีรกลาวไวมากเกี่ยวกับเรื่องล้ิน
1. จงดูหัวขอพระคัมภีรแตละหัวขอที่ใหไวในหนังสือสุภาษิต จงเขียนคํ าเปรียบเทียบลงไป ขอแรกใหเปน

ตัวอยาง

ขอพระคัมภีรอางอิงในสุภาษิต   ล้ิน(การพูด)ดี         ล้ิน(การพูด)ไมดี
10.6                        พระพร  ความทารุณ
10.11
10.14
10.20
10.21
10.31
10.32
11.9
11.11
11.13
12.6
12.13
12.17
12.18
12.19
12.22
13.3
14.3
14.5
14.25
15.2
15.4
15.7
15.14
15.28
17.9
19.1
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2. ในสุภาษิต 6.16-19  มีรายการ 7 ส่ิงที่พระเจาทรงเกลียดชัง มีอยูสามอยางที่เกิดจากลิ้นและคํ าพูด

                                                                                                                                       

3. จงอานหนังสือสดุดีและสุภาษิต
ก. ทํ ารายการขอพระคัมภีรทั้งหมดที่กลาวถึงการใชล้ินในทางที่ผิด จงทํ ารายการของคุณใหเปนไป
ตามรูปแบบตอไปนี้

ขออางอิง การใชล้ินในทางที่ผิด
สดุดี  5.9 การประจบประแจง
สดุดี  10.7 การสาปแชงและหลอกลวง
(จงทํ ารายการของคุณตอไป)

ข. จงทํ ารายการอีกชุดหนึ่งที่แสดงถึงการใชล้ินในทางที่ถูกตอง จงใหรายการของคุณเปนไปตามรูป
แบบตอไปนี้

ขออางอิง การใชล้ินในทางที่ถูกตอง
สดุดี  19.14 คํ าพูดที่ยอมรับได
สดดุ   34.1 การอวยพรและสรรเสริญพระเจาอยางตอเนื่อง
(จงทํ ารายการของคุณตอไป)

4. “เจาอยานํ าเรื่องเท็จไปเลาตอ ๆ ไป ...”  อพยพ 23.1

คํ าวา “นํ า” หมายถึง  หมายถึง  รับหรือเอยขึ้น  เราตองไมฟงหรือเผยแพรขาวเท็จ  ฟลิปป 4.8

ชี้ใหเห็นวาเราตองคิดแตเรื่องที่ดี ๆ เทานั้น

ตอไปนี้เปนวิธีที่คุณจะรูได ถาบางคนกํ าลังเลาเรื่องเท็จใหคุณฟง

การเลาเรื่องราวที่เปนเท็จจะกอใหเกิดส่ิงตอไปนี้

- ทํ าใหเกิดคํ าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจหรือการกระทํ าของพี่นองอื่นที่อยูในองคพระผูเปนเจา

- ทํ าใหการเปนผูนํ าฝายวิญญาณของคน ๆ นั้นไมไดรับความเชื่อถือ

- ทํ าใหเกิดการแตกแยก  เมื่อคุณยุงอยูกับการตอสูระหวางกันและกัน คุณก็ไมมีกํ าลังที่จะตอสูศัตรู 
   ที่แทจริงคือ ซาตาน

-  มักจะมุงเนนที่ดานลบของเรื่องนั้นๆ



 วิชา สงครามฝายวิญญาณ  บทที่ 9                                                                                 หนา 127

การกลาวเรื่องเท็จเกิดจากแรงจูงใจของสิ่งตอไปนี้

- ความเยอหยิ่ง  เพื่อยกยองตนเอง  คนหนึ่งกดอีกคนหนึ่งลงไป

- ความอิจฉาและความโลภ คนหนึ่งมีความปรารถนาลับ ๆ ตอส่ิงที่ผูอื่นมี  ดังนั้นจึงมีเปาหมายในการ 
  วิจารณเขา

- ความรูสึกผิด  คน ๆ หนึ่งถายทอดความรูสึกผิดลงไปยังผูอื่น เขารูสึกผิดเกี่ยวกับความผิดบาปและ 
  ความลมเหลวของเขาเอง  จึงชี้ใหเห็นความลมเหลวของผูอื่น

- การกบฏ  วิญญาณแหงการกบฏมีเปาหมายที่ผูนํ า  จงอานเรื่องราวของอับซาโลมในพระคัมภีร   

(2 ซามูลเอล 15) วิธีหนึ่งที่จะรูวาเรื่องที่เลาเปนเท็จนั้นมีแรงจูงใจจากการกบฏก็คือ  ขอความที่  

อับซาโลมใชวา  “ถาฉันเปนผูนํ า  ฉันจะ..........”
- ความขมขื่น  คน ๆ นั้นถูกทํ าใหบาดเจ็บ  ดังนั้นเขาจึงทํ าใหผูอื่นเจ็บปวดดวยคํ าพูดของเขา

จะรูไดอยางไรเมื่อคน ๆ หนึ่งกํ าลังนํ าเรื่องเท็จมาเลา
- คน ๆ นั้นอาจทดสอบคุณกอน  เขาอาจถามวา  “คุณรูสึกเกี่ยวกับ.....อยางไร ?”  เขากํ าลังทดสอบ ความรู

สึกของคุณ กอนที่จะเลาเรื่องเท็จ
- คน ๆ นั้นอาจสรางความอยากรูอยากเห็นให  เขาอาจพูดวา  “คุณอาจไมเชื่อส่ิงที่ฉันไดยินเรื่อง.....”  เขา

กํ าลังพยายามกระตุนความอยากรูอยากเห็นที่จะถามถึงส่ิงที่เขารู
- เขาจะอางวาเขารูเรื่องที่แทจริงหรือมีทางที่จะไดขอมูลที่เปนภายใน  ซึ่งกอกวนความเยอหยิ่งของคุณ  คุณ

อยากจะเปนสวนของกลุมเฉพาะที่รูถึงเรื่องที่เปนความลับ
-  เขาอาจทํ าทีวามาขอคํ าปรึกษา  “ผมตองการความเห็นของคุณในเรื่องนี้.....”  แลวก็เลาเรื่องเท็จภายใต

การลอลวงวามาขอคํ าปรึกษา
-    ขาวเท็จอาจถูกนํ ามาแบงปนโดยคํ าขอใหอธิษฐานเผื่อ  “เราตองการจริง ๆ ใหอธิษฐานเผื่อ....... เพราะ

วา..............” แลวเขาก็เลาเรื่องราวเท็จหรือที่ไมดีเกี่ยวกับคน ๆ นั้น
-    เรื่องราวเท็จอาจนํ ามาแบงปนภายใตทาทีของความหวงใย  คน ๆ นั้นอาจเริ่มตนพูดวา “ผมรูสึกหวงใย

เกี่ยวกับ............”  เปนดุจดังคํ านํ าเขาไปสูเรื่องราวเท็จที่ตามมา

จะหยุดยั้งเรื่องราวเท็จไดอยางไร ?
ถามคํ าถามเหลานี้

“คุณบอกเรื่องนี้แกผมทํ าไม ?”
“คุณไดขอมูลเรื่องนี้มาจากไหน ?” (คนที่เลาเรื่องเท็จมักจะไมอยากบอกแหลงที่มาของเรื่อง)
“คุณไดไปหาคนที่คุณกํ าลังพูดถึง  ตามที่ มัทธิว 18.15-17  หรือยัง”
“คุณไดตรวจสอบขอเท็จจริง  หรือวาคุณเพียงแตพูดเรื่องนี้ตามที่ผูอื่นพูด”
“ผมอางถึงคุณไดไหม ? เมื่อผมตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องนี้”
“ผมคิดวาเรื่องนี้มีคุณสมบัติเปนไปตามที่  ฟลิปป 4.8 เขียนไวไหม ?”
“ผมไมตองการฟงเรื่องนี้”
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