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บทที่  10
ยุทธวิธีฝายวิญญาณ

การตอสูที่มีตอกํ าแพงตาง ๆ

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
-  อธิบายคํ าวา  กํ าแพงฝายวิญญาณของเราหมายความวาอะไร
-  อธิบายสภาพของกํ าแพงเมืองเยรูซาเล็ม
-  อธิบายวาเหตุใดกํ าแพงฝายวิญญาณจึงถูกทํ าลาย
-  รูถึงกลยุทธที่ซาตานใชเพื่อทํ าลายกํ าแพงฝายวิญญาณ
-  บอกถึงยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณเพื่อใหมีชัยชนะที่กํ าแพง

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“พระเจาแหงฟาสวรรคจะทรงใหเรากระทํ าสํ าเร็จ  และเราทั้งหลายผูรับใชของพระ

องคจะลุกขึ้นสราง  แตทานทั้งหลายไมมีสวนหรือสิทธิหรืออนุสรณในเยรูซาเล็ม”              (เน
หะมีย 2.20)
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คํ านํ า
หนังสือเนหะมียในพันธสัญญาเดิมเลาถึงเรื่องราวของการตอสู  เพื่อสรางกํ าแพงเมืองเยรูซา

เล็ม  ซึ่งถูกทํ าลายโดยศัตรูข้ึนมาใหม
กํ าแพงเปนสิ่งสํ าคัญเพื่อปองกันเมืองในสมัยอิสราเอลโบราณ  เพราะวามันปองกันไมใหศัตรู

เขามาบุกรุก
กํ าแพงตามธรรมชาติของเยรูซาเล็ม  เปนสัญลักษณของกํ าแพงฝายวิญญาณของเรา
“...เจาจะเรียกกํ าแพงของเจาวาความรอด  และประตูเมืองของเจาวาความสรรเสริญ”

(อิสยาห 60.18)

ประตูตามธรรมชาติของเยรูซาเล็มแตละประตูมีความเปนสัญญลักษณเมื่อนํ ามาใชกับกํ าแพง
ฝายวิญญาณของเรา

ประตูที่กลาวไวในเนหะมีย  บทที่  3 ประกอบดวย
ประตูแกะ    เล็งถึงงานของไมกางเขนในชีวิตของเรารากฐานของการกอสรางฝายวิญญาณ         

เนหะมีย 3.1,  ยอหน  10.11
ประตูปลา      เล็งถึงการเปนพยานของคริสเตียน  เนหะมีย  3.3,  มัทธิว  4.19
ประตูเกา      เล็งถึงธรรมชาติตัวเกาที่เปลี่ยนเปนคนใหม  เนหะมีย  3.6,  โรม 6.1-23
ประตูหุบเขา    พูดถึงการทนทุกขและการทดสอบ  เนหะมีย  3.13, 2 โครินธ 1.3-5
ประตูกองขยะ แทนงานของเนื้อหนังซึ่งตองกํ าจัดออกไป  เนหะมีย 3.14, กาลาเทีย     

5.16-17
ประตูนํ้ าพุ      แทนงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์  เนหะมีย  3.15, ยอหน 7.37-39
ประตูนํ้ า     แทนพระวจนะของพระเจา  เนหะมีย 3.26,  ยอหน  4.10-14
ประตูมา    แทนสงครามของผูเชื่อ  เนหะมีย 3.28,  เอเฟซัส 4.10-14
ประตูตะวันออก กลาวถึงความหวังของผูเชื่อในการเสด็จกลับมาของพระเยซู  เนหะมีย 3.29,        

เอเสเคียล 43.1-2
ประตูตรวจผล พูดถึงการตรวจสอบตนเองและพระที่นั่งแหงการพิพากษาของพระเยซู       

เนหะมีย 3.31, 1 โครินธ 3.9-15,  2 โครินธ 5.10
ดังนั้นกํ าแพงฝายวิญญาณของเราจึงประกอบดวย

กํ าแพงแหงความรอด  ประตูแหงการสรรเสริญ
งานของไมกางเขนในชีวิตของเรา
การเปนพยานของคริสเตียน
ธรรมชาติเกาที่เปลี่ยนแปลงเปนธรรมชาติใหม
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การทนทุกขและการทดสอบ
การกํ าจัดงานของเนื้อหนัง
งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวจนะของพระเจา
สงครามฝายวิญญาณ
ความหวังในการเสด็จกลับมาของพระเยซู
การตรวจสอบตนเอง

กํ าแพงเหลานี้เปนสิ่งที่ซาตานมุงหมายที่จะทํ าลาย  มันตองการทํ าลายการสรรเสริญและการ
เปนพยานของคริสเตียน  มันตองการทํ าลายงานของไมกางเขน  การทนทุกขและพระวิญญาณบริสุทธิ์
ในชีวิตของเรา

มันพยายามไมใหเราศึกษาพระวจนะของพระเจา และปฏิบัติตามความจริงของพระวจนะ
มันตองการทํ าใหเราพายแพในสงครามฝายวิญญาณ  กีดกั้นไมใหเราตรวจสอบตนเอง  และทํ า

ใหเราติดกับในงานของเนื้อหนังและในธรรมชาติตัวเกาที่บาป  มันตองการทํ าลายความหวังของเราใน
การเสด็จกลับมาของพระเยซู

ส่ิงเหลานี้คือความหมายเมื่อเราพูดถึงการตอสูกับกํ าแพงตางๆ
ซาตานโจมตีกํ าแพงฝายวิญญาณของเราโดยใชยุทธวิธีเดียวกับที่ใชในการตอสูกับกํ าแพงในเย

รูซาเล็ม
บทนี้เนนที่การตอสูเหนือกํ าแพงของชีวิตฝายวิญญาณของคุณ  โดยใชเร่ืองราวของเนหะมีย

เพื่อสรางคํ าอุปมาที่ทรงอํ านาจของสงครามฝายวิญญาณ
กอนที่เราจะเรียนบทนี้ตอไป  ขอใหคุณอานเนหะมีย บทที่ 7.3

สถานการณในกรุงเยรูซาเล็ม
บทที่ 1 และ 2 ของเนหะมีย  อธิบายสภาวะของกํ าแพงรอบๆ กรุงเยรูซาเล็ม  มันถูกทํ าลาย หัก

พังโดยการบุกรุกของศัตรูและประตูถูกไฟเผาไหมหมด
ถาไมมีกํ าแพงและประตูเมืองแลว เมืองก็เปดออกสูการบุกรุกในทุกๆ ดานจากกํ าลังของศัตรู
ในโลกฝายวิญญาณ  ถากํ าแพงฝายวิญญาณของเราถูกทํ าลาย  เราก็เปดโอกาสใหศัตรูเขา

โจมตีเราได
สถานการณนี้เกิดจากอะไร

เนหะมียรูวากํ าแพงถูกทํ าลายและเมืองอยูในสภาพเชนนี้เพราะความบาป (เนหะมีห 1.5-7)
เมื่อกํ าแพงฝายวิญญาณของเราอยูในสภาพหักพังก็เปนเพราะความบาปเชนกัน
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แผนการของเนหะมีย
เนหะมียรูสึกถึงภาวะอันหนักหนวงจากพระเจาใหเขาสรางกํ าแพงเมืองเยรูซาเล็มเพื่อปองกัน

คนที่อยูอาศัยในเมืองจากอันตราย
บทที่ 1 และ 2 อธิบายถึงการเตรียมการและแผนการของเขา
เนหะมียและคนงานของเขาตัดสินใจที่จะ “ลุกขึ้นสราง”  กํ าแพง (เนหะมีย 2.18)

ยุทธวิธีของซาตาน :
การตอสูที่มีตอกํ าแพงตาง ๆ

เมื่อเนหะมียต้ังใจจะสรางกํ าแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มข้ึนใหม  เขาพบการตอตานมากจากศัตรู
เมื่อเราตัดสินใจจะสรางกํ าแพงฝายวิญญาณขึ้นมาใหม  เราจะพบการตอตานเชนเดียวกันนี้

จากศัตรูของเราคือ  ซาตาน
ยุทธวิธีของศัตรูของเนหะมียก็คลายคลึงกับยุทธวิธีที่ซาตานใชเพื่อโจมตีกํ าแพงฝายวิญญาณ
การโจมตีแบงออกเปน 2 ประเภทที่สํ าคัญคือ การโจมตีจากภายนอกและการโจมตีจากภายใน

การโจมตีจากภายนอก
เปนการโจมตีที่ศัตรูนํ ามาจากภายนอกผานผูอ่ืนที่ไมไดเปนพระกายของพระคริสต
การโจมตีนี้ประกอบดวย

1. การวิพากษวิจารณโดยตรง  เนหะมีย 2.19
ศัตรูวิจารณเรา  “คุณคิดวาคุณกํ าลังทํ าอะไรนะ”  มันตอสูกับแผนการสรางใหมและ

พยายามทุกวิถีทางที่จะขัดขวาง
2. การเยาะเยยถากถาง  เนหะมีย 4.1-3

เนหะมียกลายเปน “ข้ีปาก”  ศัตรูพยายามทํ าใหเขาพายแพโดยการเยาะเยยถากถาง
จากผูอ่ืน

ซาตานจะใชคํ าพูดของคนอื่นทํ าใหเราทอใจและทํ าลายเราลง
3. การกลาวหาอยางผิด ๆ  เนหะมีย 6.5-7

ศัตรูโจมตีเนหะมียเปนการสวนตัวดวยขอกลาวหาผิด ๆ เขากลาวหาวาเนหะมียเปน
กบฏ

ซาตานถูกเรียกวา “ผูกลาวโทษพี่นอง”  มันจะใชผูอ่ืนใหกลาวหาคุณเชนเดียวกับใส
ความคิดกลาวหาผูอ่ืนในความคิดของคุณ

4. การลวง (ใหเบี่ยงเบนไป) เนหะมีย 6.2
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ศัตรูพยายามใหเนหะมียรวมประชุม กับเขาการประชุมนี้เปนกลลวงใหเนหะมียออก
หางจากแผนงาน

การเบี่ยงเบนจากเรื่องของพระเจาและสิ่งที่พระเจามอบใหคุณทํ าก็ยังคงเปนยุทธวิธี
สํ าคัญของซาตาน

5. อิทธิพลของคนสวนใหญ   เนหะมีย  6.2
ศัตรูบอกวาให  “เรา”  มาพบปะกัน  พยายามมีอิทธิพลตอเนหะมียดวยความเห็น

ของคนสวนใหญ  คนเหลานี้กลาววาเนหะมียเปนกบฏและจะสรางกํ าแพงเมืองไมได
การพยายาม ทํ าใหผูเชื่อประพฤติตามความเห็นของคนสวนมากกฎหมูและหลักการ

ของโลกเปนยุทธวิธีหลักของซาตานในโลกฝายวิญญาณ
ศัตรูยังใชผูเผยพระวจนะเท็จซึ่งอางวามาจากพระเจาใหโจมตีเนหะมีย  (เนหะมีย 

6.10-13)  ความเห็นของคนสวนใหญบอกวาใหฟงเสียง  “ผูเผยพระวจนะของพระเจา”
ผูเชื่อไดรับคํ าเตือนใหระวังผูเผยพระวจนะเท็จซึ่งเบี่ยงเบนไปจากพระเจา

6. การประนีประนอม  เนหะมีย 5.14-19
เนหะมียปฎิเสธไมยอมประนีประนอม  เขาไมไดประพฤติตามวิถีชีวิตและหลักการที่

ผิดรอบ ๆ ตัวเขา  คติประจํ าใจของเขาก็คือ  “แตขาพเจามิไดกระทํ าเชนนั้นเพราะความ
ยํ าเกรงพระเจา” (เนหะมีย 5.15)

ซาตานสงเสริมใหมีการประนีประนอม  มันพยายามที่จะทํ าใหผูเชื่อแนใจวาเขาทํ า
บางอยางไดเพราะวาคนอื่น ๆ เขาก็ทํ ากันหรือวาสิ่งนั้น ๆ ไมผิด

7. การขูและความกลัว  เนหะมีย 6.5-9
ศัตรูขูเนหะมียและคนงานของเขาใหเกิดความกลัว
ศัตรูรูวาความกลัวทํ าใหไมเคลื่อนไหว (เปนอัมพาต) แตความเชื่อใหกํ าลังแกผูเชื่อที่

จะเกิดผลถวายแดพระเจา
เมื่อถูกเสนอหนทางที่จะหลีกเลี่ยงศัตรู  ทานไดปฏิเสธความกลัว (เนหะมีย 6.10-

13) ทานไมไดหนีหนาศัตรู  ทานไมไดหาทางออกอยางงาย ๆ
ซาตานพยายามทํ าใหผูเชื่อหนีเมื่อเผชิญการตอตาน  เมื่อเราวิ่งหนี  เรากํ าลังถอย

หลังและเมื่อเราถอย  เราก็ไมสามารถยึดพื้นที่ฝายวิญญาณได
เมื่อคุณดํ าเนินโดยความเชื่อคุณจะพบกับการตอตานจากผูที่เดินโดยสายตาที่มองเห็น

8. การตอสูและขัดขวาง  เนหะมีย 4.8
มีการใชกลยุทธการตอสูและการขัดขวาง

9. การใชอุบาย  เนหะมีย 4.8,6.2
ศัตรูใชอุบายหรือแผนการเพื่อตอสูเนหะมีย  ศัตรูมีอุบายสํ าหรับชีวิตของคุณดวย

เชนกัน
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“ขโมยมาลักฆา และ ทํ าลาย...”   (ยอหน 10.10)

10. การโจมตีในเวลาที่เราออนแอหรือไมไดปองกัน  เนหะมีย 4.6
การโจมตีที่ใหญที่สุดของศัตรูมาถึงเมื่อกํ าแพงถูกสรางเสร็จไปคร่ึงเดียว
ศัตรูโจมตีเขามาในเวลาที่คุณไมไดเตรียมพรอมหรือเวลาที่โจมตีไดงาย

* ผูเผยพระวจนะโยนาหเกิดความทอแท หลังจากที่มีการฟนฟูใหญในเมืองนีนะเวห 
   (โยนาห 3-4)

* กษัตริยดาวิดทํ าบาปเมื่อเวลาที่เขาไดรับชัยชนะยิ่งใหญในชีวิต  จนถึงเวลานี้เขาไม
   เคยพายแพทางการทหารเลย

* แซมซันทํ าบาปเมื่อเขา  “เร่ิมตน”  ที่จะปลดปลอยอิสราเอลจากมือของพวกฟลิส
   เตีย
เมื่อคุณกํ าลังเกิดผลถวายพระเจา คุณก็เปดโอกาสใหศัตรูโจมตี ซาตานสนใจผูที่

กํ าลังกาวหนาตอไปในโลกวิญญาณมากที่สุด

การโจมตีภายใน
การโจมตีภายในของซาตานคือ  การโจมตีจากภายในพระกายของพระคริสตเอง  ประกอบดวย

1. การทอใจ - เนหะมีย 4.10-11
คนงานทอใจซ่ึงทํ าใหเกิด
-  การขาดกํ าลัง
-  การขาดนิมิตเพราะวามี  “ขยะมากเกินไป(เร่ืองจุกจิกไรสาระ)”
-  การขาดความมั่นใจ

2. ความไมลงรอยกัน - เนหะมีย 5
บทนี้เร่ิมตนดวยความไมลงรอยทามกลางประชากรของพระเจา  ถาซาตานสามารถ

แบงแยกพระกายของพระคริสต  มันก็ทํ าใหเราไมเกิดผล  เรามัวแตยุงอยูกับการตอสูกันและ
กันแทนที่จะชวยกันสราง

เราพบแรงจูงใจที่ผิดซึ่งอยูเบื้องหลังความไมลงรอย  ในเนหะมีย บทที่ 5  แรงจูงใจที่
ผิดคือ  ความโลภ

3. ผูเชื่อที่ออนแอ - เนหะมีย 4.12
ศัตรูใชคนงานออนแอ (เปนสัญลักษณของผูเชื่อที่ออนแอในพระกายของพระคริสต)  

เพื่อพยายามทํ าใหโครงการสรางพายแพได
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ยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณ
ชัยชนะที่กํ าแพง

เนหะมียใชยุทธวิธีตอไปนี้เพื่อกอสรางกํ าแพงของกรุงเยรูซาเล็มข้ึนใหม  คุณอาจใชยุทธวิธี
เดียวกันนี้เพื่อใหไดชัยชนะที่กํ าแพงฝายวิญญาณของคุณ  ดังนี้

ตรวจสอบดูกํ าแพง
        เชนเดียวกับที่เนหะมียทํ าในโลกธรรมชาติจงตรวจสอบกํ าแพงของโลกฝายวิญญาณ (เนหะมีย  2)
ศัตรูคืบคลานเขามาในชีวิตสวนตัวของคุณ  บานของคุณ  สามัคคีธรรมในคริสตจักรหรือธุรกิจ หรือเปลา

“ขอใหทุกคนพิจารณาตนเอง...” 1 โครินธ 11.28

“ทานจงพิจารณาดูตัวของทานวา  ทานต้ังอยูในความเชื่อหรือไม  จงชันสูตรตัวของ
ทานเองเถิด...”  2  โครินธ 13.5

             จํ าไววา การพิจารณาตนเองเปนประตูสัญลักษณหนึ่งของกํ าแพงของเราในโลกวิญญาณ
ซาตานจะพยายามขัดขวางคุณไมไหพิจารณาตนเองเพราะวาจะทํ าใหคุณรูถึงดานตางๆ ในชีวิตของคุณ
ที่ซึ่งคุณยอมใหมันทํ าลายกํ าแพงและบุกรุกเขาไป

สารภาพบาปของคุณ
เนหะมียรูวาเหตุผลที่กํ าแพงถูกทํ าลายก็เนื่องมาจากบาป  และคุณจงทํ าอยางที่เขาทํ า

(เนหะมีย 1.5-7)  จงสารภาพบาปของคุณและขอการอภัยโทษ
“ถาเราทั้งหลายจะวาเราไมมีบาป  เราก็ลวงตนเอง  และสัจจะจะไมไดอยูในเราเลย

ถาเราสารภาพบาปของเรา  พระองคทรงสัตยซ่ือและเที่ยงธรรม  ก็จะทรงโปรดยกบาป
ของเรา  และจะทรงชํ าระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น”  (1 ยอหน 1.8-9)

รูวาคุณไมสามารถสรางกํ าแพงฝายวิญญาณไดเพียงผูเดียว
เมื่อคนงานของเนหะมียกลาววา  “เราเองไมสามารถสรางกํ าแพงได”  ก็เปนขอความที่ถูกตอง

โดยตัวของเขาเองเขาทํ าไมได  เขาตองการฤทธิ์เดชของพระเจาที่จะชวยเขาใหทํ างานนี้ไดและคุณก็เชน
กัน !
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ลุกขึ้นและสราง
เชนเดียวกับเนหะมีย  จงตัดสินใจวาจะลุกขึ้นและสรางกํ าแพงฝายวิญญาณของคุณขึ้น
“พระเจาแหงฟาสวรรคจะทรงใหเรากระทํ าสํ าเร็จ และเราทั้งหลายผูรับใชของพระองค

จะลุกขึ้นสราง  แตทานทั้งหลายไมมีสวนหรือสิทธิหรืออนุสรณในเยรูซาเล็ม” เนหะมีย 2.20

จงเตรียมพรอม  เพราะวาคุณจะเผชิญกับการตอตานของศัตรู

อยาเบ่ียงเบนไป
เนหะมียปฏิเสธไมยอมเบี่ยงเบนไปโดยกลลวงของศัตรู  (เนหะมีย 6.2-3) อยายอมใหศัตรูทํ าให

คุณเบี่ยงเบนไปจากการสรางกํ าแพงฝายวิญญาณของคุณ

อยาหวั่นไหวไปกับความเห็นของคนสวนใหญ”
ความเห็นของคนสวนใหญคือ เนหะมีย เปนกบฎ (เนหะมีย 2.19) คนสวนใหญเห็นวา  กํ าแพง

ไมอาจถูกสรางขึ้นใหดีอีกได (เนหะมีย 4.3)
เนหะมียไมหวั่นไหวไปกับเสียงของคนสวนใหญ  แทนที่จะประพฤติตนตามความเห็นของคน

เหลานั้น  เนหะมียกลับวางแบบอยางโดยกลาววา  “ขาพเจามิไดกระทํ าเชนนั้น  เพราะความยํ าเกรง
พระเจา” (เนหะมีย 5.14-19)

จงเปนแบบอยางในสงครามฝายวิญญาณ  อยากลายเปนสวนของคนหมูใหญที่กลาววา  ชัย
ชนะเปนสิ่งที่เปนไปไมได

รูจักแยกแยะศัตรูและยุทธวิธีของมัน
เนหะมียรูจักศัตรูและยุทธวิธีของมัน  เขาพบวาศัตรูวางแผนโจมตีอยางไมรูตัว  (เนหะมีย4.8

และ 11)
        คุณตองรูจักแยกแยะศัตรูฝายวิญญาณและยุทธวิธีของมัน เพื่อที่จะทํ าสงครามฝายวิญญาณได
ผล  ซึ่งจะชวยใหคุณเตรียมพรอมสํ าหรับการโจมตีอยางไมรูตัว

จงจํ าไววาศัตรูวางแผนลับๆ ตอสูคุณเพื่อฆา  ขโมยและทํ าลาย  แตจงรูวาพระเจาทรงมีฤทธิ์
อํ านาจยิ่งใหญกวาและตองการประทานชีวิตที่สมบูรณกวาเดิมใหแกคุณ  (ยอหน 10.10)

พัฒนายุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณ
เนหะมียพัฒนายุทธวิธีตอตานเมื่อเขาไดยินวาศัตรูวางแผนโจมตี  เขาวางคนงานเปนยามเฝาดู

ศัตรู
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คนงานทุกคนทํ างานสรางกํ าแพงแตก็มีดาบไวกับตัวและเตรียมพรอมที่จะสู (เนหะมีย4.13-18)
มีการจัดเตรียมสัญญาณ (เปาแตร) เพื่อปลุกใหนักรบรูถึงการบุกรุกเขามาของศัตรู

โดยที่เขาเตรียมตัวตอสูและรูถึงยุทธวิธีของศัตรู  เขาก็ปองกันการบุกรุกได
เขารูวาถาเขาจะตองทํ าสงครามกับศัตรู  พระเจาจะตอสูเพื่อเขา
“...พระเจาของเราทั้งหลายจะทรงตอสูเพื่อเรา”  (เนหะมีย 4.20)

ถาคุณพัฒนายุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณที่ถูกตอง  คุณสามารถปองกันการบุกรุกหลายอยาง
ของศัตรูที่เขามาในชีวิตของคุณ  เมื่อซาตานบุกเขามาไดจงรูวาพระเจาจะตอสูเพื่อคุณ

เผชิญหนากับศัตรู
เมื่อเนหะมียไดรับขอเสนอใหหลบหนีศัตรู เขาปฏิเสธโดยกลาววา “คนอยางขาพเจาจะหนี

หรือ” (เนหะมีย 6.11)
เนหะมียเผชิญหนากับศัตรูดวยการประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจของพระเจา  อยาหลบหนีหรือหา

ทางออกงายๆ มิฉะนั้นกํ าแพงฝายวิญญาณของคุณจะไมมีวันมั่นคงปลอดภัย
เมื่อมีความไมลงรอยกันภายในและความทอใจเกิดขึ้นศัตรูทํ างานผานผูเชื่อที่ออนแอ เนหะ-มีย

ไมไดหลีกหนีการโจมตีนั้น เขาเผชิญหนากับมันและเอาชนะดวยยุทธวิธีฝายวิญญาณ(บทที่ 4-5)

ปกปองกํ าแพงของคุณในเวลาที่คุณอาจถูกโจมตีได
ในเรื่องของเนหะมีย  การโจมตีที่สํ าคัญที่สุดของศัตรูมาถึงเมื่อ  กํ าแพงเพิ่งสรางเสร็จไปครึ่ง

เดียว
เมื่อคุณเริ่มตนสรางในโลกฝายวิญญาณ  เมื่อคุณเขามาสูดินแดนของการตอสูฝายวิญญาณที่

เกิดผล  จงเตรียมตัวใหพรอม  มันเปนเวลาที่อาจถูกโจมตีได  คุณเปดชองตอการโจมตีของซาตาน

สรางกํ าแพง
เนหะมียตอบสนองตอคํ าวิพากษวิจารณ  คํ าเยาะเยยถากถาง การกลาวโทษผิด ๆ การขมขู

และความกลัว  โดยการสรางกํ าแพงตอไป
“เราจึงทํ างานกัน  ครึ่งหนึ่งถือหอกตั้งแตเชามืดจนดาวขึ้น”  (เนหะมีย 4.21)

เนหะมียยืนหยัดอยูกับงาน  เขาไมไดหยุดยั้งการสรางกํ าแพง
“กํ าแพงจึงสํ าเร็จในวันที่ยี่สิบหาเดือนเอลูล  ในหาสิบสองวัน” เนหะมีย 6.15

เนหะมียทํ าสิ่งที่ศัตรูกลาววาเขาไมอาจทํ าไดภายในเวลาอันสั้น
ถากํ าแพงพังลงรอบ ๆ ชีวิตของคุณ  ศัตรูอาจบอกคุณวางานนี้หมดหวัง  แตดวยความชวย

เหลือของพระเจา  คุณสามารถสรางกํ าแพงขึ้นใหมดวยพลังของพระองค  คุณจะไมตองใชเวลานานเลย
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“ขาพเจาผจญทุกสิ่งได  โดยพระองคผูทรงเสริมกํ าลังขาพเจา” (ฟลิปป 4.13)

เมื่อศัตรูโจมตีโครงการสรางใหมฝายวิญญาณ  อยาละทิ้งไป ! เพียงแตสรางกํ าแพงฝาย
วิญญาณของคุณตอไป

วางยามไว
เมื่อเนหะมียสรางกํ าแพงขึ้นใหมรอบ ๆ กรุงเยรูซาเล็มเสร็จแลว  เขาก็วางยามเพื่อเฝาเหนือ

กํ าแพงและประตูเมือง (เนหะมีย 7.1-3)
จงวางยามเหนือกํ าแพงฝายวิญญาณของคุณ  จงระวังระไวเสมอตอการโจมตีของศัตรู.
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง  บทที่  10
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ าของบทนี้

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. กํ าแพงฝายวิญญาณของคุณหมายความถึงอะไร ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. จงอธิบายถึงสภาพของกํ าแพงเมืองเยรูซาเล็ม  ในเวลาของเนหะมีย
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. เหตุใดกํ าแพงของกรุงเยรูซาเล็มจึงถูกทํ าลาย     (สาเหตุเดียวกับที่กํ าแพงฝาย
            วิญญาณถูกทํ าลาย)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. จงบอกยุทธวิธีที่ซาตานใชในสงครามตอสูกํ าแพงฝายวิญญาณ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. จงบอกยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณ  ซึ่งทํ าใหแนใจในชัยชนะที่กํ าแพงของเรา
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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คํ าตอบบททดสอบ  บทที่  10

1. “พระเจาแหงฟาสวรรคจะทรงใหเรากระทํ าสํ าเร็จ  และเราทั้งหลายผูรับใชของพระองคจะลุก
ข้ึนสราง  แตทานทั้งหลายไมมีสวนหรือสิทธิหรืออนุสรณในเยรูซาเล็ม”    (เนหะมีย  2.20)

2. จงเปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับรายการ  ในหนา 126
กํ าแพงฝายวิญญาณของเราซึ่งซาตานมีเปามุงทํ าลาย  ประกอบดวย

กํ าแพงของความรอด  ประตูแหงการสรรเสริญ
งานของไมกางเขนในชีวิตของเรา
คํ าพยานของคริสเตียน
ธรรมชาติเกาของเราที่เปลี่ยนไปสูธรรมชาติใหม
ทาทีที่เหมาะสมในการทนทุกขและการทดสอบ
การกํ าจัดงานของเนื้อหนัง
งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวจนะของพระเจา
สงครามฝายวิญญาณ
ความหวังของการเสด็จกลับมาของพระเยซู
การตรวจสอบตนเอง

3. กํ าแพงถูกทํ าลายและประตูถูกไฟไหม  หนา  127
4. ความบาป   หนา 127
5. จงเปรียบเทียบรายการของคุณกับรายการที่ใหไวในหนา   127-129

ยุทธวิธีของซาตานเพื่อทํ าลายกํ าแพงประกอบดวย

การโจมตีภายนอก

การวิพากษวิจารณที่มีตอเราโดยตรง
คํ าเยาะเยยถากถาง
การกลาวโทษผิด ๆ
การลวงใหเบี่ยงเบนไป
อิทธิพลของคนสวนใหญ
การประนีประนอม
การขมขูและความกลัว
การตอสูและการขัดขวาง
การใชอุบาย
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การโจมตีในเวลาที่ออนแอ

การโจมตีภายใน

การทอใจ
ความไมลงรอย
ผูเชื่อที่ออนแอ

6. จงเปรียบเทียบรายการของคุณกับยุทธวิธีที่ใหไวในหนา  130-132
ยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณที่ทํ าใหแนใจในชัยชนะที่กํ าแพง  มีดังตอไปนี้

การตรวจสอบกํ าแพง
การสารภาพบาปของคุณ
จํ าไววาคุณไมสามารถสรางกํ าแพงฝายวิญญาณแตเพียงผูเดียว
ลุกขึ้นและสราง
อยาถูกชักใหเบี่ยงเบนไป
อยาหวั่นไหวไปกับ  “ความเห็นของคนสวนใหญ”
รูจักแยกแยะศัตรูและยุทธวิธีของมัน
พัฒนายุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณ
เผชิญหนากับศัตรู
ปกปองกํ าแพงของคุณในเวลาที่อาจถูกโจมตีได
สรางกํ าแพง
ต้ังยามไว
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป

จงศึกษาวาเนหะมียเตรียมตัวของเขาอยางไรกอนที่จะสรางกํ าแพงขึ้นใหมและเผชิญกับศัตรู  ดังนี้

เขาเห็นสภาพตามที่เปนจริง  บทที่ 1-2
เขารูวา  ปญหารากฐานคือ  บาป  และสารภาพบาปสวนของเขา  เนหะมีย  1:5-7
เขาถืออด    รองไห  คร่ํ าครวญและอธิษฐาน   เนหะมีย  1:4
เขาเตรียมพรอมอยางถูกตองกอนจะเริ่มงานและเผชิญหนาศัตรู  บทที่ 1 และ 2
เขามียุทธวิธีสํ าหรับการสรางขึ้นใหม   บทที่ 3
ผูเชื่อมักจะพายแพในสงครามฝายวิญญาณเพราะวาขาดการเตรียมฝายวิญญาณที่
เหมาะสม
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