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บทที่  8
ยุทธวิธีฝายวิญญาณ
การตอสูในจิตใจ

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว   คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
-  บอกถึงพื้นที่การตอสูที่สํ าคัญของสงครามฝายวิญญาณ
-  อธิบายวา  “ลูกศรเพลิง”  ของซาตานคืออะไร ?
-  รูถึงยุทธวิธีทางความคิดที่ซาตานใชโจมตีจิตใจ
-  ใชยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณเพื่อดับลูกศรเพลิงของซาตาน

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“เพราะวาถึงแมวาเราอยูในโลกก็จริง แตเราก็มิไดสูรบตามโลกียวิสัย เพราะวา ศาสต

ราวุธของเราไมเปนฝายโลกียวิสัย แตมีฤทธิ์เดชจากพระเจา อาจทํ าลายปอมได  คือทํ า ลาย
ความคดิทีม่เีหตผุลจอมปลอม และทฐิมิานะทกุประการทีต้ั่งตัวขึน้ขดัขวางความรูของ พระเจา  
และนอมนํ าความคิดทุกประการใหเขาอยูใตบังคับจนถึงรับฟงพระคริสต”             (2 โครินธ
10:3-5)
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คํ านํ า
คุณเรียนจากบทที่แลววาโลก  เนื้อหนังและซาตานทํ าหนาที่รวมกันอยางไร  เพื่อโจมตีผูเชื่อ

คุณเรียนรูยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณเพื่อเอาชนะการโจมตีเหลานี้
คุณคนพบวาโดยทางสัมผัสตามธรรมชาติ  เนื้อหนังและโลกกอใหเกิดตัณหาซึ่งนํ าไปสูการ

ทดลอง  ซึ่งการทดลองนี้ถาไมถูกทํ าใหพายแพแลวจะทํ าใหเกิดบาปได
การลอลวงใหทํ าบาปเกิดขึ้นในความคิด  ความคิดเปนสนามรบสํ าคัญในสงครามฝาย

วิญญาณ  การโจมตีทุกอยางของซาตานจะรวมถึงความคิดของมนุษยเขาดวย
บทนี้เนนที่สงครามของความคิด พูดถึงยุทธวิธีของซาตานและใหยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณ

เพื่อเอาชนะการโจมตีของมัน

เนื้อหนังหรือวิญญาณ
สงครามของความคิดสรุปไดดังนี้
“ดวยวาซ่ึงปกใจอยูกับเนื้อหนัง  ก็คือความตายและซึ่งปกใจอยูกับพระวิญญาณก็คือ

ชีวิตและสันติสุข เหตุวาใจซ่ึงปกอยูกับเนื้อหนังก็เปนศัตรูตอพระเจา หาไดอยูใตบังคับธรรม-
บัญญัติของพระเจาไมและที่จริงจะอยูใตบังคับธรรมบัญญัตินั้นไมได”   (โรม  8:6-7)

ซาตานตองการทํ าใหความคิดของเราเปนฝายเนื้อหนัง (บาป ทางโลก แบบเนื้อหนัง)  พระเจา
ตองการใหเรามีความคิดในฝายวิญญาณ

ซาตานทํ าสงครามในความคิดของเราเพราะวาความคิดรวมกับจิตใจและวิญญาณเปนศูนย
กลางของความเชื่อและความสัตยซื่อที่เรามีตอพระเจา

“พระเยซูทรงตอบวา “จงรักพระองคผูเปนพระเจาของเจาดวยสุดใจสุดจิตของเจา และ
ดวยสิ้นสุดความคิดของเจา” นั่นแหละเปนขอบัญญัติขอใหญและขอตน” (มัทธิว 22:37-38)

คํ าบัญชาที่ยิ่งใหญที่สุดประกอบดวย  การรักพระเจาดวยสุดใจของคุณ ซึ่งเปนเหตุผลหนึ่ง ที่
ซาตานทํ าสงครามกับความคิดจิตใจของคุณ

ซาตานทํ าสงครามกับความคิดเพราะวามันมีสัมพันธใกลชิดกับจิตใจและปากของคน
“แตสิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจ  สิ่งนั่นแหละทํ าใหมนุษยเปนมลทิน  ความคิดชั่ว

ราย การฆาคน การผิดผัวผิดเมีย การลวงประเวณี การลักขโมย การเปนพยานเท็จ การใสราย
ก็ออกมาจากใจ”  (มัทธิว 15:18-19)

ซาตานทํ าสงครามในความคิดเพราะวาวิธีที่คุณคิดมีผลตอวิธีที่คุณกระทํ า
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“เพราะเขาเปนเหมือนคนที่คอยนับอยูขางใน.....”  สุภาษิต 23.7

ซาตานรูวาถามันสามารถควบคุมความคิด มันก็สามารถควบคุมรางกายการกระทํ าและ
วิญญาณได

ลูกศรเพลิง
ในสมัยพันธสัญญาเดิมลูกศรเพลิงถูกใชเพื่อเปนอาวุธ มันเปนไมรวกกลวงๆ ใสวัสดุที่ไหมไฟ

ไดงาย  เอาติดไฟแลวยิงออกจากคันธนูไป
ลูกศรเพลิง เปนอาวุธที่ดีเยี่ยมเพื่อตอสูกับเมืองที่มีกํ าแพงลอมรอบในเวลานั้น เพราะ สามารถ

ยิงขามกํ าแพงไปจุดไฟหลังคามุงจากของบานที่อยูภายในกํ าแพง
ในเอเฟซัส 6.11-17 เปาโลอธิบายถึงการตอสูฝายวิญญาณกับซาตาน เขาพูดถึง “ลูกศร เพลิง

ของพญามาร”
ศัตรูยิง “ลูกศรเพลิง” ถลมใสเราตลอดสมํ่ าเสมอในโลกฝายวิญญาณ “ลูกศร” เหลานี้ สวนใหญ

มุงมาที่ความคิด
อัครทูตเปาโลเตือนวา“อยาใหใจของทานหวั่นไหวงาย” (2 เธสะโลนิกา 2.2) ถาคุณหยิบ

อะไรไวแลวเขยาสิ่งนั้น คุณตองควบคุมเหนือมัน ซาตานตองการ “เขยา” หรือควบคุมเหนือความคิด
ของเรา

ในภาษากรีก  คํ าวา “เขยา” หมายถึง “กอกวนทํ าใหเดือดรอน  ไมมั่นคง  ทํ าลาย”

ยุทธวิธีของซาตาน
การตอสูในความคิด

ใหเรามาตรวจสอบดูถึงวิธีบางประการ ที่ซาตานโจมตีความคิดเพื่อที่เราจะไมโงตอยุทธวิธี ของ
มัน

ความคิดคือสวนที่ยุงเหยิงมีสวนประกอบมากมาย   และไมอาจเขาใจไดงายๆ ของรางกาย
มนุษย  โดยเหตุนี้เองซาตานจึงมีวิธีที่แยบยลในการโจมตีความคิด

รายการตอไปนี้บรรจุยุทธวิธีสํ าคัญของการโจมตีที่ซาตานใชในการตอสูในความคิด ตัวอยาง
เหลานี้จะชวยใหคุณรูถึงการโจมตีที่มันอาจใสเขาตอสูคุณในดานเหลานี้  คือ

สงสัยสิทธิอํ านาจของพระเจา
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การลอลวงครั้งแรกของมนุษยเร่ิมตนที่ความคิด โดยใชยุทธวิธีนี้คือ การสงสัยสิทธิอํ านาจของ
พระเจา

ซาตานพูดกับเอวาวา “พระเจาตรัสเชนนั้นหรือ” พระเจาพูดจริงๆ หรือ? ที่วาทานกินตนไมแหง
การรูดีรูชั่วไมได

การสงสัยพระเจาและพระวจนะของพระองคอาจนํ าไปสูความไมเชื่อ  การสงสัย

ใชเนื้อหนัง
คุณไดเรียนแลวเกี่ยวกับเร่ืองเนื้อหนังวาเปนอํ านาจของความชั่วรายฝายวิญญาณ  ซาตานใช

เนื้อหนังเพื่อทํ าสงครามตอสูกับความคิดจิตใจ
“แตขาพเจาเห็นมีกฎอีกอยางหนึ่งอยูในกายของขาพเจา  ซ่ึงตอสูกับกฎแหงจิตใจของ

ขาพเจา  และชักนํ าใหขาพเจาอยูใตบังคับกฎแหงบาป  ซ่ึงอยูในกายของขาพเจา”  โรม  7.23

ทํ าใหผูไมเช่ือมีจิตใจบอดมืด
“สวนคนที่ไมเชื่อนั้น  พระของยุคนี้ไดกระทํ าใจของเขาใหมืดไป  เพื่อไมใหเขาไดเห็น

ความสวางของขาวประเสริฐเรื่องพระสิริของพระคริสตผูเปนพระฉายของพระเจา”                 2
โครินธ 4:4

วิญญาณแหงการลอลวง
 วิญญาณลอลวงของซาตานโจมตีความคิดเพื่อบิดเบือนพระวจนะของพระเจา
“พระวิญญาณไดตรัสไวอยางชัดแจงวา ตอไปภายหนาจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ  โดย

หันไปเชื่อฟงวิญญาณที่ลอลวง  และฟงคํ าสอนของพวกปศาจ”  (1 ทิโมธี  4.1)

ซาตานใชส่ิงนี้โจมตีพระเยซูใน ลูกา 4.9-12 มันพยายามใหพระเยซูกระโดดลงมาจากยอด พระ
วิหารเพราะวาพระเจาทรงสัญญาวา

“พระเจาจะรับสั่งใหเหลาทูตของพระองคในเรื่องทานใหปองกันรักษาทานไว และเหลา
ทูตสวรรคจะเอามือประคองชูทานไว”  (ลูกา 4.10-11)

ความหดหูเศราหมอง
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การที่มีจิตใจหดหูคือ  รูสึกเศรา  ทอใจหรือไมมีกํ าลังใจ  เปนความรูสึกผิดหวัง  ทอแท
ความหดหูเศราหมองอาจนํ าไปสูความคิดในการฆาตัวตายหรือกระทํ าการฆาตัวตายจริงๆ 

เพราะรูสึกหมดหวัง
ถาเราไมเอาชนะความซึมเศรานี้ก็อาจนํ าไปสูการถูกวิญญาณชั่วกดขี่  ซึ่งเปนการซึมเศรา ที่อยู

ในรูปแบบที่ลึกลงไป  ซึ่งไมเพียงแตความคิดเทานั้นแตความเปนอยูทั้งหมดของเราจะถูกกดขี่ โดยศัตรู
การกดขี่คือ  การที่ซาตานมีอํ านาจเหนือความคิด

ความหดหูใจอาจนํ าไปสูความเศราทางจิตใจที่ควบคุมไมได   ความเสียใจ  การปวดศีรษะ
การรองไห

เราพบในกันดารวิถี 21.4  วา จิตใจของประชากรของพระเจานั้นทอถอยมาก  กษัตริยดาวิด มัก
สะทอนใหเห็นความทอถอยในบทเพลงสดุดีของเขา (ดู สดุดี 69  เปนตัวอยาง)

อัครทูตเปาโลเองก็มีชวงเวลาของความหดหูเศราใจ
“พี่นองทั้งหลาย  เราอยากใหทานทราบถึงความทุกขยากที่เกิดแกเราในแควนเอเซีย

ซ่ึงทํ าใหเราหนักใจเหลือกํ าลัง  จนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได” (2 โครินธ 1.8)

บางทีความซึมเศราก็เกิดจากทาทีดานลบของผูที่อยูรอบ ๆ เราซึ่งซาตานทํ างานผานเขา เหลา
นั้น  ในเฉลยธรรมบัญญัติ 1.28  ประชากรของพระเจายอมรับวา  “พวกพี่นองของเราไดทํ า อกใจของ
เราฝอทอถอยไป”

ความซึมเศราเกิดขึ้นไดจากสถานการณภายนอกซึ่งซาตานทํ าใหเกิด  ในสุภาษิต 24.10 เราถูก
เตือนเรื่อง  “การทอใจในวันเคราะหราย” (สถานการณที่เดือดรอนและลํ าบาก)

การถอนตัวออกมา
อีกวิธีหนึ่งที่ซาตานใชโจมตีความคิดคือ โดยการถอนตัวออกมา จุดประสงคของยุทธวิธีนี้คือ

เพื่อใหผูเชื่ออยูโดดเดี่ยวจากพระกายของพระคริสต โดยเหตุที่ผูเชื่อทํ าหนาที่ดวยกันในการรับใชเปน
พระกาย  การถอนตัวออกมาจึงทํ าใหผูเชื่อไมไดทํ าหนาที่ของพระกาย

ตัวอยางของคนของพระเจาที่ถูกซาตานโจมตีทางความคิด  และถอนตัวจากการรับใชคือ เอลี
ยาห (1 พงศกษัตริย 19)  และ  โยนาห (โยนาห 4.5-11)

แรงจูงใจที่ผิด
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แรงจูงใจคือ เหตุผลในการทํ าบางสิ่งบางอยาง แรงจูงใจเปนสิ่งสํ าคัญเพราะวาแมวาคนจะดู ที่
รูปรางภายนอก (การกระทํ า) แตพระเจาทรงรูวามีอะไรในตัวมนุษย

“แตพระเจาตรัสกับซามูเอลวา “อยามองดูที่รูปรางกายภายนอกหรือที่ความสูงแหงราง
กายของเขา ดวยเราไมยอมรับเขาเพราะพระเจาทอดพระเนตรไมเหมือนกับที่มนุษยดู มนุษย
ดูที่รูปรางภายนอก”

“แตพระเยซูมิไดทรงวางพระทัยในคนเหลานั้น เพราะพระองคทรงรูจักมวลมนุษย
และสํ าหรับพระองคไมมีความจํ าเปนที่จะมีพยานในเรื่องมนุษย  ดวยพระองคทรงทราบวา
อะไรมีอยูในมนุษย”   (ยอหน 2.24-25)

คนจํ านวนมากเขามารับใชในงานของคริสเตียนดวยเหตุผลที่ผิด  พระเจาทรงสนพระทัย ที่แรง
จูงใจมากกวาการรับใช ซึ่งเปนสิ่งที่เราควรจะสนใจเชนกัน เพราะวาเมื่อเรามีแรงจูงใจที่ถูกตอง แลว
การรับใชก็จะเปนไปตามธรรมชาติ

แรงจูงใจสํ าหรับการรับใชตองถูกตอง
“จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจาที่อยูในความดูแลของทาน ไมใชดวยความฝนใจแตตอง

ดวยความเต็มใจ  ไมใชดวยการเห็นแกทรัพยสิ่งของที่ไดมาโดยทุจริตแตดวยใจเลื่อมใส  และ
ไมใชเหมือนเปนเจานายที่ขมขี่ผูที่อยูใตอํ านาจ  แตเปนแบบอยางแกฝูงแกะนั้น”   (1 เปโตร
5.2-3)

เราตองเขาไปรับใชอยางเต็มใจ  ไมใชเพราะผลประโยชนของหนาที่นั้นๆ   ไมใชในฐานะ ผูเผด็จ
การแตเปนแบบอยาง  ซาตานจะพยายามสรางแรงจูงใจที่ผิดในงานรับใช  โดยใสส่ิงเหลานี้ เขาไปใน
ความคิดของเราอยางแนบเนียน

ซาตานจะทํ าใหเกิดแรงจูงใจที่ผิดในการปรารถนาอยากไดฤทธิ์อํ านาจของพระเจา คุณจะพบ
ตัวอยางนี้ไดใน  กิจการ 8.18-23  ในเรื่องของชายชื่อ ซีโมน

เราอาจมีแรงจูงใจตอบโตคนที่ทํ าอันตรายเรา  มีตัวอยางในพระคัมภีรรวมทั้งสาวกที่ตองการ
เรียกไฟลงมาจากสวรรค (ลูกา 9.54) และ โยนาหตองการใหเมืองนีนะเวหถูกทํ าลาย  (โยนาห 4)

กษัตริยดาวิดมีแรงจูงใจที่ผิดในการนับจํ านวนประชากร
“ซาตานไดยืนขึ้นตอสูอิสราเอลและดลพระทัยใหดาวิดนับจํ านวนอิสราเอล”           (1

พงศาวดาร 21.1)

ทาทีที่ผิด
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ซาตานพยายามทํ าใหเรามีทาทีผิดตอผูอ่ืน มันใสลูกศรเพลิงแหงความอิจฉาริษยา  ความ
สงสัย การไมใหอภัย ความไมไววางใจ ความโกรธ ความเกลียด การไมฟงผูอ่ืน อคติ การแขงขัน ความ
ไมอดทน  การติดสินบน  การวิพากษวิจารณ  ความโลภและความเห็นแกตัว

มันพยายามทํ าใหมีทาทีของความตะกละหรือโลภ  ความไมพอใจ  ความเยอหยิ่ง  ความ ฟุง
เฟอ การถือตัวเองเปนใหญ ความสํ าคัญ หยิ่งผยอง  ความมีปญญาและความชอบธรรมของตนเอง

การกบฏ
ซาตานใสความคิดกบฏลงในความคิดของเรา กบฏคือการไมเชื่อฟงตอสิทธิอํ านาจ ของ

พระเจา  การกบฏประกอบดวยการมีเจตนาของตนเอง  ความดื้อร้ันและความไมเชื่อฟง
จํ าไววา การกบฏคือ ความบาปดั้งเดิมของซาตาน ขอความ 5 ประการของมันคือ “ขาจะ”

แสดงใหเห็นการกบฏของมัน (อิสยาห 14.12-14) วิญญาณแหงคํ าวา “ขาจะ” นี้เปนหนทางที่จะรับรู
ปฏิบัติการของซาตานซึ่งกอการกบฏ

การใสความ
ซาตานถูกเรียกวา “ผูกลาวโทษพี่นอง” (วิวรณ 12.10) มันสงลูกศรเพลิงแหงการกลาวโทษ เขา

ไปในความคิดของคุณ  มันจะทํ าใหคุณรูสึกตํ่ าตอยและกลาวโทษคุณ  มันจะทํ าใหคุณมีความรูสึก นึก
คิดอับอาย  ไมมีคุณคา  และละอายใจ

ความไมบริสุทธิ์ทางเพศ
ซาตานจะใสความคิดของความไมบริสุทธิ์ทางเพศ  ตัณหา  ความเพอฝนทางเพศ

พระเยซูตรัสวา   “ฝายเราบอกทานทั้งหลายวา ผูใดมองผูหญิงเพื่อใหเกิดใจ
กํ าหนัดในหญิงนั้น  ผูนั้นไดลวงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแลว”  (มัทธิว 5.28)

ความสับสน
ซาตานกอใหเกิดการตัดสินใจไมได   ความสับสนและความผิดหวังในความคิดของคุณ

ความคิดที่ทรมาน
มีความคิดที่ทรมานหลายชนิดที่ซาตานสงเขาไปในความคิดของคุณ ประกอบดวย ความวิตก

กังวล  ความวุนวายใจ  ความกลัว  ความเกรงกลัวและประสาทเสีย
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ความคิดที่ทรมานประกอบดวยความกลัวดวย เปาโลกลาวถึง “วิญญาณแหงความกลัว”  ใน 2
ทิโมธี 1.7 และ “ความกลัวตาย” ใน ฮีบรู 2.15

การประนีประนอม
ซาตานสงความคิดประนีประนอมเขาไปในจิตใจคุณ  การประนีประนอมคือ  การทํ าใหหลัก

การที่ขัดแยงกันนั้นลงตัวโดยการปรับตัวเขาหากัน
หลักการของพระเจาและของซาตาน เปนสิ่งที่ตรงขามกัน ซาตานพยายามทํ าใหคุณประนี-

ประนอม หรือปรับหลักการฝายวิญญาณของคุณ ตัวอยางเชนมันจะบอกคุณวาไมจํ าเปนตองเปนคน
บริสุทธิ์นักหรือไมตองเชื่อพระคัมภีรทุกตัวอักษร  เปนตน

จุดรวมของความคิดที่ผิด
ซาตานจะพยายามทํ าใหคุณมีจุดรวมความสนใจที่ส่ิงของในโลกมากกวาของที่เปนนิรันดร
“อยารักโลกหรือสิ่งของในโลก  ถาผูใดรักโลก  ความรักตอพระบิดาไมไดอยูในผูนั้น”

(1 ยอหน 2.15)

ความวิตกหวงใยของโลกอาจทํ าใหพระวจนะของพระเจาไมเกิดผลในชีวิตของคุณ (คํ าอุปมา
ของผูหวานพืชใน มัทธิว 13  มาระโก 4  ลูกา 8)

ความหวงใยของโลกทํ าใหคุณไมรับรูวาเวลาเหลืออยูนอยกอนการเสด็จกลับมาของพระเยซู
“แตจงระวังตัวใหดี เกลือกวาใจของทานจะลนไปดวยอาการดื่มเหลาองุนมากและดวย

การเมา  และดวยคิดกังวลถึงชีวิตนี้  แลวเวลานั้นจะมาถึงทานดุจบวงแรวอยางกระทันหัน”  (ลู
กา 21.34)

ซาตานจะทํ าใหความคิดของคุณยุงอยูกับวัตถุแทนที่จะสนใจสิ่งที่มีคานิรันดร จงอานคํ า อุปมา
ของเศรษฐีโงใน ลูกา 12.16-21

“ดวยวาการรักเงินทองนั้นเปนมูลรากแหงความชั่วทั้งมวล และเพราะความโลภนี่
แหละจึงทํ าใหบางคนหางไกลจากความเชื่อ  และตรอมตรมดวยความทุกข” (1 ทิโมธี 6.10)

เปาโลเตือนวามีหลายคนที่ “สนใจในวัตถุทางโลก”
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ความเจ็บปวยทางจิตใจ
ถาเรายอมใหซาตานตอกยํ้ าความคิดเรื่องซึมเศรา การฆาตัวตาย การทรมาน การกลาวโทษ

มันก็อาจนํ าไปสูความเจ็บปวยทางจิตใจ อาจรวมถึงการเปนโรคประสาทและสภาวะตางๆ ที่เจ็บปวย
ทางจิตใจ

การครอบครองความคิด
ซาตานสามารถครอบครองความคิด จิตใจของผูไมเชื่อและผูหลงหาย ผูที่คร้ังหนึ่งเคยรูจัก พระ

เจาแลวหันไปจากพระองค  (คุณจะเรียนเรื่องนี้ในบทตอไป)

ยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณ
ชัยชนะในความคิด

ซาตานใชคลังอาวุธมากมายอะไรเชนนี้ในการยิงเปาหมายสูความคิดของเรา ถาความคิดเหลา
นี้ไมถูกทํ าใหพายแพก็จะนํ าไปสูความประพฤติที่บาป  ตัวอยางเชน  ความ เกลียดอาจนํ าไปสูการฆา
ความคิดในการลวงประเวณีอาจนํ าไปสูการกระทํ า  การหยารางเริ่มตน ที่ความคิด  การโลภอาจนํ าไปสู
การขโมย

ดังนั้นจึงไมเปนที่นาสงสัยเลยวาบริเวณที่ยิ่งใหญที่สุดของสงครามฝายวิญญาณคือ  ความคิด
แตพระเจาไดใหยุทธวิธีตอตานแกเราเพื่อเอาชนะการโจมตีของซาตานที่มีตอความคิด

การแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์
ประการแรก  ขอพระเจาใหสํ ารวจความคิดของคุณ  และเปดเผยใหคุณรูถึงทาที  แรงจูงใจ และ

ความคิดที่ผิดซึ่งศัตรูสอดใสเขามา
“ขาแตพระเจา ขอทรงคนดูขาพระองคและทรงทราบจิตใจของขาพระองค ขอทรงลอง

ขาพระองคและทรงทราบความคิดของขาพระองค
และทอดพระเนตรวามีทางชั่วใดๆ ในขาพระองคหรือไม  และขอทรงนํ าขาพระองค ไป

ในมรรคานิรันดร”  (สดุดี 139.23-24)
เมื่อพระองคทรงเปดเผยสิ่งเหลานี้แกคุณ จงกระทํ าตามที่พระองคเปดเผย ขออภัยจาก ความ

คิดที่ผิดๆ ใชแนวทางตอไปนี้เพื่อพัฒนารูปแบบความคิดใหม
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อาวุธฝายวิญญาณ
อาวุธฝายวิญญาณ 2 ชิ้นที่ปองกันเราจากการโจมตีในความคิด บอกไวในเอเฟซัส 6.16-17
อาวุธชิ้นหนึ่งคือ หมวกเหล็กแหงความรอด หมวกเหล็กใชสวมศีรษะนํ ามาใชหมายถึง ปองกัน

ความคิด
เปาโลไมไดพูดถึงความรอดในปจจุบันที่เรามีในพระเยซูคริสตซึ่งสามารถชํ าระจิตใจของเรา  

เขากํ าลังพูดถึงความรอดในอนาคต
“...เพราะวาเวลาที่เราจะรอดนั้นใกลกวาเวลาที่เราไดเริ่มเชื่อนั้น”  (โรม 13.11)

ความรอด  คือ  ความหวังของเราในอนาคตดวย  ผูเชื่อที่มี  “หมวกเหล็กแหงความรอด”  อยูนั้น
เขาใจวาพระเจากํ าลังทรงกระทํ าจุดประสงคนิรันดรแหงความรอดใหสํ าเร็จ  เขาไมถูกรบกวน จากการ
โจมตีของศัตรู  เขามีความหวังไมเพียงแตในปจจุบันเทานั้น  แตในอนาคตดวย

อาวุธอีกชิ้นหนึ่งในการปกปองความคิดคือ  โลแหงความเชื่อ  ในโลกธรรมชาตินั้นโลคือ  วัสดุ
หนักๆ ซึ่งทหารใชถือตรงหนาตัวเขาเพื่อปองกันลูกศรไมใหมาโดนตัวเขา  ลูกศรกระทบโลและ กระเด็น
ออกไปและตกลงยังพื้นดินโดยไมทํ าอันตรายเขา

โลสํ าหรับทหารคริสเตียน  เรียกวา  “โลแหงความเชื่อ”  คํ าวา “ความเชื่อ” ไมเพียงแต หมายถึง
ความจริงพื้นฐานของพระกิตติคุณแตหมายถึงความไวใจของเราในพระเจา

อาวุธฝายวิญญาณอีกชั้นหนึ่งคือ  คาดเอวดวยความจริง (เอเฟซัส 6.14) ความจริงแหง พระ
วจนะของพระเจาจะทํ าใหการกลาวโทษที่เปนเท็จของศัตรูซึ่งใสเขามาในความคิดของเราพายแพไป

พระวจนะของพระเจา
เมื่อซาตานใชพระวจนะของพระเจาอยางผิดๆ ในการลอลวงพระเยซู  พระองคทรงเผชิญกับ

มันดวยพระวจนะของพระเจา  คุณจะเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับพระวจนะในฐานะเปนอาวุธฝายวิญญาณ
ตอไปในหลักสูตรนี้

เมื่อซาตานมากลาวโทษใหรูสึกวาผิด  จงใชพระคัมภีรตอนนี้
“เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไมมีแกคนทั้งหลายที่อยูในพระเยซูคริสต”   (โรม 8.1)

เมื่อซาตานเอาความรูสึกที่ทรมานมาให  เชน  ความกลัว  จงใชพระคัมภีรตอนนี้
“ในความรักนั้นไมมีความกลัว แตความรักที่สมบูรณนั้นก็ขจัดความกลัวเสีย เพราะ

ความกลัว เขากับการลงโทษและผูที่มีความกลัวก็ยังไมมีความรักที่สมบูรณ”  (1 ยอหน 4.18)



 วิชาสงครามฝายวิญญาณ  บทที่ 8                                                                                  หนา 105

“เพราะพระเจามิไดทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวใหเรา  แตไดทรงประทานจิตที่กอปร
ดวยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองใหแกเรา”     (2  ทิโมธี 1.7)

อางสิทธิ์วาพระเจามีพระประสงคใหคุณมีจิตใจที่มั่นคง
เพื่อกํ าจัดความคิดที่ทรมาน  จงอางสิทธิถึงสันติสุขซึ่งเปนของคุณอยางถูกตอง
“เรามอบสันติสุขไวใหแกทานทั้งหลาย  สันติสุขของเราที่ใหแกทานนั้น  เราใหทานไม

เหมือนโลกให  อยาใหใจของทานวิตกและอยากลัวเลย”  (ยอหน 14.27)

“สันติสุขแหงพระเจา  ซ่ึงเกินความเขาใจจะคุมครองจิตใจและความคิดของทานไวใน
พระเยซูคริสต”  ฟลิปป 4.7

ขอความเหลานี้เปนตัวอยางวาคุณจะพัฒนา “คลังอาวุธ” ของพระคัมภีรเพื่อใชตอสูการ โจมตี
ความคิดของซาตานไดอยางไร  เมื่อคุณศึกษาพระวจนะ  จงใชขอพระคัมภีรเฉพาะบางขอที่ เหมาะสม
ที่จะปองกันความคิดของคุณไวจากการโจมตีของศัตรู

ใหความคิดจิตใจนี้อยูในตัวคุณ
เปาโลเขียนภายใตการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์วา
“ขอใหความคิดเชนนี้อยูในคุณ  ซ่ึงมีอยูในพระคริสตดวย”    (ฟลิปป  2.5)

คํ าวา “ให” หมายถึง ยอมอนุญาตให เราตองยอมใหความคิดจิตใจของเราเปนเหมือนจิตใจ
ของพระคริสต

จิตใจของพระคริสตเปนแบบใด ?   เราจะเรียนรูใน  “เพื่อการศึกษาตอไป”  ของบทนี้
เราสามารถไปสูจุดมุงหมายนี้ได  เพราะวาเปาโลเขียนวา
“...แตเรามีพระทัยของพระคริสต”  (2 โครินธ 2.16)

คาดเอวความคิดของคุณ
“เหตุฉะนั้น  ทานทั้งหลายจงเตรียมตัวเตรียมใจของทานไวใหดี...”  1  เปโตร 1.13

ในรางกายธรรมชาติ  เอวคือ  สวนกลางของรางกาย  เปนสวนที่แข็งแรงที่สุดของรางกาย
เปโตรกํ าลังพูดวาเราตองเตรียมจิตใจของเราใหแข็งแรง  เรา  เปนผูตองกระทํ า
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โยนทิ้งไป
เปาโลกลาววา
“เพราะวาถึงแมวาเราอยูในเนื้อหนัง (โลก) ก็จริง     แตเรามิไดสูรบตามโลกียวิสัย

(แบบโลก) เพราะวาอาวุธของสงครามของเราไมเปนฝายโลก  แตมีฤทธิ์เดชจากพระเจาซ่ึง
ทํ าลายปอมลงได  คือ  ทํ าลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฐิมานะที่ต้ังตนขึ้นขัดขวาง
ความรูของพระเจา  และนํ าความคิดทุกประการใหเขาอยูบังคับโดยการเชื่อฟงพระคริสต”   (2
โครินธ  10.3-5)

ยุทธวิธีตอตานเพื่อปองกันที่สํ าคัญประการหนึ่งเพื่อปกปองความคิดก็คือ  การโยนทิ้งไป  การ
โยนทิ้ง  หมายถึง  การเหวี่ยงออกไปอยางแรง

เราตองเหวี่ยง  (โยน)  ความคิดคํ านึงที่ชั่วรายซึ่งซาตานใสในความคิดของเราออกทิ้งไปเสีย
เราตองโยนความคิดที่ยกตนเองขึ้นตอสูพระเจาทิ้งไป  เราตองนํ าความคิดทุกอยางเขาไปเปนเชลย และ
เชื่อฟงตอพระเจา

เรา “โยนทิ้ง”  โดยตั้งใจควบคุมความคิดของเรา  และปฏิเสธที่จะใหตัวเราตกอยูในความคิด ที่
ซาตานใสเขามา  จํ าไววา  เรา  ถูกสั่งใหโยนทิ้ง  ไมใชส่ิงที่พระเจาทํ าใหเรา (เราตองทํ าเอง)

คิดถึงส่ิงเหลานี้
          วิธีหนึ่งที่จะ  “คาดเอว”  (เตรียมพรอม)  ความคิดของคุณก็คือคิดในส่ิงที่เหมาะสมถูกตอง

เปาโลกลาววา
“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ในที่สุดนี้ขอจงใครครวญถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่นานับถือ  สิ่งที่ยุติ

ธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่นารัก สิ่งที่ทรงคุณ  คือถามีสิ่งใดที่ลํ้ าเลิศ  สิ่งใดที่ควรแกการสรรเสริญ
ก็ขอจงใครครวญดู”   (ฟลิปป 4.8)

สรางความคิดเสียใหม
“และจงใหความคิดจิตใจของคุณเปลี่ยนใหม” (เอเฟซัส 4.8)

“และอยาประพฤติตามอยางคนในโลก แตจงรับการเปลี่ยนแปลงโดยการสรางความ
คิดใหม”  (โรม 12.2)

คุณสรางความคิดเสียใหมไดโดยการอธิษฐานและการภาวนาพระวจนะของพระเจา
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หนุนใจตนเองในองคพระผูเปนเจา
กษัตริยดาวิดชูใจตนเองในพระเจา
“และดาวิดก็เปนทุกขหนัก... แตดาวิดหนุนใจตนเองในองคพระผูเปนเจาพระเจาของ

เขา” (1 ซามูเอล 30:6)

คุณตองลงมือปฏิเสธการเชนกัน คุณตองหนุนใจตนเองในพระเจา อยารอใหผูอ่ืนทํ าให จงทํ า
ดวยตัวคุณเอง

นี่เปนยุทธวิธีของพระเจาเพื่อโจมตีความซึมเศราหดหูใจ

รูแหลงที่มาของความสับสน
รูวาการสับสนไมไดมาจากพระเจา
“เพราะวาพระเจาไมใชพระเจาแหงการวุนวาย  แตทรงเปนพระเจาแหงสันติสุข  ตามที่

ปฏิเสธกันอยูในคริสตจักรแหงธรรมิกชนนั้น”  (1 โครินธ 14.33)

จงปฏิเสธที่จะยอมรับวิญญาณแหงความสับสนในจิตใจของคุณ

พักพิงในพระเจา
จงรักษาจิตใจ (ความคิด) ของคุณให “พักพิง” หรือมีศูนยกลางที่พระเจา
“ใจแนวแน  พระองคทรงรักษาไวในศานติภาพอันสมบูรณ  เพราะเขาวางใจใน พระ

องค”  (อิสยาห 26.3 )

           นี่เปนพระสัญญาที่ยิ่งใหญ ! ถาเรารักษาความคิดจิตใจของเราใหมีศูนยกลางอยูที่พระเจา เรา
จะมีสันติสุขไดแมวาจะถูกโจมตีทุกรูปแบบจากศัตรู
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง  บทที่  8

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ าของบทนี้
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. สนามรบที่สํ าคัญในสงครามฝายวิญญาณอยูที่ใด  ?
___________________________________________________________________

3. คํ าวา “ลูกศรเพลิง”  ของซาตาน  หมายถึงอะไร ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. จงสรุปยุทธวิธีของซาตานที่ใชตอสูทํ าสงครามกับความคิดของเรา
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. จงสรุปยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณที่เสนอในบทนี้  ซึ่งจะเอาชนะการโจมตีของซาตานที่มี
ตอจิตใจของเรา
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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คํ าตอบบททดสอบ  บทที่ 8

1. “เพราะวาถึงแมวาเราอยูในโลกก็จริง  แตเราก็มิไดสูรบตามโลกียวิสัย   เพราะวาศาสตราวุธ
ของเราไมเปนฝายโลกียวิสัย แตมีฤทธิ์เดชจากพระเจา อาจทํ าลายปอมได คือทํ าลาย ความคิด
ที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฐิมานะทุกประการที่ต้ังตัวขึ้นขัดขวางความรูของพระเจา และนอม
นํ าความคิดทุกประการใหเขาอยูใตบังคับจนถึงรับฟงพระคริสต”
(2 โครินธ 10.3-5)

2.       ในความคิด หนา 95
3. คือลูกศรเพลิงของพญามาร ิ  ศัตรูยิง “ลูกศรเพลิง” มาที่เราในโลกวิญญาณ  ลูกศร เหลานี้สวน

มากมุงมาที่ความคิด   หนา 96
4. จงเปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา  97-101
5. จงเปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 101-104
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป

1. ในสงครามของความคิด  ซาตานพยายามที่จะ
ทํ าใหเรามีความคิดจิตใจแบบเนื้อหนัง โรม 8.6-7
ทํ าใหเราเปนศัตรูกับพระเจาดวยการกระทํ าชั่วตาง ๆ โคโลสี 1.21
มีจิตใจเสื่อมโทรม  1 ทิโมธี 6.5,  2  ทิโมธี 3.8
ทํ าใหมีจิตใจไมบริสุทธิ์   ติตัส 1.15
ทํ าใหมีความคิดดานเนื้อหนัง   เอเฟซัส  2.3
ทํ าใหมีจิตใจแข็งกระดาง    ดาเนียล  5.20
ทํ าใหมีจิตใจสงสัย ลูกา  12.29
ทํ าใหมีความคิดไรสาระ เอเฟซัส  4.17
ทํ าใหมีสองใจ ยากอบ  1.8,  4.8
ทํ าใหใจบอดมืด 2  โครินธ  3.14
ทํ าใหจิตสํ านึกเสื่อมทราม ติตัส  1.15
ทํ าใหมีจิตใจดูถูก เอเสเคียล  36.5
มีจิตใจชั่วราย กิจการ  14.2
มีจิตใจไมเชื่อ 2  โครินธ  4.4
ทํ าใหรูสึกทอถอย ฮีบรู 12.3
มีใจทราม 2  ทิโมธี 3.8

2. คุณสมบัติของความคิดดานบวกที่เราควรพัฒนาใหมีข้ึน  ไดแก
ใจที่พรอม       2 โครินธ 8.19,1 เปโตร 5.2, กิจการ 17.11

มีใจบริสุทธิ์ 2 เปโตร 3.1
มีใจแนวแน อิสยาห 26.3
มีใจถูกสรางใหม เอเฟซัส 4.23, โรม 12.2
มีใจถอม โคโลสี 3.12, กิจการ 20.19
มีสติสัมปชัญญะ ติตัส 2.6
มีใจมั่นคง 2 ทิโมธี 1.7
ใจที่มีความรัก มัทธิว 22.37
มีใจที่ปรนนิบัติ โรม 7.25
มีความแนใจในความเห็นของตน โรม 14.5
มีใจจดจอ (มีความรูสึกแรงกลา)           2 โครินธ 7.7
มีความเต็มใจ 2  โครินธ 8.12
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3. เนื่องจากบาปที่ตอเนื่องกันมา  มนุษยจึงอาจหันไปมีใจทรามไดอีก  ดูที่ โรม 1.28-32
4. ตามที่เราเรียนในบทนี้ ยุทธวิธีหนึ่งเพื่อใหไดชัยชนะในความคิดก็คือการยอมให ความคิด อยาง
เดียวกับ ของพระเยซูไดอยูในคุณ

จงศึกษาพันธสัญญาใหมตอไปเพื่อคนหาวาพระทัยของพระคริสตนั้นเปนอยางไร  ทาทีของ
จิตใจอยางไรที่สะทอนออกจากการกระทํ าของพระองค งานรับใชของพระองคสะทอน วามคิดของพระ
องคอยางไร  ถอยคํ าของพระองคสะทอนความคิดของพระองคอยางไร
5. พระเยซูทรงรูแมกระทั่งความคิดจิตใจของคุณ  ดู  ลูกา  5.22, 6.8, 11.7
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