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บทที่  7
ยุทธวิธีฝายวิญญาณ
โลก,เนื้อหนัง  และมาร

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
-  ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา  “ยุทธวิธี”
-  ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา  “ยุทธวิธีตอตาน”
-  อธิบายถึงยุทธวิธีของซาตานซึ่งประกอบดวยพลังที่ชั่วรายของโลกและเนื้อหนัง
-  บอกถึงยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณเพื่อเอาชนะตอโลก  เนื้อหนังและมาร

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
“เราทั้งหลายรูแลววา  ตัวเกาของเรานั้นไดถูกตรึงไวกับพระองคแลว  เพื่อตัวที่บาปนั้น

จะถูกทํ าลายใหสิ้นไป และเราจะไมเปนทาสของบาปอีกตอไป เพราะวาผูที่ตายแลวก็พนจาก
บาป”   (โรม 6:6-7)
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คํ านํ า
บทเรียนนี้เปนบทแรกซึ่งเนนที่ยุทธวิธีของซาตานและยุทธวิธีตอตานตามหลักพระคัมภีรเพื่อเอา

ชนะกลยุทธที่ลอลวงเรา
ตามที่กลาวแลววายุทธวิธีเปนวิธีปฎิบัติการทางทหาร  เปนวิธีหรือแผนการซึ่งนํ าไปสูชัยชนะ ใน

โลกฝายวิญญาณ ซาตานจัดวิธีที่มุงเอาชนะผูเชื่อ ซึ่งเปนสิ่งที่เปาโลกลาวไวในเรื่องยุทธอุบายของ มาร
วา

“จงสวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจา  เพื่อจะตอตานยุทธอุบายของพญามารได”

(เอเฟซัส 6:11)

คํ าวา “ยุทธอุบาย” หมายถึงเลหกลหรือลอลวง ทั้ง 2 คํ า อธิบายลักษณะของศัตรูของเราคือ
ซาตาน

ผูเชื่อไมถูกปลอยใหตัวเปลา ไมมีอะไรปองกันเมื่อเผชิญกับศัตรู ในพระวจนะที่เขียนไว  พระเจา
ใหคูมือของยุทธวิธีเพื่อตอสูในสงครามฝายวิญญาณ

“เพื่อไมใหซาตานมีชัยเหนือเรา  เพราะเรารูกลอุบายของมันแลว”  (2 โครินธ 2:11)

คํ าวา “กลอุบาย” หมายถึง ความคิดหรือจุดประสงค พระคัมภีรสอนถึงเปาหมายและ ยุทธวิธี
ของศัตรู และยังอธิบายถึงอาวุธฝายวิญญาณและยุทธวิธีตอตานเพื่อเอาชนะอํ านาจทั้งหมด ของศัตรู

คํ าวา “ตอตาน” คือ ตอสู ทํ าใหพายแพหรือส้ินหวัง ในโลกฝายวิญญาณยุทธวิธี ตอตานเปน
แผนการและวิธีการที่จัดไวเพื่อตอตานซาตาน  และออกแบบใหซาตานพายแพ ส้ินหวัง และปดกั้นมัน
ในการทํ ากลยุทธและกลอุบาย

ยุทธวิธีตอตานคือ ยุทธวิธีพิเศษเฉพาะเพื่อเอาชนะซาตานในการสงครามฝายวิญญาณหลาย
ดาน  จะไดอธิบายถึงยุทธวิธีทั่วไปในสงครามฝายวิญญาณตอไปในหลักสูตรนี้

ในบทนี้ คุณจะเรียนวาพลังที่ชั่วราย (โลก เนื้อหนัง และมาร)  ทํ าหนาที่ดวยกันอยางไรใน
สงครามฝายวิญญาณ
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ยุทธวิธีฝายวิญญาณ
โลก  เนื้อหนัง  และมาร

ซาตานทํ างานผานทางโลก
 “เราทั้งหลายรูวาเราเกิดจากพระเจา  และชาวโลกทั้งสิ้นอยูใตอานุภาพของมารราย”    

(1 ยอหน 5:19)

คุณไดเรียนแลวในบทที่แลววาซาตานเปนเจาแหงโลกนี้  ดังนั้นมันจึงมีอิทธิพลตอรัฐบาลของ ชาติตางๆ
มันไดชื่อวาเปน  “ผูลอลวงประชาชน”  ในวิวรณ 20:3  และ  7  ดาเนียล บทที่ 10  บอกถึง อํ านาจของ
มารที่อยูเหนือชาติเปอรเซีย  ทํ างานเพื่อปดกั้นคํ าตอบอธิษฐานของดาเนียล

ซาตานเปนสิงหที่คํ ารามอยูในโลก

“ทานทั้งหลายจงสงบใจ จงระวังระไวใหดี ดวยวาศัตรูของทานคือมารวนเวียนอยูรอบๆ
ดุจสิงหคํ าราม  เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได”  (1 เปโตร 5:8)

ภาพของสิงหที่คํ ารามแสดงใหเห็นถึงกลยุทธที่เปดเผยและนากลัวของซาตาน  แตซาตานถูก
เรียกวาเปน  “ทูตแหงความสวาง”  ดวย

“การกระทํ าเชนนั้นไมแปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเปนทูตแหงความ
สวางได

เหตุฉะนั้นจึงไมเปนการแปลกอะไรที่คนรับใชของซาตานจะปลอมตัวเปนคนรับใชของ
ความชอบธรรม  ทายที่สุดของเขาจะเปนไปตามการกระทํ าของเขา”  (2 โครินธ 11:14-15)

ขอนี้อธิบายวาซาตานดูมีเสนหดึงดูดใจ  ซึ่งทํ าการโจมตีอยางลึกซึ้งและลึกลับกวาสิงหคํ าราม
ดังนั้น  ซาตานกระทํ ากิจทั้งเปดเผยและอยางลับๆ อยูในโลกนี้
กิจกรรมของซาตานมีหลากหลาย แตทั้งหมดมักจะมุงตอสูพระเจา แผนการและประชากร ของ

พระองค
ซาตานตอตานพระเจา ซึ่งเห็นไดชัดในการกบฏของมันและการตกลงมาจากสวรรค  ซึ่งเรา ได

ศึกษาไปแลว  (เอเสเคียล 28:12-19)
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ซาตานตอตานงานของพระเยซูในโลกนี้ มันอยูเบื้องหลังวิญญาณของ “ผูตอตานพระคริสต” ของ
โลก

“เพราะวามีผูลอลวงเปนอันมากเที่ยวจาริกไปในโลก  คนไหนไมรับวาพระเยซูคริสตได
เสด็จมาเปนมนุษย  คนนั้นแหละเปนผูลอลวงและเปนปฎิปกษกับพระคริสต”  (2 ยอหน 7)

ซาตานมุงตอสูงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในโลก จุดประสงคหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ก็เพื่อนํ าคนทั้งชายและหญิงเขามาสูความจริงแหงพระวจนะของพระเจา

ซาตานพยายามไมใหพระวจนะของพระเจามามีอิทธิพล  เหนือจิตใจและชีวิตของชายและหญิง
“สวนคนที่ไมเชื่อนั้น พระของยุคนี้ไดกระทํ าใจของเขาใหมืดไป  เพื่อไมใหเขาไดเห็น

ความสวางของขาวประเสริฐเรื่องพระสิริของพระคริสตผูเปนพระฉายของพระเจา”(2โครินธ 4:4)

ซาตานรบกวนและลอลวงผูเชื่อในโลกนี้

“เพราะเหตุนี้  เมื่อขาพเจาอดทนตอไปอีกไมได  ขาพเจาจึงไดใชคนไปเพื่อจะไดรูถึง
ความเชื่อของทาน เกรงวาผูทดลองนั้นไดทดลองทานดวยประการหนึ่งประการใด แลวงานที่เรา
ตรากตรํ ามาจะเปนงานเปลาประโยชนไป”  (1 เธสะโลนิกา 3:5)

“และพระเจาตรัสกับซาตานวา "ดูเถิดบรรดาสิ่งที่เขามีอยูก็อยูในอํ านาจของเจา.....”
(โยบ1.12)

ซาตานหลอกลวงโลกโดยใช “เหลาวิญญาณชั่วในสถานฟาอากาศ”  นี่เปนวิธีที่มารทํ างานใน
โครงสรางของศาสนาในโลกนี้  มารหลอกลวงผานคํ าสอนเท็จ ผูรับใช ครู อัครทูต และศาสนาเทียมเท็จ
ในบทตอไปจะกลาวถึงเรื่องเหลานี้

ซาตานกอสงครามตอตานผูเชื่อ คุณสามารถอานไดจาก เอเฟซัส 6.10-18

มารใสรายผูเชื่อ

“แตฝายพญานาคแพ และพวกพญานาคไมมีที่อยูในสวรรคอีกเลย
พญานาคใหญซ่ึงเปนงูดึกดํ าบรรพ ที่เขาเรียกกันวามารและซาตานผูลอลวงมนุษยทั้ง

โลกก็ถูกผลักทิ้งลงไป พญานาคและบริวารของมันถูกผลักทิ้งลงไปในแผนดินโลก
“และขาพเจาไดยินเสียงดังขึ้นในสวรรควา “บัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดช และราชอาณา

จักรแหงพระเจาของเรา และอํ านาจพระคริสตของพระองคไดมาถึงแลว เพราะวาผูที่กลาวโทษ
พวกพี่นองของเราตอพระพักตรพระเจาทั้งกลางวันและกลางคืนนั้น ก็ไดถูกผลักทิ้งลงไปแลว”
(วิวรณ 12.9-11)
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มันปลูกความสงสัยในความคิดของผูเชื่อ  นี่เปนการทดลองครั้งแรกของมนุษยในสวนเอเดน
อานวามารทํ าอยางไรใน ปฐมกาล 3.1-5

มารทํ าใหชาวโลกขมเหงคริสเตียน

“อยากลัวความทุกขทรมานซึ่งเจาจะไดรับนั้น นี่แนะมารจะขังพวกเจาบางคนไวในคุก
เพื่อจะลองใจเจา และเจาทั้งหลายจะไดรับความทุกขทรมานถึงสิบวัน แตเจาจงมีใจมั่นคงอยู
ตราบเทาวันตาย และเราจะมอบมงกุฎแหงชีวิตใหแกเจา” (วิวรณ 2.10)

ซาตานพยายามขัดขวางผูเชื่อไมใหรับใชอยางเกิดผล

“เพราะเราอยากมาหาทานทั้งหลาย ขาพเจาคือเปาโลอยากมาหนแลวหนเลา แตซาตาน
ไดขัดขวางเราไว”   (1 เธสะโลกนิกา 2.18)

ซาตานใชเสนหของโลกเพื่อลอลวงผูเชื่อทํ าบาป  มารทํ าใหผูเชื่อหลงไปในบรรยากาศ ส่ิงแวดลอม
และระบบของโลก มารทํ าใหเรารักโลกนี้

“อยารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถาผูใดรักโลก ความรักตอพระบิดาไมไดอยูในผูนั้น
เพราะวาสารพัดซ่ึงมีอยูในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา และความทะนง

ในลาภยศไมไดเกิดมาจากพระบิดาแตเกิดมาจากโลก”      (1 ยอหน 15-16)

ซาตานทํ าสงครามตอสูกับจิตใจ ล้ิน วิญญาณ รางกายและกํ าแพงฝายวิญญาณของผูเชื่อ มัน
ตอสูโจมตีทางครอบครัวและเพื่อนฝูง การเงินและสภาพแวดลอม คุณจะเรียนมากขึ้นเกี่ยวกับการ โจมตี
ดานตาง ๆ ในบทตอ ๆ ไป

ชื่อของซาตานก็แสดงใหเห็นยุทธวิธีของมันในโลกนี้ จงทบทวนและสังเกตวาแตละชื่อสะทอน
ใหเห็นยุทธวิธีของซาตานอยางไรในโลกปจจุบัน

ซาตานทํ างานผานทางเนื้อหนัง
รางกาย  จิตใจและวิญญาณของมนุษยมีสวนสัมพันธกันอยางใกลชิด  โดยเหตุนี้เอง  ซาตาน

จึงมีหนทางเขาสูจิตใจ (ความคิด) และวิญญาณโดยทางเนื้อหนัง
ยุทธวิธีนี้เห็นไดชัดในการลอลวงครั้งแรกของมนุษย  เอวา  “มองเห็นวาตนไมนั้นเหมาะ

สํ าหรับอาหาร (ชิมรส)  และเห็นวามันมองนาดูและตนไมนั้น  นาปรารถนาเพื่อทํ าใหเขาฉลาด”  เธอ
จึงเอามันมากินและใหสามีของเธอดวย  (ปฐมกาล 3:6)
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ซาตานใชสัมผัสและความปรารถนาของเนื้อหนัง เพื่อเปนหนทางไปสูความคิดจิตใจและ
วิญญาณ

ถาซาตานไมสามารถ  “ปดบังตาของคุณ”  และทํ าใหคุณไมรับความจริงของขาวประเสริฐ แลว
มันก็พยายามทํ าใหคุณผูกพันกับเนื้อหนังหลังจากที่คุณรับขาวประเสริฐแลว

ตัณหาของเนื้อหนังตอสูจิตใจ

“...ใหเวนจากตัณหาของเนื้อหนัง ซ่ึงเปนขาศึกตอวิญญาณจิตของทาน”(1 เปโตร 2:11)

ซาตานใชเนื้อหนังเพื่อใหมีผลกระทบตอจิตใจ

“แตขาพเจาเห็นมีกฎอีกอยางหนึ่งอยูในกายของขาพเจา  ซ่ึงตอสูกับกฎแหงจิตใจของ
ขาพเจา และชักนํ าใหขาพเจาอยูใตบังคับกฎแหงบาป  ซ่ึงอยูในกายของขาพเจา”  (โรม 7:23)

“กายของขาพเจา”  หมายถึง  เนื้อหนัง

ซาตานใชเนื้อหนังเพื่อใหมีผลกระทบตอวิญญาณ

“ดูกอนทานที่รัก เมื่อเรามีพระสัญญาเชนนี้แลว  ใหเราชํ าระตัวเราใหปราศจากมลทิน
ทุกอยางของเนื้อหนัง และวิญญาณจิตและจงทํ าใหมีความบริสุทธิ์ครบถวนโดยความเกรงกลัว
พระเจา”    (2 โครินธ 7:1)

ซาตานใชเนื้อหนังทํ าใหเราเก็บเกี่ยวความเสื่อมโทรม (เนาเปอย บิดเบือน  ผิดปกติ)  ในชีวิต
ของเรา

“ผูที่หวานในยานเนื้อหนังของตน ก็จะเกี่ยวเก็บความเปอยเนาจากเนื้อหนังนั้น...”  (กา
ลาเทีย 6:8)

ในเอเฟซัส  4  ซึ่งเปาโลกลาวเกี่ยวกับความบาปของเนื้อหนังในแงของมนุษยเกาและมนุษย
ใหม  เขาใหคํ าเตือนวา

“อยาใหโอกาสแกมาร”  (เอเฟซัส 4:27)

คํ าเตือนนี้แสดงวาเมื่อผูเชื่อทํ าบาปของเนื้อหนัง เขาใหโอกาสแกซาตานเขามาในชีวิตของเขา
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การยอมประนีประนอมอยางต้ังใจตอบาปฝายเนื้อหนังอาจทํ าใหเปนทาสของซาตาน

“และหลุดพนบวงของมาร  ผูซ่ึงดักจับเขาไวใหทํ าตามความประสงคของมัน”  (2 ทิโมธี
2:26)

ตามที่คุณไดเรียนแลวในหลักสูตรนี้วา ผูเชื่อที่บังเกิดใหมไมถูกครอบครองโดยซาตาน ตราบ
เทาที่เขายังคงเปนผูเชื่อที่แทจริงอยู  การครอบครองของซาตานประกอบดวยการเขาครองรางกาย  จิต
ใจวิญญาณ  ความประพฤติและความคิด

แตถาผูเชื่อยังคงทํ าบาปของเนื้อหนังตอไป จะถึงเวลาหนึ่งที่การประพฤติจะยายจากบาปของ
เนื้อหนังไป เปนบาปที่ถูกควบคุมโดยกิจการของซาตานและวิญญาณชั่ว

ซาตานใชเนื้อหนังใหนํ าการปรับโทษมาให
เปาโลกลาววา
“โอย  ขาพเจาเปนคนนาสมเพชอะไรเชนนี้  ใครจะชวยขาพเจาใหพนจากรางกายนี้ ซ่ึง

เปนของความตายได”  (โรม 7:24)

ทั้ง 3 ประการทํ างานดวยกันอยางไร  ?
โลก  เนื้อหนัง  และมารทํ างานรวมพลังที่ชั่วราย   เพื่อทํ าสงครามตอสูผูเชื่อ

จงศึกษาแผนผังตอไปนี้
ซาตาน

         โลก            เนื้อหนัง
ตามที่แผนผังแสดงไว  โลก  เนื้อหนัง และมาร  เปนพลังที่ชั่วรายซึ่งทํ า

สงครามตอสูผูเชื่อ
พลังแตละอยางสามารถทํ างานอยางเปนอิสระเพื่อตอสูผูเชื่อ
แตพลังความชั่วรายเหลานี้มักจะรวมมือกันตอสูโจมตีผูเชื่อ
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ซาตานใชโลกพรอมกับส่ิงลวงตา  เสนหของโลก  ปรัชญาและระบบที่ไมใชพระเจา  เพื่อเปน
หนทางเขาไปสูเนื้อหนัง  มันใชเนื้อหนังเพื่อนํ าทางไปสูความคิดจิตใจและวิญญาณ  แลวมันพยายาม
เปลี่ยนแปลงเราใหเปนไปตามโลกมากกวาตามแบบพระเจา

ยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณ
เพ่ือเอาชนะโลก  เนื้อหนังและมาร

ตอไปนี้เปนยุทธวิธีตอตานตามแบบพระคัมภีร เพื่อเอาชนะโลก เนื้อหนังและพลังฝาย
วิญญาณที่อยูเบื้องหลังคือ  มาร

เอาชนะเนื้อหนัง

ถวายตัวคุณเปนเครื่องบูชา
กํ าลังทางทหารของโลกธรรมชาตินั้น  คนที่เขาประจํ าการจะอยูภายใตบังคับบัญชาของผูที่

เหนือกวา  ซึ่งใหคํ าสั่งแกเขาวาจะปฏิบัติตนอยางไร  จะแตงตัวอยางไรและจะตอสูกับศัตรูอยางไร
การที่จะทํ าสงครามฝายวิญญาณใหไดผลจํ าตองใชการควบคุมแบบเดียวกันนี้

“พี่นองทั้งหลาย ดวยเหตุนี้โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวิงวอน
ทานทั้งหลายใหถวายตัวของทานแดพระองค เพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเปน ที่
พอพระทัยพระเจา  ซ่ึงเปนการนมัสการโดยวิญญาณจิตของทานทั้งหลาย

อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แลวอุปนิสัยของ ทาน
จึงจะเปลี่ยนใหม เพื่อทานจะไดทราบนํ้ าพระทัยของพระเจา จะไดรูวาอะไรดี อะไรเปนที่ ชอบ
พระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม”   (โรม 12:1-2)

คุณตองเสนอตัวคุณเองตอพระเจาดวยความเต็มใจ  ในพันธสัญญาเดิมเมื่อมีการถวายเครื่อง
บูชาแดพระเจา คนที่ถวายนั้นไมมีอํ านาจควบคุมเครื่องบูชาอีกตอไป เพราะไดมอบถวายแดพระผู เปน
เจาแลว

แทนที่จะประพฤติตามอยางโลกและเนื้อหนัง  คุณตองถูกเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลง
ความคิดของคุณ  โดยเหตุที่ความคิดมีความสํ าคัญในการเอาชนะยุทธวิธีของซาตาน  เราจึงอธิบาย
เร่ืองนี้ไวในบทหนึ่งเต็ม ๆ ซึ่งคุณจะไดเรียนตอไป
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ติดอาวุธตัวคุณดวยการมีพระทัยของพระคริสต
การเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณทํ าไดโดยการ “ติดอาวุธ”  ตัวคุณดวยการมีใจอยางเดียว กัน

กับพระคริสต

“ฉะนั้นโดยเหตุที่พระคริสตไดทรงทนทุกขทรมานทางพระกายแลว  ทานทั้งหลายก็จงมี
ความคิดอยางเดียวกันไวเปนเครื่องอาวุธดวย  เพราะวาผูที่ไดทนทุกขทรมานทางกายเชนนี้ก็ ไม
สัมพันธกับบาปแลว

เพื่อจะไดไมดํ าเนินชีวิตที่ยังเหลืออยูในโลกตามใจปรารถนาของมนุษย  แตตามพระ
ประสงคของพระเจา”  (1 เปโตร 4:1-2)

อาวุธฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญที่สุดคือการติดอาวุธดวยการมีใจของพระคริสตซึ่งคุณจะไดเรียนรู
ตอไป

พัฒนาทาทีของคุณที่มีตอเนื้อหนังใหถูกตอง
เราถูกสอนวาใหเรา “เกลียดแมกระทั่งเสื้อที่เปอนดวยโลกีย (เนื้อหนัง)” (ยูดา 23)
เราควรเขาใจวาตัณหาของเนื้อหนังไมใชเปนของพระเจา  แตเปนของโลก
“เพราะวาสารพัดซ่ึงมีอยูในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความทะนง

ในลาภยศไมไดเกิดจากพระบิดา  แตเกิดมาจากโลก”   (1 ยอหน 2:16)

เราตองไมไวใจเนื้อหนัง
“...และไมไวใจเนื้อหนัง...”  (ฟลิปป 3:3)

จงเขาใจวาชีวิตในเนื้อหนังนํ าความเสื่อมโทรมมาให  ขณะที่ชีวิตใหมในวิญญาณนํ าชีวิตมาให
“ผูที่หวานในยานเนื้อหนังของตน  ก็จะเกี่ยวเก็บความเปอยเนาจากเนื้อหนังนั้น  แตผูที่

หวานในยานพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดรจากพระวิญญาณนั้น”  (กาลาเทีย 6:8)

จงจํ าไววาคุณไมจํ าเปนที่จะตองเปนทาสของเนื้อหนัง
ในอดีต  คุณเปนทาสของเนื้อหนังเมื่อคุณเปนคนบาปอยู

“เมื่อกอนเราทั้งปวงเคยประพฤติตามตัณหาของเนื้อหนัง คือกระทํ าตามความปรารถนา
ของเนื้อหนังและความคิดในใจ ตามสันดานเราจึงเปนคนควรแกพระอาชญาเหมือนอยางคน
อ่ืน”  (เอเฟซัส 2:3)

“เพราะวาเมื่อเราดํ าเนินชีวิตตามทางโลก ตัณหาชั่วที่ธรรมบัญญัติเราใหเกิดขึ้นนั้น ได
ทํ า ใหอวัยวะของเรากอกรรมชั่วนํ าไปสูความตาย
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แตบัดนี้เราไดพนจากธรรมบัญญัติ  คือไดตายจากธรรมบัญญัติที่ไดผูกมัดเราไว เพื่อเรา
จะไดไมประพฤติตามตัวอักษรในประมวลธรรมบัญญัติเกา  แตจะดํ าเนินชีวิตใหมตามลักษณะ
พระวิญญาณ”  (โรม 7:5-6)

จงศึกษาเอเฟซัส บทที่ 2 และโรม 8 คุณจะพบวาคุณไมจํ าเปนที่จะตองเปนทาสของเนื้อหนัง
อีกตอไป  เสรีภาพของคุณมาทางพระเยซูคริสต

“เพราะวากฎของพระวิญญาณแหงชีวิตในพระเยซูคริสตไดทํ าใหขาพเจาพนจากกฎแหง
บาปและความตาย”  (โรม 8:2)

 ฝกเนื้อหนังของคุณใหเช่ือฟง
ในกองทัพนั้น ทหารตองเชื่อฟงในทุกระดับ  เขาไดรับการฝกฝนขั้นตนเพื่อรูกฎของการทํ า

สงคราม  เขาตองผานสถานการณฝกหัดซึ่งเขาตองนํ าเอายุทธวิธีเหลานี้มาใช  เขาตองเรียนรูโดยความ
ผิดพลาดและความสํ าเร็จ  เขากํ าลังอยูในการฝกฝนทํ าสงคราม

ในโลกฝายวิญญาณก็เชนเดียวกัน  คุณตองฝกฝนเนื้อหนังของคุณใหเชื่อฟง  คุณตองเรียนรู
กฎเกณฑของพระเจา  โดยการทดลองซึ่งพระเจาอนุญาตใหมีข้ึนในชีวิตของคุณ  คุณจะมีโอกาสนํ า กฎ
เหลานี้มาใชปฏิบัติ

“ดูกอนทานที่รัก อยาประหลาดใจที่ทานตองไดรับความทุกขยากอยางแสนสาหัสเปน
การลองใจเหมือนหนึ่งวาเหตุการณอันประหลาดไดเกิดขึ้นกับทาน” (1 เปโตร 4:12)

“และพระเจาตรัสกับซาตานวา “ดูเถิด  บรรดาสิ่งที่เขามีอยูก็อยูในอํ านาจของเจา...”   (โย
บ 1:12)

ในโลกธรรมชาติ  ทหารเรียนรูจักการตอบสนองที่ผิดหรือถูกในยุทธวิธีทางทหารโดยการฝก ฝน
ซํ้ าหลายๆ คร้ัง

คุณอาจฝกฝนไดโดยการศึกษาคูมือการทํ าสงครามของคุณคือ  พระคัมภีร  ขณะที่คุณฝกฝน
ในการสัมผัสฝายวิญญาณ   คุณจะเรียนรูที่จะแยกแยะสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่วราย

“เพราะวาทุกคนที่ยังกินนํ้ านมนั้นยังไมเขาใจในเรื่องความชอบธรรม  เพราะเขายังเปน
ผูเยาว อาหารแข็งเปนอาหารสํ าหรับผูใหญ  สํ าหรับผูที่ไดรับการฝกหัดอบรมใหสามารถรูจัก ผิด
ชอบชั่วดีแลว”   (ฮีบรู 5:13-14)

คุณตองฝกฝนเนื้อหนังของคุณใหเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา  คุณไมสามารถเอาชนะ เนื้อ
หนังของคุณโดยการยอมตอเนื้อหนัง  เมื่อพระเจาทรงเปดเผยใหเห็นฝายเนื้อหนังในชีวิตของคุณ  คุณ
ตองจัดการทันที



 วิชาสงครามฝายวิญญาณ บทที่ 7                                                                                    หนา 88

“...ใหเวนจากตัณหาของเนื้อหนังซ่ึงเปนขาศึกตอวิญญาณจิตของทาน” (1 เปโตร 2:11)

“ดูกอนทานที่รัก เมื่อเรามีพระสัญญาเชนนี้แลว  ใหเราชํ าระตัวเราใหปราศจากมลทิน
ทุกอยางของเนื้อหนังและวิญญาณจิต และจงทํ าใหมีความบริสุทธิ์ครบถวนโดยเกรงกลัว
พระเจา”  (2 โครินธ 7:1)

“แตทานจงประดับกายดวยพระเยซูคริสตเจา  และอยาจัดเตรียมอะไรไวบํ ารุงบํ าเรอ
ตัณหาของเนื้อหนัง”  (โรม 13:14)

จํ าไววา คุณ ตองปฎิบัติดวยตนเอง  คุณ  ตองเวนจากตัณหาของเนื้อหนัง  คุณ  ตองชํ าระตัว
จากความมัวหมองของเนื้อหนัง  คุณ  ตองไมจัดหาอะไรไวบํ ารุงเนื้อหนัง

จงทิ้งตัวเกา
“ตัวเกา”  หมายถึง  ธรรมชาติของเนื้อหนัง  เปาโลเขียนไววา

“ทานจงทิ้งตัวเกาของทานซ่ึงคูกับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสีย อันจะเสื่อมเสียไปสูความตาย
ตาม ตัณหาอันเปนที่หลอกลวง

และจงใหวิญญาณจิตของทานเปลี่ยนใหม
และใหทานสวมสภาพใหม  ซ่ึงทรงสรางขึ้นใหมตามแบบอยางของพระเจา  ในความ

ชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แทจริง”   (เอเฟซัส 4:22-24)

ทํ าใหเนื้อหนังตาย
เนื้อหนังจํ าตองถูกตรึงเสีย  มันจะไมตายอยางธรรมชาติ  คุณตองตรึงมันโดยปฎิเสธไมยอม ให

มันมาควบคุมคุณ
“เราทั้งหลายรูแลววา ตัวเกาของเรานั้นไดถูกตรึงไวกับพระองคแลว  เพื่อตัวบาปนั้นจะ

ถูกทํ าลายใหสิ้นไป  และเราจะไมเปนทาสของบาปอีกตอไป
เพราะวาผูที่ตายแลวก็พนจากบาป”     (โรม 6:6-7)
“ขาพเจาถูกตรึงไวกับพระคริสตแลว   ขาพเจาเองไมมีชีวิตอยูตอไป  แตพระคริสต ตาง

หากที่ทรงมีชีวิตอยูในขาพเจา”    (กาลาเทีย  2:20)
“ผูที่อยูฝายพระเยซูคริสตไดเอาเนื้อหนังกับความอยากและตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว

ที่กางเขนแลว”   (กาลาเทีย 5:24)
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เดินในพระวิญญาณ
การดํ าเนินชีวิตประจํ าวันของคุณ  คุณอาจถูกซาตานควบคุมโดยทํ างานผานทางเนื้อหนังของ

คุณทางโลกหรือทางอํ านาจของมารไดถาคุณอนุญาตใหมันทํ า
แตคุณไมจํ าเปนตองถูกควบคุมโดยโลก เนื้อหนังหรือมาร คุณเรียนรูที่จะดํ าเนินในพระ

วิญญาณ
“แตขาพเจาขอบอกวา จงดํ าเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อยาสนองความตองการของ เนื้อ

หนัง”    (กาลาเทีย 5:16)

“ถาเรามีชีวิตอยูโดยพระวิญญาณก็จงดํ าเนินชีวิตตามพระวิญญาณดวย”
(กาลาเทีย  5:25)

การเดินในพระวิญญาณ หมายถึงวา การยอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาควบคุม
ความประพฤติและชีวิตของคุณ

เนื้อหนังไมมีอํ านาจมากกวาวิญญาณ  ถาเรายอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์สํ าแดงฤทธิ์อํ านาจ
ของพระองคภายในเรา พระองคจะทํ าใหรางกายเนื้อหนังที่ตองตายของเรามีชีวิตขึ้นมาใหม (ฝาย
วิญญาณ)

“และถาพระคริสตอยูในทานทั้งหลายแลว ถึงแมวารางกายของทานจะตายไปเพราะ
บาป   แตวิญญาณจิตของทานก็จะดํ ารงอยูเพราะความชอบธรรม

ถาพระวิญญาณของพระองคผูทรงชุบใหพระเยซูเปนขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิตอยู
ในทานทั้งหลาย  พระองคผูทรงชุบใหพระเยซูคริสตเปนขึ้นมาจากความตายแลวนั้น  จะทรง
กระทํ าใหกายซึ่งตองตายของทานเปนขึ้นมาใหมโดยเดชแหงพระวิญญาณของพระองคซ่ึงทรง
สถิตอยูในทานทั้งหลาย

ดูกอน  พี่นองทั้งหลาย  เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายเปนหนี้  แตมิใชเปนหนี้ฝายเนื้อหนัง  ที่
จะดํ าเนินชีวิตตามเนื้อหนัง

เพราะวาถาทานทั้งหลายดํ าเนินชีวิตตามฝายเนื้อหนังแลว  ทานจะตองตาย  แตถาโดย
ฝายพระวิญญาณทานไดทํ าลายการของฝายกายเสีย  ทานก็จะดํ ารงชีวิตได

เพราะวาพระวิญญาณของพระเจาทรงนํ าผูใด ผูนั้นก็เปนบุตรของพระเจา” (โรม 8:10-
14)

การที่จะไดรับการทรงนํ าโดยพระวิญญาณนั้น คุณตองมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยูภายในคุณ
คุณตองบังเกิดใหมโดยพระวิญญาณ

“ซ่ึงบังเกิดจากเนื้อหนังก็เปนเนื้อหนัง และซ่ึงบังเกิดจากพระวิญญาณก็เปนวิญญาณ
อยาประหลาดใจที่เราบอกทานวาทานทั้งหลายตองบังเกิดใหม”  (ยอหน 3:6-7)
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คุณตองเติมใหเต็มดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์  เพราะวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหอํ านาจแกคุณ
และทํ าใหมีชีวิตภายในที่จะเดินในวิญญาณมากกวาในเนื้อหนัง

บทเรียนทั้งหมดของสถาบันนี้มุงไปที่ การทํ างานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผูเชื่อ  ถา
คุณเรียนวิชาตางๆ เรียงตามระบบของสถาบัน วิชานี้จะเปนวิชาถัดไป

เราไมสามารถจะบรรยายไดเพียงพอถึงความสํ าคัญ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการมีชัยชนะ
ตอโลก  ตอเนื้อหนัง และตอมาร และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนํ าเราแทน

ยอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับวิญญาณของคุณ
พระเจาทรงสื่อสารกับวิญญาณของคุณโดยทางพระวิญญาณ
“เพราะวาพระวิญญาณของพระเจาทรงนํ าผูใด ผูนั้นก็เปนบุตรของพระเจา” (โรม 8:14)

พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถสื่อสารโดยตรงตอพระเจาจากวิญญาณของเรา
“เพราะวาผูหนึ่งผูใดที่พูดภาษาแปลกๆ ได ไมไดพูดกับมนุษย แตทูลตอพระเจา เพราะ

วาไมมีมนุษยคนใดเขาใจได  แตเขาพูดเปนความลํ้ าลึกฝายพระวิญญาณ”  (1 โครินธ 12)

เมื่อเราพูดดวยภาษาแปลกๆ ซึ่งเปนหลักฐานทางกายแสดงถึงการบัพติศมาของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ (กิจการ บทที่ 2)  วิญญาณ ของเรากํ าลังสื่อสารโดยตรงตอพระเจา

เมื่อส่ิงนี้เกิดขึ้น หนาที่สํ าคัญประการหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ การอธิษฐานตามพระ
ประสงคของพระเจา

“ในทํ านองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงชวยเราเมื่อเราออนกํ าลังดวย  เพราะเราไมรูวา
เราควรอธิษฐานขอสิ่งใดอยางไร  แตพระวิญญาณทรงชวยขอแทนเรา  ในเมื่อเราครํ่ าครวญ
อธิษฐานไมเปนคํ า

และพระองคผูทรงชันสูตรใจมนุษยก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ  เพราะวา
พระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจา”   (โรม 8:26-27)

พัฒนาผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ตรงขามกับการงานของเนื้อหนัง   จงพัฒนาผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งประกอบดวย
ความรัก ความชื่นชมยินดี  สันติสุข  ความอดกลั้นใจ  ความปรานี  ความดี  ความสัตยซ่ือ

ความสุภาพออนนอม  การรูจักบังคับตน  (กาลาเทีย 5:22-23)

จะศึกษารายละเอียดของผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดในวิชา “งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์”
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อยามีชีวิตอยูในการลงโทษ
ซาตานใชความออนแอของเนื้อหนังเพื่อทํ าใหคุณมีชีวิตในการลงโทษ   แตเปาโลกลาววา
“เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไมมีแกคนทั้งหลายที่อยูในพระคริสต”  (โรม 8:1)

ถาคุณทํ าผิดพลาดและเขามีสวนกับความประพฤติทางเนื้อหนัง  จงอยาอยูในการลงโทษ   จง
กลับใจและขอการอภัยโทษ

“ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซ่ือและเที่ยงธรรม  ก็จะทรงโปรดยกบาป
ของเรา  และจะทรงชํ าระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น”  (1 ยอหน 1:9)

เอาชนะโลก

พัฒนาทาทีที่ถูกตองที่มีตอโลก
จํ าไววาคุณไมไดเปนของโลกนี้
“ขาพระองคไดมอบพระดํ ารัสของพระองคใหแกเขาแลว  และโลกนี้ไดเกลียดชังเขา

เพราะเขาไมใชของโลกเหมือนดังที่ขาพระองคไมใชของโลก
ขาพระองคไมไดขอใหพระองคเอาเขาออกไปจากโลก  แตขอปกปองเขาไวใหพนจาก

มารราย
เขาไมใชของโลกเหมือนดังที่ขาพระองคไมใชของโลก”   (ยอหน 17:14-16)
“ถาโลกนี้เกลียดชังทานทั้งหลายก็จงรูวาโลกไดเกลียดชังเรากอน
ถาทานทั้งหลายเปนของโลก  โลกก็จะรักทานซ่ึงเปนของโลก  แตเพราะทานไมใชของ

โลก เพราะเราไดเลือกทานออกจากโลก เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังทาน” (ยอหน 15:18-19)

จงเขาใจวาคุณจะประสบการขมเหงในโลกนี้
“เราไดบอกเรื่องนี้แกทาน  เพื่อทานจะไดมีสันติสุขในเรา  ในโลกนี้ทานจะประสบความ

ทุกขยาก  แตจงชื่นใจเถิดเพราะวาเราไดชนะโลกแลว”  (ยอหน 16:33)

จํ าไววาการไดโลกมาเปนของคุณทํ าใหสูญเสียฝายวิญญาณ

“เพราะถาผูใดจะไดสิ่งของสิ้นทั้งโลก แตตองเสียชีวิตของตน ผูนั้นจะไดประโยชนอะไร”
(มาระโก 8:36)

“เพราะถาผูใดจะไดสิ่งของสิ้นทั้งโลก แตตองเสียตัวของตนเอง ผูนั้นจะไดประโยชน
อะไร” (ลูกา 9:25)
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รูวาถาคุณรักโลก  คุณก็เปนศัตรูของพระเจา

“อยารักโลกหรือสิ่งของในโลก  ถาผูใดรักโลก  ความรักตอพระบิดาไมไดอยูในผูนั้น
เพราะวาสารพัดซ่ึงอยูในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา และความทะนง

ในลาภยศไมไดเกิดมาจากพระบิดา  แตเกิดมาจากโลก”   (1 ยอหน 2:15-16)
“คนทุจริตเอย ไมรูหรือวาการเปนมิตรกับโลกนั้นคือ การเปนศัตรูกับพระเจา เหตุ

ฉะนั้นผูใดใครเปนมิตรกับโลก  ผูนั้นก็ต้ังตัวเปนศัตรูกับพระเจา”  (ยากอบ 4:4)

รูวาโลกนี้เปนสิ่งชั่วคราวไมยั่งยืน
“และโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกํ าลังลวงไป  แตผูที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจา จะ

ดํ ารงอยูเปนนิตย”  (1 ยอหน 2:17)

“...เพราะระบอบของโลกนี้กํ าลังลวงไป”  (1 โครินธ 7:31)
“เมื่อเห็นแลววาสิ่งทั้งปวงจะตองสลายไปหมดเชนนี้ ทานทั้งหลายควรจะเปนคน เชน

ใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และดีงาม”  (2 เปโตร 3:11)

รูวาคุณไมไดเปนทาสของโลกอีกตอไป
ในฐานะผูเชื่อ คุณไมจํ าเปนตองเปนทาสของระบบของโลก แมวาในอดีตคุณถูกปกครอง ดวย

โลกปจจุบัน (เอเฟซัส 2..2)  ขณะนี้คุณไมเปนทาสอีกตอไป

“ครั้งเมื่อกอนทานเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลก  ตามเจาแหงยานอากาศ
คือ วิญญาณที่ครอบครองอยูในคนทั้งหลายที่ไมเชื่อฟง

เมื่อกอนเราทั้งปวงเคยประพฤติเปนพรรคพวกกับคนเหลานั้น ที่ประพฤติตามตัณหา
ของเนื้อหนัง  คือกระทํ าตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจ  ตามสันดานเรา
จึงเปนคนควรแกพระอาชญาเหมือนอยางคนอื่น

แตบัดนี้ในพระเยซูคริสตทานทั้งหลายซึ่งเมื่อกอนอยูไกล  ไดเขามาใกลโดยพระโลหิต
ของพระคริสต

เหตุฉะนั้นทานจึงไมใชคนตางดาวตางแดนอีกตอไป  แตวาเปนพลเมืองเดียวกันกับ
ธรรมิกชน  และเปนครอบครัวของพระเจา”  (เอเฟซัส 2:2-3,13,19)

ขณะนี้คุณเปนสวนของอาณาจักรใหม  คุณเปนพลเมืองของอาณาจักรของพระเจา  คุณไมได
อยูใตอํ านาจของโลกอีกตอไป

“เราทั้งหลายไมไดรับวิญญาณของโลก แตไดรับพระวิญญาณซ่ึงมาจากพระเจา  เพื่อเรา
ทั้งหลายจะไดรูถึงสิ่งตางๆ ที่พระเจาไดทรงโปรดประทานแกเรา”  (1 โครินธ 2:12)

จงศึกษาถึงเสรีภาพของคุณตอไปใน  กาลาเทีย 4:1-7
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ดํ าเนินการตอตานกับโลกนี้

อยาวางรูปแบบชีวิตของคุณใหเปนไปตามหลักการของโลก

“ระวังใหดีอยาใหผูใดทํ าใหทานเสียไปตามปรัชญาและการลอลวงที่ไรสาระ ตามประ-
เพณีมนุษย  ตามหลักการของโลกซึ่งไมใชตามพระคริสต”  (โคโลสี 2:8)

อยารักโลก

“อยารักโลก  หรือสิ่งของในโลก”  (1 ยอหน 2:15)

อยาใหตัวเสียไปโดยปรัชญาของมนุษย

“ระวังใหดีอยาใหผูใดทํ าใหทานเสียไปตามปรัชญา และการลอลวงที่ไรสาระ ตามประ-
เพณีมนุษย  ตามหลักการของโลกซึ่งไมใชตามพระคริสต”  (โคโลสี 2:8)

ปฎิเสธตัณหาของโลก

“สอนใหเราละทิ้งความอธรรมและโลกียตัณหา และดํ าเนินในยุคนี้อยางมีสติสัมปชัญญะ
สัตยซ่ือสุจริตและตามคลองธรรม”  (ทิตัส 2:12)

รักษาตนใหไรตํ าหนิของโลก

“ธรรมะที่บริสุทธิ์ไรมลทินตอพระพักตรพระเจาพระบิดา  คือ...การรักษาตัวใหพนจาก
ราคีของโลก”  (ยากอบ 1:27)

ตรึงอํ านาจของโลก
การตรึงคือ  การตายที่ผิดธรรมชาติ เชนเดียวกับเนื้อหนัง  อํ านาจของโลกในชีวิตของคุณ จะไม

ตายอยางปกติธรรมดา  คุณตองตรึงมันเสีย
“แตขาพเจาไมตองการอวด  นอกจากเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสตเจาของเรา  ซ่ึงโดย

กางเขนนั้นโลกตรึงไวแลวจากขาพเจาและขาพเจาก็ตรึงไวแลวจากโลก”  (กาลาเทีย 6:14)

รูวาคุณสามารถเอาชนะโลกได
เราตองไมใหโลกชนะเรา  อยายอมใหความกังวลของโลกมาทํ าลายกิจการของพระวจนะ ใน

ชีวิตของคุณ  (มัทธิว 13:22,  มาระโก 4:19)  พระเยซูตรัสวา
“...จงชื่นใจเถิด  เพราะวาเราไดชนะโลกแลว”  (ยอหน 16:33)

เราสามารถเอาชนะไดเพราะวาพระเยซูคริสตทรงสถิตภายในเรา
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“ลูกทั้งหลายเอย ทานเปนฝายพระเจา และไดชนะเขาเหลานั้น  เพราะวาพระองคผูทรง
อยูในทานทั้งหลายเปนใหญกวาผูนั้นที่อยูในโลก”  (1 ยอหน 4:4)

เราสามารถหลีกเลี่ยงการเสื่อมโทรมของโลกได
“พระองคจึงไดประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญยิ่งแกเรา เพื่อวาดวยเหตุเหลานี้

ทานทั้งหลายจะพนจากความเสื่อมโทรมที่มีอยูในโลกนี้เพราะตัณหา และจะไดรับสวนในสภาพ
ของพระองค”  (2 เปโตร 1:4)

เราชนะโลกโดยการบังเกิดใหมและความเชื่อของเรา
“เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจาก็มีชัยตอโลก และความเชื่อของเรานี่แหละ เปนชัยชนะที่

ชนะโลก”  (1 ยอหน 5.4)

เราเอาชนะโลกไดโดยพระโลหิตของพระเยซูและคํ าพยานของเรา
“เขาเหลานั้นชนะพญามารดวยพระโลหิตของพระเมษโปดก  และเพราะคํ าพยานของ

พวกเขาเอง  เพราะเขาไมไดเสียดายที่จะพลีชีพของตน”  (วิวรณ 12:11)

เขาใจพันธกิจที่แทจริงของคุณในโลกนี้
เราตองไมถูกผลกระทบจากโลก  แตเราตองมีผลกระทบตอโลก
ผูเชื่อควรเปนความสวางในโลกแหงความมืด  สะทอนสงาราศีของพระเจา และแบงปนขาว

ประเสริฐแหงพระกิตติคุณ
“ทานทั้งหลายเปนความสวางของโลก”  (มัทธิว 5:14)

ผูเชื่อในยุคแรกมีผลกระทบอยางมากตอโลก จนเขากลาวถึงคนเหลานี้วา “เปนพวกควํ่ าโลก”
(กิจการ 17:6)

เชนเดียวกับที่ทหารในกองทัพถูกสงออกไปทํ าภาระกิจในตางประเทศ  ผูเชื่อก็อยูในพันธกิจ
พิเศษของพระเจาบนโลกนี้  เขาถูกสอนวา

“เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน”  (มาระโก 16:15)
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ชื่อ                                                             

คํ าถามบททดสอบตนเอง  บทที่ 7

1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ าของบทนี้
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา  “ยุทธวิธี”
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา  “ยุทธวิธีตอตาน”
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. สรุปวาคุณไดเรียนอะไรเกี่ยวกับยุทธวิธีของซาตานในโลกและเนื้อหนัง
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. จงสรุปยุทธวิธีตอตานที่ใหไวในบทนี้เพื่อเอาชนะโลก  เนื้อหนัง  และมาร
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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คํ าตอบบททดสอบ  บทที่ 7

1. “เราทั้งหลายรูแลววา ตัวเกาของเรานั้นไดถูกตรึงไวกับพระองคแลว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูก
ทํ าลายใหส้ินไป และเราจะไมเปนทาสของบาปอีกตอไป เพราะวาผูที่ตายแลวก็พนจากบาป”
(โรม 6:6-7)

2. ยุทธวิธีคือ  วิธีปฎิบัติการทางทหาร  เปนวิธีหรือแผนการที่นํ าไปสูชัยชนะ  หนา 78
3. คํ าวา  “ตอตาน”  หมายถึง  “ตอสู”  ทํ าใหพายแพหรือส้ินหวัง  หนา 79
4. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา  79-82
5. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา  83-91
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป

1. การตรึงกางเขนเปนรูปแบบของการตายที่เลวรายที่สุด จงอานเกี่ยวกับการตรึงกางเขน
ของพระเยซูในมัทธิว  27

ส่ิงนี้จํ าเปนตองทํ าทั้งตอโลกและเนื้อหนัง ซึ่งเปนพลังฝายวิญญาณที่ชั่วราย ซึ่งปฎิบัติ
การตอสูผูเชื่อ

2. ในเอเฟซัส 4:22 และ 24 เปาโลพูดถึงตัวเกาซึ่งตองทิ้งไปและตัวใหมที่จะตองสวมเขาไป
จงอาน  เอเฟซัส  4:22-6:18
จงทํ ารายการของสิ่งที่คุณตอง  “ทิ้งไป”
จงทํ ารายการของสิ่งที่ตอง  “สวมใส”  เชน  ทาที  ความประพฤติ
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