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บทที่  15
ยุทธวิธีฝายวิญญาณของพระเยซู

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว   คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
− บอกจุดประสงคที่พระเยซูเสด็จเขามาในโลก
− บอกชื่ออาวุธฝายวิญญาณซึ่งพระเยซูทรงใชในการที่ถูกซาตานทดลอง
− บอกถึงยุทธวิธีฝายวิญญาณที่พระเยซูทรงมอบหมายแกผูเชื่อ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
"ผูที่กระทํ าบาปก็มาจากมาร  เพราะวามารไดกระทํ าบาปต้ังแตเริ่มแรก  พระบุตรของ

พระเจาไดเสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือ   เพื่อทรงทํ าลายกิจการของมาร"  (1  ยอหน 3.8)

คํ านํ า
ในบทเรียน 2-3 บทสุดทาย  คุณไดศึกษาถึงยุทธวิธีของซาตานในดานตาง ๆ ของสงครามฝาย

วิญญาณ เราไดอธิบายถึงยุทธวิธีของพระคัมภีรเพื่อใหมีชัยชนะโดยเฉพาะสํ าหรับในดานสงครามของ
แตละคน

บทนี้เปนบทแรกในหลายๆ บทที่จะมุงเนนที่ยุทธวิธีทั่ว ๆ ไปในสงครามฝายวิญญาณซึ่งใชได
กับการตอสูทุกสถานการณ

ยุทธวิธีทั่วไปเหลานี้ใชไดกับสถานการณการตอสูที่ไดอธิบายมาแลว   ซึ่งควรนํ ามาประกอบเขา
กับยุทธวิธีเฉพาะอยางที่คุณไดศึกษาไปแลว

บทนี้เกี่ยวของกับยุทธวิธีที่พระเยซูทรงใชเพื่อทํ าใหมารพายแพ
คุณไดศึกษากอนหนานี้แลววาพระเยซูทรงจัดการกับมารอยางไรในขณะที่พระองคทรงรับใชใน

โลกนี้   เราจะไมกลาวซํ้ าอีกถึงยุทธวิธีเหลานี้ในบทเรียนนี้
ในบทตอไปเกี่ยวกับการอธิษฐานและการถืออด  คุณจะไดเรียนรูวาพระเยซูทรงใชยุทธวิธีเหลา

นี้อยางไร  ซึ่งจะไมสามารถกลาวถึงในบทนี้
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จุดประสงคของพระเยซู

กอนที่จะตรวจสอบถึงยุทธวิธีของพระเยซู จํ าเปนที่จะตองเขาใจจุดประสงคของพระเยซูในสวน
ที่เกี่ยวของกับซาตาน

 “ผูที่กระทํ าบาปก็มาจากมาร เพราะวามารไดกระทํ าบาปต้ังแตเริ่มแรก  พระบุตรของ
พระเจาไดเสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือ  เพื่อทรงทํ าลายกิจการของมาร"   (ยอหน 3.8)

เหตุผลที่พระเยซูเสด็จเขามาในโลกก็เพื่อทํ าลายงานของซาตาน  จุดประสงคนี้เองทํ าใหพระ
องคเปนฝายตรงขามกับศัตรูทันที

"ขโมยนั้นยอมมาเพื่อจะลักและฆาและทํ าลายเสีย  เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชีวิต
และจะไดอยางครบบริบูรณ"    (ยอหน 10.10)

ทํ าลายงานตาง ๆ
ต้ังแตเร่ิมตนงานรับใชของพระองคในโลกนี้ พระเยซูเตรียมที่จะทํ าลายงานของซาตานโดย
-  ทรงเปดเผยถึงการผูกมัดของบาป  (ยอหน  8.34)
-  พระองคทรงใหอภัยบาป  (มัทธิว  9.1-8,   มาระโก 2.1-12, 17,  ลูกา 4.17-32)
-  พระองคทรงเนนที่สภาพของจิตใจมากกวาการลอลวงของสิ่งที่ปรากฎภายนอก (มัทธิว             

15.16-20,  มาระโก 7.20-23,  ลูกา 6.45, 11.39)
-  พระองคทรงรักษาคนเจ็บปวย  (มัทธิว 11.5)
-  พระองคทํ าใหคนเปนขึ้นจากตาย (มาระโก 5.35-43, ลูกา 8.49-56, ยอหน 11)
− พระองคทรงปลดปลอยคนจากอํ านาจของผีมาร  (มัทธิว 8.16)
โดยสรุป   พระองคทรงทํ าลายงานของซาตานในความคิด  จิตใจ  วิญญาณและรางกายของ

มนุษย
"คือวาคนตาบอดก็หายบอด  คนงอยเดินได  คนโรคเรื้อนหายสะอาด  คนหูหนวกได

ยิน  คนตายแลวเปนขึ้นมา  และขาวประเสริฐก็ประกาศแกคนอนาถา"   (มัทธิว  11.5)

เปดเผยใหรูจักศัตรู
พระเยซูไมเพียงแตทํ าลายงานของซาตาน พระองคยังทรงเปดเผยใหรูถึงยุทธวิธีที่ชั่วรายของ

ศัตรู
พระองคทรงสอนถึงการลอลวงของซาตาน ซึ่งมักจะเพิ่มมากขึ้นในยุคสุดทายบนโลกนี้      (มั

ทธิว 24-25,  มาระโก 3.23-27,  ลูกา 11.17-24)
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พระองคเตือนวาซาตานอาจทํ าลายจิตใจเราได (มัทธิว 10.28)
พระองคไดพูดถึงความจํ าเปนที่ตองผูกมัดผูที่แข็งแรง(ซาตาน)กอนที่จะทํ าลายสิ่งอื่น (มัทธิว

12.26-30, มาระโก 3.23-27, ลูกา 11.17-24)
พระองคทรงเปดเผยวาซาตานพยายามที่จะปดกั้นพระวจนะของพระเจาไมใหเกิดผลในจิตใจ

ของชายและหญิง (มัทธิว 13.38,  มารโก 4.15, ลูกา 8.12)
พระองคทรงเปดเผยใหรูถึงผูที่ไมถูกตองกับพระเจาวา "พอของเขาคือมาร" (ยอหน 8.44-47)
พระองคทรงเปดเผยใหรูวาซาตานเปน  "เจาของโลกนี้"  (ยอหน 14.30)

การแตกแยกที่ยิ่งใหญ
แมวาพระเยซูทรงเสด็จมาเพื่อนํ าสันติสุขของพระเจา (ยอหน 14.27,  ฟลิปป 4.7)  และสันติสุข

กับพระเจา  (โรม 5.1) มาให พระองคทรงนํ าการแตกแยกมาใหดวย
"อยาคิดวาเรามาเพื่อจะนํ าสันติภาพมาสูโลก  เรามิไดนํ าสันติภาพมาให  แตเรานํ าดาบ

มาเรามาเพื่อจะให ลูกชายหมางใจกับบิดาของตนและลูกสาวหมางใจกับมารดา  และลูกสะใภ
หมางใจกับแมผัว  และผูที่อยูรวมเรือนเดียวกัน  ก็จะเปนศัตรูตอกัน"   (มัทธิว  10.34-36)

การเสด็จมาของพระเยซูแบงคนเปนสองฝาย จะเลือกเปนกลางไมได
“ไมมีผูใดเปนขาสองเจาบาวสองนายได เพราะวาจะชังนายขางหนึ่ง และจะรักนายอีก

ขางหนึ่ง หรือจะนับถือนายฝายหนึ่ง และจะดูหมิ่นนายอีกฝายหนึ่ง ทานจะปฏิบัติพระเจาและ
จะปฏิบัติเงินทองพรอมกันไมได”  (มัทธิว 6.24)

"ผูที่ไมอยูฝายเราก็ตอสูเรา..."   (ลูกา 11.23)

พระเยซูตรัสถึงการแตกแยกที่ยิ่งใหญนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับทาง 2 ชนิด  ซึ่งทางหนึ่งตรงไปและ
แคบ  และอีกทางหนึ่งกวางใหญ  พระองคทรงเตือนถึงการลอลวงของทางที่กวางของซาตานซึ่งหลาย
คนเดินไป  (มัทธิว 7.13-14)

จากเรื่องของเศรษฐีและลาซารัส  (ลูกา 16.19-31)  พระเยซูทรงเปดมานระหวางชีวิตและความ
ตาย  พระองคทรงใหคนเห็นถึงผลบั้นปลายของการเลือกทางที่ผิด

โดยเหตุที่พระองคทรงทํ าลายและทรงเปดเผยงานของซาตาน  พระเยซูจึงทรงถูกโจมตีตลอด
การรับใชของพระองค   ศัตรูมักจะพยายามทํ าลายพระองคหรือปดกั้นพระองคไมใหกระทํ างานพันธกิจ
ที่พระองคทรงเสด็จมาเพื่อกระทํ าไดสํ าเร็จ 

ในขณะที่พระองคประสูติมา  มีความพยายามจะเอาชีวิตพระองค ระหวางการรับใชในที่
สาธารณะก็มีแผนการหลายประการที่จะคราชีวิตของพระองค  และอยางนอยไดมีความพยายามหนึ่ง
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คร้ังแตไมสํ าเร็จ  พระองคทรงตอตานกับอํ านาจของมาร  ผูนํ าทางศาสนา  สาวกของพระองคเองและ
ซาตาน

การลอลวงพระเยซู
การเผชิญหนาโดยตรงระหวางพระเยซูกับซาตานเกิดขึ้นระหวางเวลาการลอลวงของศัตรู
กอนที่จะกลาวตอไปในบทนี้  จงอานเรื่องราวการลอลวงนี้ซึ่งบันทึกไวใน  (มัทธิว 4.1-11,

มาระโก 1.12-13  และลูกา  4.1-13)
ประการแรกซาตานพยายามชักนํ าใหพระเยซูเปลี่ยนกอนหินใหเปนขนมปง  แนนอนที่ฤทธิ์

อํ านาจของพระเยซูซึ่งตอมาไดเปลี่ยนนํ้ าเปนเหลาองุน สามารถที่จะเปลี่ยนกอนหินเปนขนมปงได  แต
การทํ าดังกลาวในสถานการณนี้ก็เทากับกระทํ าโดยไมพึ่งพาพระเจา  และใชอํ านาจของพระองคเพื่อ
ประโยชนสวนตัว

ตอมาซาตานพยายามใหพระเยซูกระโจนลงมาจากยอดพระวิหาร   จงสังเกตวาซาตานพูดวา  "
จงกระโจนลงไป"   ซาตานไมสามารถโยนพระองคลงไป  เพราะฤทธิ์อํ านาจของซาตานเปนอํ านาจที่
จํ ากัด

ซาตานสามารถชักชวนใหเราทํ าบาป  แตมันไมอาจโยนเราลงไป  คนทุกคนถูกลอลวงเมื่อเขา
ถูกนํ าไปโดยตัณหาของเขา  เขาไมไดถูกบังคับแตถูกลอลวงใหหลงไป

ในการลอลวงนี้ซาตานใชพระวจนะของพระเจามาสนับสนุนการขอรองของมัน  แตมันนํ ามาใช
ผิด  (มัทธิว 4.6)   การนํ าพระวจนะของพระเจามาใชผิดเปนยุทธวิธีหนึ่งของซาตาน

ในการทดลองสองครั้งแรก ซาตานพูดวา “ถาทานเปนพระบุตรของพระเจา” จงทํ าสิ่งนี้  แตพระ
บิดาไดทรงรับรองความเปนบุตรแลว โดยตรัสผานฟาสวรรคลงมา (มัทธิว 3.17) ซาตานมักจะมุงเปามา
ที่ความสัมพันธของเรากับพระเจา

การทดลองสุดทายที่ซาตานตองการคือการนมัสการ แลวมันจะมอบอาณาจักรของโลกคืนให
ในการลอลวงทั้ง  3  สถานการณนี้  คุณพบวามีอํ านาจชั่วรายของโลก  เนื้อหนังและมาร  ทํ า

สงครามตอสูพระเยซู
พระเยซูทรงเผชิญหนากับการลอลวงของซาตานดวยพระวจนะของพระเจา   พระคัมภีรเปน

อาวุธฝายวิญญาณที่สํ าคัญและเปนสวนของอาวุธของพระเจาซึ่งคุณจะไดศึกษาในบทตอไป  ซึ่งเรียก
วา  "ดาบของพระวิญญาณ"

พระวจนะของพระเจาเปนคูมือที่ดลใจจากเบื้องบนเพียงอยางเดียวในสงครามฝายวิญญาณ  
หนังสืออ่ืน ๆ มีประโยชนตอเมื่อสอดคลองกับพระวจนะของพระองค

ในการเผชิญกับการลอลวงของซาตาน  พระเยซูทรงใชพระวจนะของพระเจา  พระเยซูทรงอาง
ขอพระคัมภีรเฉพาะที่ซึ่งนํ ามาใชในการตอสู  พระองคไมไดอางขอความจากพงศาวดาร หรือประวัติ
ศาสตรจากพระคัมภีรเดิม
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พระเยซูคริสตตรัสวา  "มีคํ ากลาวไวอีกวา..."  เมื่อคุณใชขอพระคัมภีรเฉพาะที่ จงแนใจวามัน
สมดุลกับพระวจนะสวนที่เหลือ  เราตองดูบริบท  (สวนที่อยูกอนและหลังขอนั้นๆ)  และนํ ามาใหสอด
คลองกับพระวจนะของพระเจาทั้งหมด

เพื่อที่จะใชพระวจนะของพระเจาใหเกิดผลในสงครามฝายวิญญาณ   คุณตองรูพระวจนะของ
พระเจา  คุณตองศึกษา  ภาวนาและทองจํ าพระวจนะ

ความพายแพหลายอยางในชีวิตเกิดจากที่เราไมรูพระวจนะของพระเจา
"พวกทานผิดแลว เพราะทานไมรูพระคัมภีรหรือฤทธิ์เดชของพระเจา" (มัทธิว 22.29)

พระเยซูเผชิญกับการลอลวงทุกอยางของศัตรูเชนเดียวกับเรา แตพระองคเอาชนะการลอลวง
เหลานั้นโดยปราศจากบาป  โดยที่พระองคเขาสูอาณาบริเวณของสงครามฝายวิญญาณ  พระองคจึง
เขาใจถึงการตอสูของเราและทรงใหกํ าลังแกเรา

"เพราะวามิไดมีมหาปุโรหิตที่ไมสามารถจะเห็นใจในความออนแอของเรา  แตไดทรง
ถูกทดลองใจเหมือนอยางเราทุกประการ  ถึงกระนั้นพระองคก็ยังปราศจากบาป" (ฮีบรู 4.15)

โดยเหตุที่พระองคไดรับชัยชนะ  เราจึงสามารถชนะไดดวย
"เพราะเหตุที่พระองคทรงทนทุกขทรมานและถูกลองใจ  พระองคจึงทางสามารถชวยผู

ที่ถูกลองใจได"   (ฮีบรู  2.18)

การเผชิญหนากับซาตานในประการอื่น ๆ
พระเยซูทรงเผชิญกับวิญญาณที่ชั่วหลายครั้ง  แตวิญญาณชั่วและการลอลวงโดยซาตานไมใช

การตอสูประการเดียวที่พระเยซูทรงพบ ซาตานใชคนซึ่งใกลชิดพระองคใหทํ าสงครามตอสูพระองคดวย

เปโตร
ซีโมนเปโตรเปนสาวกหนึ่งในสิบสองคนที่พระเยซูทรงเลือก อยางไรก็ตามบางครั้งเปโตรก็ถูก

ซาตานใชใหทํ าสงครามตอสูพระเยซู
เมื่อพระองคทรงเปดเผยถึงการสิ้นพระชนมที่ใกลเขามา  เปโตรตอวาพระองคที่กลาวเชนนั้น

(มาระโก 8.32)  พระเยซูตรัสแกเปโตรวา
"อายซาตาน จงไปใหพน เพราะเจาคิดอยางคนมิไดคิดอยางพระเจา"  (มาระโก 8.33)

พระเยซูไมไดหมายความวาเปโตรเปนซาตานจริงๆ แตหมายถึงวาเปโตรถูกซาตานใชในขณะ
นั้น
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ยุทธวิธีที่สํ าคัญประการหนึ่งของซาตานคือ  การใชคนที่อยูใกลชิดเราใหพยายามนํ าเราหาง
จากการกระทํ าตามนํ้ าพระทัยของพระเจา  เราตองวางการชักชวนของมารไวขางหลังเราเชนเดียวกับ
พระเยซู

ในเวลาตอมา  เมื่อเปโตรสัญญาจะสัตยซื่อตอองคพระผูเปนเจา  พระเยซูตรัสแกเขาวา
"ซีโมนเอย ซีโมนเอย  ดูเถิดซาตานไดขอพวกทานไว  เพื่อจะฝดรอนเหมือนฝดขาวสาลี

แตเราไดอธิษฐานเผื่อตัวทาน เพื่อความเชื่อของทานจะไมไดขาด และเมื่อทานไดหันกลับแลว
จงชูกํ าลังพี่นองทั้งหลายของทาน  ฝายทานจึงทูลพระองควา   "พระองคเจาขา  ขาพระองค
พรอมแลวที่จะไปกับพระองค  ถึงจะตองติดคุกหรือถึงความตายก็ดี""   (ลูกา  22.31-33)

พระเยซูทรงรูวา  เมื่อเวลาของการตรึงกางเขนใกลเขามา   เปโตรอาจจะปฎิเสธเขา   เขามอง
เห็นวาศัตรูปรารถนาที่จะรอนสิ่งที่ดีออกจากชีวิตของเปโตร  แตพระเยซูอาจเห็นสิ่งที่สามารถจะเปนไป
ไดมากมายในชีวิตของเปโตร  พระองครูดีวาวันหนึ่งเขาจะกลายเปนผูนํ าที่ยิ่งใหญของคริสตจักรยุคแรก

ยูดาส
ยูดาสเปนสาวกหนึ่งในสิบสองคนที่พระเยซูทรงเลือก  พระเยซูทรงรูต้ังแตตนวาศัตรูจะใชชาย

คนนี้อยางไร
““เราเลือกพวกทานสิบสองคนมิใชหรือ และคนหนึ่งในพวกทานเปนมารราย" พระองค

ทรงหมายถึงยูดาสบุตรของซีโมน  อิสคาริโอท  เพราะวาเขาเปนผูที่จะอายัดพระองคไว  คือคน
หนึ่งในสาวกสิบสองคน"  (ยอหน 6.70-71)

จงอานการที่ยูดาสทรยศตอพระเยซูใน  มัทธิว  26.20-25  และยอหน 13.21-30
ซาตานยังคงใชยุทธวิธีนี้ตอสูผูเชื่อ  มันใชคนใกลชิดใหทรยศและทํ าใหเราบาดเจ็บ  แตเชน

เดียวกับพระเยซู   เราไมอาจยอมใหส่ิงนั้นนํ าเราออกจากเปาหมายที่พระเจาทรงวางไวใหเรา

ชัยชนะ
จงอานเรื่องราวของการสิ้นพระชนมและการฟนคืนพระชนมของพระเยซูกอนที่จะศึกษาตอไป  

คุณจะพบเรื่องราวนี้ใน  มัทธิว  26.28,  มาระโก  14-16,  ลูกา 22-24  และ ยอหน 18-21
การสิ้นพระชนมและการฟนคืนพระชนมของพระเยซูคริสตเปนการเผชิญหนาครั้งยิ่งใหญที่สุดที่

เคยเกิดขึ้นมาระหวางอํ านาจของซาตานและอํ านาจของพระเจา
โดยทางความตายของพระเยซู  ซาตานคิดวามันไดทํ าลายแผนการของพระเจา  มันไดฆาพระ

บุตรองคเดียวของพระเจา  มันไดทํ าลายกษัตริยผูซึ่งจะตองครอบครองอาณาจักรของพระเจา  แตพระ
เยซูตรัสวา
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"ทานคิดวาเราจะขอพระบิดาของเราไมไดหรือ  และในครูเดียวพระองคจะประทานทูต
สวรรคแกเรากวาสิบสองกอง     แตถาเชนนั้นพระคัมภีรที่วา  จํ าจะตองเปนอยางนี้  จะสํ าเร็จ
ไดอยางไร"  (มัทธิว 26.53-54)

"ราชอํ านาจของเรามิไดเปนของโลกนี้  ถาราชอํ านาจของเรามาจากโลกนี้  คนของเรา
ก็คงจะไดตอสูไมใหเราตกอยูในเงื้อมมือของพวกยิว  แตราชอํ านาจของเรามิไดมาจากโลกนี้"
(ยอหน  18.36)

"ทานจะมีอํ านาจเหนือเราไมไดนอกจากจะประทานจากเบื้องบนใหแกทาน  เหตุฉะนั้น
ผูที่อายัดเราไวกับทานจึงมีความผิดมากกวาทาน"  (ยอหน  19.11)

พระเยซูไมไดส้ินพระชนมเพราะวาอํ านาจของพระองคนอยกวาของศัตรู การสิ้นพระชนมของ
พระองคไมไดทํ าใหแผนการของอาณาจักรพระเจาจบลง เพราะไมใชเวลาสํ าหรับอาณาจักรของพระ
องคซึ่งเห็นไดที่จะวางรากลงในโลกนี้

การสิ้นพระชนมของพระเยซูทํ าใหแผนการของพระเจาสํ าเร็จลง  ขณะนี้คนไดรับความรอดจาก
พันธนาการของบาปและจากการลงโทษของ  "ความตายครั้งที่สอง"   (การแยกจากพระเจาเปนนิตย
เนื่องจากความบาป)

แมวาจะยิ่งใหญสักเทาไร ความรอดจากบาปก็ไมใชชัยชนะเพียงอยางเดียวที่พระเยซูไดรับจาก
การสิ้นพระชนมของพระองคบนไมกางเขน โดยการสิ้นพระชนมและการฟนคืนพระชนม พระเยซูทรงทํ า
ใหอํ านาจของศัตรูพายแพไป

“เหตุฉะนั้นจึงมีพระวจนะวา ครั้นพระองคเสด็จขึ้นไปสูที่สูงพระองคก็ทรงนํ าพวกเชลย
ไป และประทานของประทานแกมนุษย (ที่กลาววาพระองคเสด็จขึ้นไปนั้นจะหมายความอยาง
อ่ืนไปไมได  นอกจากวาพระองคไดเสด็จลงไปสูเบื้องต่ํ าของแผนดินโลกแลวดวย  องคผูเสด็จ
ลงไปนั้น ก็คือพระองคผูที่เสด็จขึ้นไปสูที่สูงเหนือฟาสวรรคทั้งปวงนั่นเอง เพื่อจะไดสถิตอยูทั่ว
ในสิ่งสารพัด)   (เอเฟซัส 4.8-10)

"พระองคทรงปลดเทพผูครองและศักดิเทพเสีย  พระองคไดทรงประจานเขา  และชนะ
เขาโดยกางเขนนั้น"   (โคโลสี 2.15)

พระเยซูทรงใหอํ านาจทุกอยางของศัตรูพายแพไปรวมทั้งความตาย  พระองคยังไดพิพากษา
ซาตานอีกดวย

"บัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้แลว เด๋ียวนี้เจาโลกนี้จะถูกกํ าจัดออกไป" (ยอหน
12.31)
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พระเยซูทรงกระทํ าทางแหงความรอด  พระองคทํ าใหความตายและศักดิเทพและอํ านาจของ
ศัตรูพายแพไป  พระองคทรงนํ าคนกลับมาครอบครองทุกสิ่งอีก  พระองคประกาศการพิพากษาเหนือ
ซาตานซึ่งจะสํ าเร็จในอนาคต

สถานการณปจจุบันก็คลายคลึงกับสภาวะที่เปนอยูในบางประเทศในโลกธรรมชาติ  อํ านาจ
ของกลุมที่กบฎจะถูกกํ าจัดโดยรัฐบาล  ผูนํ าการกบฎจะอยูใตการลงโทษ  แตยังคงเปนอิสระอยู  พลัง
การตอตานภายใตการนํ าของเขายังคงทํ าสงครามอยูในประเทศนั้น

พระเยซูทรงมีชัยชนะตอซาตานและไดวางการพิพากษาไวแลว  แตซาตานก็ยังคงเปนอิสระอยู
และพลังของอํ านาจมาร  เนื้อหนังและโลกยังคงทํ าสงครามอยู  มันพยายามที่จะควบคุมดินแดนซึ่งที่ถูก
ตองแลวเปนของผูพิชิต (พระเยซู)  มันพยายามทํ าใหคนตาบอดตอความจริงที่วาซาตานถูกทํ าใหพาย
แพแลวและอยูใตการพิพากษา  มันพยายามควบคุมบาน  คริสตจักรและประเทศชาติ

ส่ิงนี้คือส่ิงที่สงครามของผูเชื่อมุงเนน  พระเยซูทรงทํ าใหศัตรูพายแพ  แตซาตานยังคงเปนอิสระ
อยูในโลก  เปนงานของเราที่จะตองเปดตาชายหญิง ใหเห็นการลอลวงของมันและเอาการควบคุมดิน
แดนที่ควรเปนของเรากลับคืนมา

การตอสูสวนตัวของเรายังคงมีตอไปจนกวาจะถึงเวลาที่ซาตานถูกพิพากษาหรือจนกวาเราไป
อยูกับพระเยซูโดยทางความตาย  แลวแตวาอะไรจะมาถึงกอน

"ประสงคจะใหเทพผูปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถาน  รูจักปญญาอันซับซอนของ
พระเจาทางคริสตจักร  ณ  บัดนี้"   (เอเฟซัส 3.10)

ยุทธวิธีที่ถูกมอบหมาย
เพื่อชวยเราในการรบฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญ  พระเยซูมอบหมายยุทธวิธีฝายวิญญาณที่ทรง

อํ านาจใหแกผูเชื่อดังนี้

อํ านาจและสิทธิอํ านาจ
พระเยซูทรงมอบหมายอํ านาจและสิทธิอํ านาจเหนือซาตานแกผูเชื่อ
“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาพรอมกัน แลวก็ประทานใหเขามีอํ านาจเหนือผี

ทั้งปวงและรักษาโรคตางๆ ใหหาย”  ลูกา 9.1

สิทธิอํ านาจ และ กํ าลัง แตกตางกัน จงดูตัวอยางของตํ ารวจ  เขามีเครื่องหมายตํ าแหนงและ
เครื่องแบบซึ่งเปนสัญลักษณของสิทธิอํ านาจของเขา  เขามีสิทธิอํ านาจเพราะตํ าแหนงที่เขาดํ ารงอยูใน
รัฐบาล
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แตเพราะวาทุกคนไมไดเคารพสิทธิอํ านาจนี้  ตํ ารวจจึงถืออาวุธดวย   คือ กํ าลังของเขา
สิทธิอํ านาจเหนือศัตรูมาทางพระเยซูคริสตและฐานะผูเชื่อของเราในพระองค  อํ านาจของเราที่

มีเหนือศัตรูมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
"และดูเถิด เราจะสงซ่ึงพระบิดาของเราทรงสัญญานั้นมาเหนือทานทั้งหลาย แตทาน

ทั้งหลายจงคอยอยูในกรุงจนกวาทานจะไดประกอบดวยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน" (ลูกา
24.49)

เชนเดียวกับตํ ารวจ เรามีทั้งสิทธิอํ านาจและอํ านาจเพื่อใหเกิดผล ผูเชื่อบางคนไดรับสิทธิ
อํ านาจจากการบังเกิดใหมและจากฐานะของเขาในพระคริสต แตเขาไมเคยดํ าเนินไปถึงการรับอํ านาจ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะตองประกอบเขากับสิทธิอํ านาจ เพื่อทํ าสงครามใหมีประสิทธิภาพ

อํ านาจที่พระเยซูประทานใหเปนอํ านาจโดยตรง  เพื่อจุดประสงคโดยเฉพาะ

เปนอํ านาจเหนือศัตรูและกิจการของมัน
"พระเยซูทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาพรอมกัน  แลวก็ประทานใหเขามีอํ านาจเหนือผี

ทั้งปวง และรักษาโรคตางๆ ใหหาย"   (ลูกา 9.1)

เปนอํ านาจเหนือความบาป
"ครั้นพระองคตรัสดังนั้นแลว  จึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขา  ตรัสกับเขาวา  "

จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด"

ถาทานจะยกความผิดบาปของผูใด  ความผิดนั้นก็จะถูกยกเสีย  และถาทานจะใหความ
ผิดบาปติดอยูกับผูใด  ความผิดก็จะติดอยูกับผูนั้น""   (ยอหน 20.22-23)

เปนอํ านาจที่แพรขาวประเสริฐทั่วโลก
"แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา

เหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะมา
เรีย  และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก"  (กิจการ 1.8)

การอธิษฐาน
การอธิษฐานเปนยุทธวิธีสํ าคัญประการหนึ่งเพื่อเอาชนะอํ านาจของศัตรู  พระเยซูทรงใชการ

อธิษฐานในการสงครามของพระองคเองกับซาตาน และพระองคทรงสอนสาวกของพระองคใหทํ าเชน
นั้น  คุณจะศึกษาเรื่องการอธิษฐานโดยละเอียดตอไป
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การผูกมัดและการปลดปลอย
พระเยซูทรงมอบกุญแจแหงราชอาณาจักรใหแกเรา กุญแจเหลานี้รวมถึงอํ านาจในการผูกมัด

และการปลดปลอย
"เรามอบลูกกุญแจแผนดินสวรรคใหไวแกทาน ทานจะกลาวหามสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็

จะถูกกลาวหามในสวรรค เมื่อทานจะกลาวอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะกลาวอนุญาตใน
สวรรคดวย"  (มัทธิว 16.19)

พระเยซูทรงสอนถึงความสํ าคัญของการผูกมัดวิญญาณที่ชั่วรายกอนที่จะไลมันออกไป แตหลัก
การของการผูกมัดและการปลดปลอยมีมากกวาการขับผีออก

เราสามารถผูกมัดอํ านาจของศัตรูไมใหทํ างานในชีวิตของเราในบาน  ในสังคมและในสามัคคี
ธรรมของคริสตจักร  เราสามารถปลดปลอยทั้งชายและหญิงจากการผูกมัดของความบาป  การหดหู
เศราใจและการที่ศัตรูทํ าใหทอใจ

หลักการผูกมัดและการปลดปลอยเปนยุทธวิธีสํ าคัญในการเอาชนะอํ านาจของศัตรู เปนกุญแจ
ของราชอาณาจักรของพระเจา

ในสถานการณทุกอยางซึ่งคุณเผชิญ  ปญหาทุกอยาง  การทาทายทุกอยาง  มีกุญแจฝาย
วิญญาณ  กุญแจนี้คือ  นํ าเอาหลักการของการผูกมัดและการปลดปลอยมาใชเมื่อคุณรูวาจะผูกมัด
อะไร  และจะปลดปลอยอะไร  และกระทํ าตามที่คนพบ  ศัตรูก็จะพายแพไป

พระนามของพระเยซู
ยุทธวิธีฝายวิญญาณที่สํ าคัญประการหนึ่งที่พระเยซูทรงมอบหมายใหเรา เพื่อใหมีชัยชนะศัตรู

คือ  พระนามของพระองคเอง
"สิ่งใดที่ทานขอในนามของเรา  เราจะกระทํ าสิ่งนั้น"  (ยอหน 14.14)

"ในวันนั้นทานจะไมถามอะไรเราอีก  เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา  ถาทานขอ
สิ่งใดจากพระบิดา  พระองคจะประทานสิ่งนั้นใหแกทานในนามของเรา"   (ยอหน 16.23)

"มีคนเชื่อที่ไหน  หมายสํ าคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่น  คือเขาจะขับผีออกโดยนาม
ของเรา  เขาจะพูดภาษาแปลก ๆ  เขาจะจับงูได  ถาเขากินยาพิษอยางใด  จะไมเปนอันตราย
แกเขา  และเขาจะวางมือบนคนไขคนปวย  แลวคนเหลานั้นจะหายโรค"  (มาระโก 16.17-18)

"ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรคก็ดี  ในแผนดินโลกก็ดีทรงมอบไวแกเราแลว   เหตุฉะนั้น
เจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา  ใหรับบัพติศมาในพระนามแหง
พระบิดา  พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์  สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซ่ึงเราไดสั่งพวก
เจาไว  นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไป  จนกวาจะสิ้นยุค"  (มัทธิว 28.18-20)
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เราตองสอน ใหบัพติศมา  ขับผีออก  รักษาคนปวยเจ็บและเอาชนะอํ านาจทุกอยางของศัตรู
โดยทางพระนามของพระองค  เพราะวาเปนนามที่มีอํ านาจมากกวานามใด ๆ

"สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผูครอง เหนือศักดิเทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักรและ
เหนือนามทั้งปวงที่เขาเอยขึ้น  มิใชในยุคนี้เทานั้น  แตในยุคที่จะมาถึงดวย"  (เอเฟซัส 1.21)

"เหตุฉะนั้นพระเจาจึงไดทรงยกพระองคขึ้นอยางสูง  และไดประทานพระนามเหนือ
นามทั้งปวงใหแกพระองค   เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเขาในสวรรค  ที่แผนดินโลก  ใตพื้นแผน
ดินโลก  จะคุกลงกราบพระเยซู   และเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับวาพระเยซูคริสตทรงเปนองคพระผู
เปนเจา  อันเปนการถวายพระเกียรติแดพระบิดาเจา"  (ฟลิปป  2.9-11)

ผูชนะไมใชเปนเหยื่อ
โดยทางพระเยซู  เราเปนผูมีชัยชนะเหนือศัตรูมากกวาที่จะเปนเหยื่อของศัตรู
"พระเจาไดทรงปราบสิ่งสารพัดลงไวใตพระบาทของพระคริสต และไดทรงต้ังพระองค

ไวเปนประมุขเหนือสิ่งสารพัดแหงคริสตจักร   ซ่ึงเปนพระกายของพระองค  คือซ่ึงเต็มบริบูรณ
ดวยพระองค   ผูทรงอยูเต็มทุกอยางทุกแหงหน"   (เอเฟซัส  1.22-23)

ทุกสิ่งอยู  "ใตพระบาท"  ของพระเยซู  หมายความวาพระองคทรงมีชัยชนะเขาเหลานั้น  พระ
องคทรงเปนศีรษะของคริสตจักรและเราเปนพระกาย  ที่กลาววาทุกสิ่งอยูภายใตพระบาทของพระองค
ซึ่งหมายถึงวา  อยูใตพระกายของพระองคคือคริสตจักรซึ่งหมายความวา  เราเปนผูมีชัยชนะไมใชเปน
เหยื่อของมัน

เราไดรับการรักษาปองกันไวจากอํ านาจของซาตาน  พระเยซูพระองคเองทรงอธิษฐานเผื่อเรา
ใหไดรับการปองกันไวจากอํ านาจของศัตรู

"ขาพระองคไมไดขอใหพระองคเอาเขาออกไปจากโลก แตขอปกปองเขาไวใหพนจาก
มารราย ขาพระองคมิไดอธิษฐานเพื่อคนเหลานี้พวกเดียว   แตเพื่อคนทั้งปวงที่วางใจในขา
พระองค  เพราะถอยคํ าของเขา"  (ยอหน 17.15,20)

เราเปนผูพิชิตไมใชโดยทางอํ านาจของเราเอง  แตโดยทางอํ านาจของผูยิ่งใหญ
"แตวาในเหตุการณทั้งปวงเหลานี้ เรามีชัยเหลือลนโดยพระองคผูไดทรงรักเราทั้ง

หลาย"  (โรม 8.37)
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง   บทที่  15

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้ จากความทรงจํ าของบทนี้
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________            _____________________            

2. พระเยซูเสด็จเขามาในโลกเพื่อจุดประสงคอะไร ?
____________________________________________________________________________
_                                                                                         

3.      อาวุธพิเศษโดยเฉพาะที่พระเยซูทรงใชในการตอสูการลอลวงของซาตานคืออะไร ?
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________                           
             _________________________________________ 

4. ยุทธวิธีฝายวิญญาณโดยเฉพาะที่พระเยซูทรงมอบหมายแกผูเชื่อใหใชในการตอสูกับซาตานคือ
อะไร ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____    ___________________________________            
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คํ าตอบบททดสอบ  บทที่  15

1. "ผูที่กระทํ าบาปก็มาจากมาร เพราะวามารไดกระทํ าบาปตั้งแตเร่ิมแรก พระบุตรของพระเจาได
เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือ  เพื่อทรงทํ าลายกิจการของมาร"   (1  ยอหน 3.8)

2. เพื่อทํ าลายกิจการของมาร   หนา  195   
3. พระวจนะพระเจา  หนา 198
4. อํ านาจและสิทธิอํ านาจ   การอธิษฐาน  การผูกมัดและการปลดปลอย  การใชพระนามของพระ

เยซู   หนา  201-203
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เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป

1. ในบทเรียนนี้  คุณไดศึกษาถึงความสํ าคัญของพระวจนะของพระเจาในสงครามฝายวิญญาณ
สถาบันวาระแหงการเก็บเกี่ยว  มีหลักสูตร  2  หลักสูตรที่จะเพิ่มความสามารถของคุณใหรูจัก
และใชพระวจนะของพระเจา  คือ  วิชา  "วิธีการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค"  และ "การ
สํ ารวจพระคัมภีรพื้นฐาน"

2. ในบทนี้คุณไดเรียนรูวาพระเยซูเสด็จมาเพื่อทํ าลายกิจการของซาตาน  จงอานมากขึ้นเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของพระเยซูในขอพระคัมภีรตอไปนี้

ลูกา  4.18-19,   4.43,  19.10,  24.46-49
ยอหน 6.38,  9.4,  12.46,  18.37

จงอานขอความจุดประสงคของพระเจาที่เกี่ยวกับพระเยซูในยอหน 3.16-18, เอเฟซัส 1.9-10
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