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บทที่  20
พายแพการตอสู  แตชนะสงคราม

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลวคุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
− บอกถึงตัวอยางจากพระคัมภีร  4  ตัวอยางของคนที่พายแพการตอสู  แตชนะสงคราม
− บอกถึงขั้นตอน  4  ประการในการเอาชนะสงครามแมวาจะพายแพการตอสู
− ใหขออางอิงพระคัมภีรซึ่งพิสูจนวาคุณสามารถฟนตัวจากความลมเหลวฝายวิญญาณ
− ใหขออางอิงพระคัมภีรเพื่อใชเมื่อซาตานกลาวหาวาคุณลมเหลว
− อธิบายวาคุณเรียนรูจากความลมเหลวฝายวิญญาณไดอยางไร

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
"ขาพเจาไดตอสูอยางเต็มกํ าลัง  ขาพเจาไดแขงขันจนถึงที่สุด  ขาพเจาไดรักษาความ

เชื่อไวแลว"   (2 ทิโมธี 4.7)

คํ านํ า

ในหลักสูตรนี้คุณไดศึกษายุทธวิธีหลายประการสํ าหรับสงครามฝายวิญญาณ เมื่อคุณนํ าความรู
ไปใชคุณจะกาวหนาไปในการที่สามารถสูดวยกํ าลังและอํ านาจของพระเยซูคริสตผูเปนเจานาย

ถึงแมวาคุณจะมีความรูถึงยุทธวิธีเหลานี้  บางครั้งบางคราวคุณอาจพบกับความลมเหลว  จง
อยาทอใจ  บุรุษที่ยิ่งใหญของพระเจาบางคนก็เผชิญกับสถานการณที่คลายคลึงกัน

ในบทนี้  คุณจะศึกษาเรื่องของบุรุษผูยิ่งใหญ  4  คน  ผูพายแพการตอสูแตยังคงมุงหนาไปเพื่อ
ชนะสงคราม  คุณจะรูจักขั้นตอนของการฟนตัวคุณเองจากกับดักของซาตานและไปสูชัยชนะแมวาจะ
ลมเหลว  คุณจะรูวาจะจัดการกับการกลาวหาของศัตรูไดอยางไร

ความลมเหลวสอนเราถึงบทเรียนฝายวิญญาณที่สํ าคัญและจงจํ าไววาเปนไปไดที่จะพายแพ
การตอสูแตยังคงชนะสงคราม
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พายแพการตอสู

มีตัวอยางหลายประการในพระคัมภีรที่กลาวถึงคนของพระเจาซึ่งพายแพการตอสูกับศัตรู

โยชูวา
โยชูวาเปนแมทัพที่ยิ่งใหญ ซึ่งรับตํ าแหนงผูนํ าของชนชาติอิสราเอลหลังจากการตายของโมเสส
พระเจาทรงทาทายโยชูวา ใหนํ าอิสราเอลขามแมนํ้ าจอรแดนไปอางสิทธิเหนือดินแดนแหงพระ

สัญญา
นักรบผูหนึ่งของอิสราเอลทํ าบาปโดยการนํ าเอาสมบัติมาจากศัตรู  ซึ่งเปนสิ่งที่พระเจาทรงหาม

โดยเหตุที่มี  "ความบาปอยูในคาย"  อิสราเอลจึงพายแพการตอสูที่เมืองอัย  (โยชูวา 7)

กษัตริยดาวิด
กษัตริยดาวิดพายแพการตอสูที่สํ าคัญเมื่อชาวอามาเลขบุกรุกเขามาทางใตของอาณาจักรพระ

องค  และเผาเมืองศิกลาก  เขาจับผูหญิงไปเปนเชลยรวมทั้งภรรยาทั้งสองของดาวิด
คนของดาวิดเสียใจกับตัวเขามากจนขูวาจะขวางกอนหินเขาใหตาย  ดาวิดก็เศราเสียใจและทอ

ใจมาก  (1 ซามูเอล 30.1-6)
กษัตริยดาวิดพายแพการสงครามใหญในโลกวิญญาณดวย  ในจุดหนึ่งของชีวิตเขา  เขาลวง

ประเวณีกับหญิงที่ชื่อบัธเชบา  ซึ่งเปนภรรยาของชายอื่น  เมื่อบัธเชบาตั้งครรภ  ดาวิดใหฆาสามีของเธอ
เพื่อปกปดความบาปของเขา  (2  ซามูเอล 11  และ 12)

ผูเผยพระวจนะเอลียาห
ราชินีที่โหดราย  เจเซเบล  สงผูส่ือสารมายังเอลียาหบอกเขาวาเธอกํ าลังวางแผนฆาเขาเอลี

ยาหจึง
"แตตัวทานเองก็เดินเขาถิ่นทุรกันดารไปเปนระยะทางวันหนึ่ง  มานั่งอยูที่ใตตนซาก

และทานทูลขอใหตัวทานตายเสียดีกวา  "พอแลวพระองคเจาขา  ขาแตพระเจา  บัดนี้ขอเอา
ชีวิตของขาพระองคไปเสีย  เพราะขาพระองคก็ไมดีไปกวาบรรพบุรุษของขาพระองค""       (1
พงศกษัตริย 19.4)

นี่แหละบุรุษผูยิ่งใหญของพระเจา  ผูซึ่งเคยรักษาคนปวยเจ็บ  ทํ าใหคนตายฟนและควบคุม
ธรรมชาติในนามขององคพระผูเปนเจา  แตขณะนี้เขากํ าลังซอนตัว  หวาดกลัวและอยากตาย
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อัครทูตเปาโล
อัครทูตเปาโลเผชิญความพายแพดวย  คร้ังหนึ่งเขาเขียนวา  เนื่องจากประสบการณในเอเชีย

ทํ าใหเขา  "หนักใจเหลือกํ าลัง"  และ  "เกือบหมดหวังในชีวิต"  (2 โครินธ 1.8)  เขาแสดงออกถึงเวลาที่
เขาเดือดรอน  งงงวย  ถูกขมเหงและถูกทอดทิ้ง  (2 โครินธ 4.8-11)  เขากลาววาเขามีความกลัวและ
ความเดือดรอน (2  โครินธ  7.5-6)

ชนะสงคราม

ผูนํ าที่ยิ่งใหญแตละคนที่กลาวมานั้นพายแพการตอสูกับศัตรู
เมื่อคุณเขารวมในสงครามฝายวิญญาณ  คุณก็อาจประสบความพายแพได
แตแมวาคุณจะพายแพการตอสูกับศัตรูก็ไมไดหมายความวาคุณพายแพสงคราม  สงคราม

ประกอบขึ้นดวยการตอสูหลายครั้ง
แตละคนนี้พายแพการตอสูแตฟนตัวขึ้นมาชนะสงคราม  ยุทธวิธีฝายวิญญาณที่เขาใชจะชวย

คุณเมื่อคุณพายแพสงคราม
เปนไปไดที่จะฟนตัวจากกับดักของศัตรูเมื่อเราพายแพการตอสู
"และหลุดพนบวงของมาร  ผู  ซ่ึงดักจับเขาไวใหทํ าตามความประสงคของมัน"         
(2 ทิโมธี 2.26)

คํ าวา  "ฟนตัว"  หมายถึงตื่นขึ้นหรือปลุกเราตนเอง  กับดักคือ  บวงที่ซอนไว
ตัวเราเองตองดํ าเนินขั้นตอนการฟนตัวหลังจากที่พายแพการตอสูฝายวิญญาณ

ตอไปนี้คือ  ข้ันตอนตาง ๆ ที่ทํ าใหฟนตัวจากกับดักของศัตรู

ขั้นแรก   ยอมรับความผิดพลาด
โยชูวายอมรับความผิดพลาดที่เมืองอัย
"ขาแตองคพระผูเปนเจา  ขาพระองคจะทูลประการใดใดเลาเมื่ออิสราเอลหันหลังหนี

ศัตรูเสียแลว"  (โยชูวา 7.8)

ไมเปนการยากสํ าหรับดาวิดที่จะยอมรับความลมเหลวในเหตุการณที่เมืองศิกลาก  ความสูญ
เสียนั้นเห็นชัดไดดวยตา   เมืองถูกเผาและผูหญิงถูกนํ าไปเปนเชลย

แตเปนการยากสํ าหรับดาวิดที่จะยอมรับความลมเหลวในเหตุการณของนางบัทเชบา  ไมมีใคร
รูความบาปของเขานอกจากตัวเขาเอง  บัทเชบาและผูเผยพระวจนะของพระเจา  แตดาวิดยอมรับวา  "
เรากระทํ าบาปตอพระเจาแลว"  (2 ซามูเอล 12.13)
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เอลียาหยอมรับความลมเหลว  เขากลาววา
"พอแลวพระองคเจาขา  ขาแตพระเจา  บัดนี้ขอเอาชีวิตของขาพระองคไปเสียเพราะ

ขาพเจาก็ไมดีไปกวาบรรพบุรุษของขาพระองค"   (1 พงศกษัตริย 19.4)

เปาโลยอมรับ  เขากลาววาเขาเดือดรอนและงงงวย  ถูกขมเหง  ถูกทอดทิ้ง  แมกระทั่งหมดหวัง
ในชีวิต (2  โครินธ 4.8-9,  2 โครินธ 1.8)

อยายอมใหความเยอหยิ่งปดกั้นคุณจากการยอมรับวาคุณพายแพการตอสูเพื่อที่จะฟนตัวจาก
กับดักของศัตรู  คุณตองรูกอนวาคุณอยูในกับดักของมัน

"ถาเราทั้งหลายจะวาเราไมมีบาป  เราก็ลวงตนเอง  และสัจจะไมไดอยูในเราเลย"    
(1 ยอหน 1.8)

ขั้นที่สอง  สํ านึกผิด
การยอมรับความผิดพลาดไมเปนการเพียงพอ  เราตองขอใหพระเจาอภัยแกเรา
"ถาเราสารภาพบาปของเรา  พระองคทรงสัตยซ่ือและเที่ยงธรรม  ก็จะทรงโปรดยก

บาปของเรา  และจะทรงชํ าระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น"  (1 ยอหน 1.9)

ดาวิดสํ านึกผิดดวยเรื่องบาปของเขากับนางบัทเชบา  จงอานคํ าอธิษฐานอันยิ่งใหญแหงการ
สํ านึกผิดในสดุดี 52  ซึ่งเปนสดุดีที่ดี  ใชเปนคํ าอธิษฐานเมื่อคุณลมลง

โยชูวาเสาะหาจนกระทั่งเขาพบสาเหตุของความลมเหลวที่เมืองอัย  เขาพบวาผูนํ าของทหาร
ทามกลางประชาชนไมเชื่อพระเจา   และเปนสาเหตุใหกองทัพพายแพการตอสู  โยชูวาและประชาชน
สํ านึกผิดตอหนาพระเจา  (โยชูวา  7)

เอลียาหสํ านึกผิด เขายอมรับวาไมไดดีไปกวาบรรพบุรุษของเขาที่ทํ าบาปเลย (1 พงศกษัตริย
19.4)

เปาโลชี้ใหเห็นวาแมวาเขามีการตอสูที่ยิ่งใหญกับเนื้อหนัง  (โรม 7)  เขาก็สามารถมีชัยชนะโดย
การ  "สํ านึกผิดจากความประพฤติที่นํ าไปสูความตาย"  (โรม 8,  ฮีบรู 6.1)

ขั้นที่สาม   เสริมสรางกํ าลังฝายวิญญาณของคุณขึ้นมาใหม
ในโลกธรรมชาติ เมื่อกองทัพประสบความพายแพทางทหาร ตองใชเวลาเพื่อเสริมสรางกํ าลังตอ

สูใหมกอนที่จะกลับไปสูสนามรบ แมทัพวิเคราะหปญหาทํ าการแกไขและหนุนใจกองทหารใหเขมแข็ง
ข้ึน

ส่ิงนี้เปนหลักการสํ าคัญในโลกวิญญาณเชนกัน  เมื่อคุณประสบความลมเหลวในสงครามฝาย
วิญญาณ  คุณตองเสริมสรางพลังฝายวิญญาณของคุณขึ้นมาใหม
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โยชูวาซบหนาตอพระเจา เขาอธิษฐานเพื่อรับกํ าลังฝายวิญญาณใหมกอนที่จะกลับไปยังสนาม
รบ  เขาแสวงหาการเปดเผยถึงเหตุผลของความลมเหลวและการทรงนํ าเพื่อปฎิบัติการแกไข (โยชูวา
7.6-15)

ดาวิดถืออดและอธิษฐานเมื่อเขาลมเหลวเรื่องนางบัทเชบา  ตอมาเขาไดไดรับอาหารฝายราง
กายหลังจากการตายของลูกของเขากับนางบัทเชบา

เหตุการณที่ศิกลาก  ดาวิด  "หนุนใจตนเองในองคพระผูเปนเจา"  และรวบรวมกํ าลังของเขา
ใหมกอนจะกลับสูสนามรบ  (1 ซามูเอล  30.6)

เอลียาหพักผอนและมีทูตสวรรคมาปรนนิบัติ   และรอคอยอยูบนภูเขาจนไดกํ าลังจากการ
สํ าแดงพิเศษของฤทธิ์อํ านาจของพระเจา (1 พงศกษัตริย 19)

เปาโลหนุนใจตนเองในองคพระผูเปนเจา   เขาเตือนตัวเองวาไมมีส่ิงใด  แมกระทั่งความลม
เหลวของเขาจะแยกเขาจากพระเจาได

"แลวใครจะใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสตไดเลา  จะเปนความทุกข
หรือความยากลํ าบาก  หรือการเคี่ยวเข็ญ  หรือการกันดารอาหาร  หรือการเปลือยกาย  หรือ
การถูกโพยภัย  หรือการถูกคมดาบหรือ ตามที่เขียนไวในพระคัมภีรวา  เพราะเห็นแกพระองค
ขาพระองคจึงถูกประหารวันยังค่ํ า  และนับวาเปนแกะสํ าหรับจะเอาไปฆา  แตวาในเหตุการณ
ทั้งปวงเหลานี้  เรามีชัยเหลือลนโดยพระองคผูไดทรงรักเราทั้งหลาย    เพราะขาพเจาเชื่อมั่น
วา  แมความตาย  หรือชีวิต  หรือบรรดาทูตสวรรค  หรือเทพเจา  หรือสิ่งซ่ึงมีอยูในปจจุบันนี้
หรือสิ่งซ่ึงจะมีในภายหนา  หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย    หรือซ่ึงสูง  หรือซ่ึงลึก  หรือสิ่งใดๆอ่ืนที่ได
ทรงสรางแลวนั้น  จะไมสามารถกระทํ าใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจา  ซ่ึงมีอยูใน
พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเราได "  (โรม 8.35-39)

วิธีตาง ๆ ในการเสริมสรางกํ าลังฝายวิญญาณของคุณขึ้นมาใหมมีดังนี้

− ศึกษาคูมือที่ยิ่งใหญที่สุดของสงครามฝายวิญญาณที่เคยเขียนขึ้นมาคือ  พระวจนะของ
พระเจา

− ใชเวลาในการอธิษฐานและถืออด   หลักการในการอธิษฐานรวมกับการถืออดเปนสิ่งที่คุณ
เรียนมาแลวในหลักสูตรนี้   รวมถึงการผูกมัดอํ านาจของศัตรูในชีวิตของคุณ  ขอใหพระเจา
ทรงเปดเผยสาเหตุของความลมเหลวที่คุณประสบมาและจํ าตองทํ าอะไรเพื่อแกสถานการณ

− ทบทวนยุทธวิธีของสงครามฝายวิญญาณที่เรียนมาในหลักสูตรนี้ ขอพระเจาทรงฟนกํ าลัง
ของคุณและชวยใหคุณนํ ายุทธวิธีเหลานี้มาใช

− พักผอนรางกาย  มนุษยประกอบดวยรางกาย  จิตใจและวิญญาณ  เมื่อรางกายของคูณ
เหนื่อยลา  ซาตานจะใชประโยชนและกระทบตอจิตใจและวิญญาณของคุณได
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ขั้นที่  4  ทํ าสงครามตอไป
ยุทธวิธีที่สํ าคัญประการหนึ่งของศัตรูคือ   การลอลวงใหคุณเลิกลมเมื่อคุณพายแพสงครามฝาย

วิญญาณ
มันจะพูดถอยคํ าของความพายแพแกคุณวา
"คุณเลิกลมเสียดีกวา
ทุกคนหมดความไววางใจในตัวคุณแลว
พระเจาไมสนใจหรอก  มิฉะนั้นพระองคตองชวยคุณแลว
คุณออนแอเกินไปและไมมีอะไรดีเลย
คุณไมมีวันทํ าไดอยางคริสเตียนหรอก
คุณไมดีเลย"
จงอยาฟงคํ ากลาวหาศัตรู จงรับรูความผิดพลาดของคุณ สํ านึกผิดตอหนาพระเจาและจํ าไววา

"เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไมมีแกคนทั้งหลายที่อยูในพระเยซูคริสต"  (โรม 8.1)

จงใชพระคัมภีรขอนี้เพื่อทํ าใหการกลาวหาของซาตานพายแลว ... กลับมายังสนามรบ !
หลังจากพายแพที่ศิกลาก  ดาวิดกลับไปสูสนามรบดวยชัยชนะยิ่งใหญทางทหาร  พระองคทรง

ฟนจากทุกอยางที่ศัตรูเอาไปจากพระองค
"ดาวิดไดสิ่งของ  ที่คนอามาเลขริบคืนมาทั้งหมด  และดาวิดชวยภรรยาทั้งสองของ

ทานมาได   ไมมีอะไรขาดจากทานไปเลย  ไมวาเล็กหรือใหญ  บุตรชายหรือบุตรหญิง  ในสิ่งที่
ริบไปหรือ  สิ่งที่เขาเหลานั้นเอาไป  ดาวิดไดคืนมาหมด"   1  ซามูเอล  30.18-19

โยชูวาดํ าเนินการทางทหารตอไปในแผนดินแหงพระสัญญาดวยความสํ าเร็จอันยิ่งใหญ  เขา
กลับไปเมืองอัยและมีชัยชนะตอกองทัพเดียวกันที่ไดทํ าใหเขาพายแพ

เมื่อคุณกลับสูสนามรบฝายวิญญาณหลังจากความลมเหลว  คุณไมเพียงแตสามารถมีชัยชนะ
ใหม ๆ ตอไปเทานั้น   แตคุณยังไดฟนฟูทุกอยางที่ศัตรูเอาไปจากคุณ

เอลียาหฟนใจจากความทอแทและกลับสูการตอสูฝายวิญญาณ  และทํ าการอัศจรรยที่ยิ่งใหญ
ที่สุดในประวัติศาสตรของการรับใชของเขา

สํ าหรับเปาโลนั้น   จงอานขอความที่เหลือที่เรากลาวมาแลวขางตน
"เราถูกขนาบรอบขาง  แตก็ไมถึงกับกระดิกไมไหว  เราจนปญญาแตไมถึงกับหมด

มานะ  เราถูกขมเหงแตก็ไมถูกทอดทิ้ง  เราถูกตีลงแลวแตก็ไมถึงตาย"  (2 โครินธ 4.8-9)

นี่คือนักรบฝายวิญญาณที่มีชัยชนะ  เขากลาววาเรา
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เดือดรอน......แตไมทอใจ
จนปญญา......แตไมหมดหวัง
ถูกขมเหง......แตไมถูกทอดทิ้ง
ถูกตีลงแลว......แตไมถูกทํ าลาย

จํ าไววา  "คนชอบธรรมลมลง  7  ครั้ง  และลุกขึ้นไดอีก"  สุภาษิต 24.16

เรียนรูจากความผิดพลาด

"พี่นองทั้งหลาย  เราอยากใหทานทราบถึงความทุกขยากที่เกิดแกเราในแควนเอเซีย
ซ่ึงทํ าใหเราหนักใจเหลือกํ าลัง  จนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได

ที่จริงเราคาดวาเราถึงที่ตายแลว  แตที่เปนเชนนี้ก็เพื่อมิใหเราไวใจในตนเอง  แตใหไว
ใจในพระเจาผูทรงโปรดใหคนทั้งปวงฟนจากความตาย

พระองคทรงชวยเราใหพนจากมรณภัย  และพระองคจะทรงชวยเราอีก  เราไวใจพระ
องควา  พระองคจะทรงชวยเราตอไปอีก"  2 โครินธ 1.8-10

เปาโลอธิบายวา  ปญหาตาง ๆ ในเอเชียไดสอนเขาใหรูจักบทเรียนที่สํ าคัญคือ  "เราไมควรวาง
ใจในตัวเราเอง  แตวางใจในพระเจา"

นี่เปนบทเรียนที่ยิ่งใหญที่เราเรียนรูจากความผิดพลาด  คุณไมอาจที่จะวางใจในตนเองใน
สงครามฝายวิญญาณ  คุณจะแนใจในอํ านาจของคุณ  สิทธิอํ านาจของคุณและชัยชนะของคุณใน  พระ
เยซูคริสตเทานั้น

เปาโลมองออกไปเหนือโลกธรรมชาติเพื่อมองดูประโยชนฝายวิญญาณตาง  ๆ  การลอลวง  
การทดลองและความลมเหลว

"เหตุฉะนั้นเราจึงไมยอทอ  ถึงแมวาภายนอกของเรากํ าลังทรุดโทรมไป  แตจิตใจภาย
ในนั้นก็ยังคงจํ าเริญขึ้นใหมทุกวัน

เพราะวาการทุกขยากเล็ก ๆ นอย ๆ ของเรา  ซ่ึงเรารับอยูประเด๋ียวเดียวนั้นจะทํ าใหมี
ศักด์ิศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได

เพราะวาเราไมไดเห็นแกสิ่งของที่เรามองเห็นอยู แตเห็นแกสิ่งของที่มองไมเห็น เพราะ
วาสิ่งของซ่ึงมองเห็นอยูนั้นเปนของไมยั่งยืน  แตสิ่งซ่ึงมองไมเห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร"            2
โครินธ  4.16-18

เปาโลเรียนรูวาแมวามนุษยภายนอกจะรวงโรย แตมนุษยภายในยังคงเสริมสรางใหม  ความ
ทุกขรอนเล็กๆ นอยๆ ของการตอสูทํ าใหเกิดความเจริญเติบโตทางวิญญาณ  ส่ิงที่เรามองเห็นนั้นไมใช
ส่ิงที่สํ าคัญ  แตส่ิงที่สํ าคัญคือส่ิงที่เกิดขึ้นในโลกวิญญาณ
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แทนที่จะเลิกลมการตอสู  เปาโลเรียนรูจากความผิดพลาดและมุงไปสูชัยชนะใน  2  โครินธ
1.10  เขาชี้ใหเห็นวาพระเจา

"ไดทรงชวยปลดปลอยเรามาแลว"  (ในอดีต)
"ทรงชวยปลดปลอยเรา"   (ในปจจุบัน)
"จะทรงชวยปลดปลอยเราอีก"  (ในอนาคต)

มุงตอไปในสูชัยชนะ

แมวาจะมีความงุนงง  การขมเหง  ความเดือดรอนและการหมดหวัง  เปาโลสามารถพูดไดใน
วันสุดทายของชีวิตของเขาวา

"ขาพเจาไดตอสูอยางเต็มกํ าลัง  ขาพเจาไดแขงขันจนถึงที่สุด  ขาพเจาไดรักษาความ
เชื่อไวแลว"  2  ทิโมธี 4.7

ถาคุณเรียนรูวาจะชนะการตอสูกับศัตรูไดอยางไรแมวาจะพายแพชั่วคราว คุณก็สามารถ
สะทอนเสียงของเปาโลที่วา

"ขาพเจาไดตอสูอยางเต็มกํ าลัง"

ชื่อ .....................................................
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บททดสอบบทที่  20

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ าของบทนี้
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________                                                                                                  

2. จากตัวอยางที่ใชในบทเรียนนี้  จงบอกชื่อชาย  4  คนที่พายแพการตอสูแตชนะสงคราม
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

3. บอกข้ันตอน  4  ประการในการเอาชนะสงครามแมวาจะพายแพการตอสู
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. จงใหขอพระคัมภีรอางอิงเพื่อใชเมื่อซาตานกลาวหาวาคุณลมเหลว
____________________________________________________________________________
_____                                                                                                                         

5. จงใหขอพระคัมภีรอางอิงซึ่งพิสูจนวาคุณฟนใจขึ้นเมื่อคุณพายแพการตอสูกับซาตาน
____________________________________________________________________________
_____                                                                                                                         

6. บทเรียนอะไรที่เปาโลเรียนรูจากการพายแพของเขาในเอเซีย
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____                                                                                               

คํ าตอบบททดสอบ  บทที่  20
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1. "ขาพเจาไดตอสูอยางเต็มกํ าลัง  ขาพเจาไดแขงขันจนถึงที่สุด  ขาพเจาไดรักษาความเชื่อไว
แลว"  (2 ทิโมธี 4.7)

2.  ดาวิด    โยชูวา   เอลียาห   เปาโล  หนา  257-258
3.  ดูหนา   259-261

ยอมรับความผิดพลาด
สํ านึกผิด
เสริมสรางกํ าลังฝายวิญญาณของคุณใหม
ทํ าสงครามตอไป

4.  โรม  8.1    หนา 261
5.  2  ทิโมธี  2.26   หนา 258   
6.  เขาเรียนรูวาเราไมอาจที่จะไววางใจในตนเองในการสงครามฝายวิญญาณ  ความไววางใจของ

เราตองอยูในพระเจา หนา 262

เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป
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1.   ยุทธวิธีที่สํ าคัญประการหนึ่งซึ่งซาตานใชเพื่อทํ าใหผูเชื่อพายแพคือ  การลอลวง
"การลอลวง"  คือการนํ าไปในทางผิดหรือทํ าใหคนใดคนหนึ่งเชื่อในบางสิ่งที่ไมเปนความจริง

      พระคัมภีรบอกเราวาซาตานเปนผูลอลวงและมันไมไดลอลวงคนใดคนหนึ่งเทานั้น แตมันลอลวงคนทั้งชาติ
วิวรณ  20.10
ซาตานทํ างานกับ  "อุบายและการอธรรมตาง ๆ "      2 เธสะโลนิกา  2.10
พระคัมภีรเตือนเราวาการลอลวงจะเพิ่มขึ้น   2  ทิโมธี 3.13

เพราะเหตุนี้เราจึงถูกสอนใหระวังเหตุการณที่ชี้ถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซู มัทธิว  24 , มาระโก 13,  2
เธสะโลนิกา  2.3

เราถูกเตือนเรื่องคนที่ซาตานใชใหมาลอลวง  2  โครินธ 11.13,  ติตัส 1.10,  2  เปโตร 2.13,  2  ยอหน 7
คนที่ไมเชื่อทุกคนถูกลอลวงโดยบาป  2  โครินธ  4.4  ,  ฮีบรู 3.13
อยายอมรับการลอลวงจาก  "คํ าพูดเพราะ ๆ ฟงดูดี" ซึ่งไมสอดคลองกับพระวจนะพระเจา โรม 16.8, 2 โครินธ 4.2

คุณถูกลอลวง
ถาคุณฟงหลักปรัชญาที่ไมมีประโยชน   โคโลสี  2.8
ถาคุณวางใจในความรํ่ ารวยและยอมตัวตอตัณหาของเนื้อหนัง  มัทธิว 13.22,  มาระโก 4.19,  เอเฟซัส 4.22
ถาคุณเปนผูฟงแตไมกระทํ าตามพระวจนะของพระเจา  ยากอบ 1.22
ถาคุณกลาววาคุณไมมีบาป  1 ยอหน 1.8
ถาคุณหลงฟงคนชั่ว  2  ทิโมธี  3.13
ถาคุณคิดวาคุณสํ าคัญทั้ง ๆ  ที่จริงแลวคุณไมมีอะไรเลย  กาลาเทีย 6.3
ถาคุณคิดวาคุณจะไมเกี่ยวเก็บส่ิงที่คุณหวานลงไป    กาลาเทีย  6.7
ถาคุณคิดวาคนอธรรมจะไดรับมรดกของแผนดินสวรรค  1  โครินธ  6.9
เมื่อคุณคิดวาคุณฉลาดเพราะคุณมีสติปญญาในโลกนี้  1  โครินธ  3.18
โดยการทํ าทาเปนคนฝายวิญญาณ  แตล้ินที่คุณเองชนะไมไดเปดเผยใหเห็นสภาวะที่แทจริงของคุณ  ยากอบ
1.26

2. พระเจาทรงเปนผูชวยเหลือเราใหมีชัยในสงครามฝายวิญญาณ  2  ซามูเอล  22.2,  1  พงศาวดาร 11.14,
สดุดี 18.2,  40.17,  70.5,  144.2,  ดาเนียล 6.16

พระองคทรงมอบศัตรูไวในมือของเรา    ผูวินิจฉัย  3.28
พระเยซูทรงถูกขนานนามวาเปนพระผูชวยเหลือเรา   โรม  11.26
พระเยซูเสด็จมาเพื่อเทศนาเรื่องการปลดปลอยเราจากบาป  ลูกา 4.18
เราไมไดรับความชวยเหลือโดยกํ าลังของมนุษย   สดุดี  33.16

พระเจาทรงชวยเหลือ
คนยากจน โยบ  36.5
คนที่ยํ าเกรงพระองค สดุดี  34 .7
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คนชอบธรรม  สุภาษิต 11.8,21
คนที่ดํ าเนินชีวิตอยางฉลาด สุภาษิต 28.26
คนที่มีธรรมะ 2  เปโตร 2.6

พระองคทรงชวยเหลือ (ปลดปลอย) เราจากคนตอไปนี้
คนที่โหดราย 2 ซามูเอล 2.49
ศัตรู 2 ซามูเอล 22.18, สดุดี 18.48, 78.42
การตอสูแขงขันของคน 2 ซามูเอล 22.44, สดุดี 18.43
ความกลัวทุกชนิด สดุดี 34.4
ความกลัวตาย ฮีบรู  2.15
ความเดือดรอนของเรา สดุดี 31.17, 54.7,81.7
ความทุกขยากและการขมเหง สดุดี 34.19,  กิจการ 7.10, 2 ทิโมธี 3.11
ผูปกครองบานเมืองและประชาชนที่ชั่วราย         กิจการ 12.11
กฎบัญญัติ โรม 7.6
ความเสื่อมโทรมมาสูอิสรภาพแหงสงาราศี โรม  8.21
ความตายครั้งที่  2 2  โครินธ  1.10
อํ านาจของความมืด โคโลสี  1.13
พระพิโรธที่จะมาถึง 1  เธสะโลนิกา 1.10
คนที่ไมมีเหตุผล 2.  เธสะโลนิกา  3.2
การตอสูสงคราม สดุดี  55.18
การลมลงและวิญญาณของเราจากความตาย สดุดี 56.13,  116.8
ผูที่เกลียดชังเรา สดุดี 69.14
นรก สดุดี 86.13
ความเศราใจ สดุดี  107.6
การทํ าลาย สดุดี 107.20
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