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บทที่ 19
การเปรียบเทียบสงคราม
ฝายวิญญาณกับธรรมชาติ

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
− อธิบายวาเหตุใดจึงใชสงครามมาอธิบายความขัดแยงระหวางพลังฝายวิญญาณที่ดีและชั่ว
− สรุปหลักการธรรมชาติของสงครามซึ่งใชกับสงครามฝายวิญญาณ
− นํ าหลักการธรรมชาติของสงครามมาใชกับอาณาเขตฝายวิญญาณ

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
"ดูกอนทิโมธี  บุตรของขาพเจา  คํ ากํ าชับนี้ขาพเจาไดใหไวกับทานตามคํ าพยากรณซ่ึง

เล็งถึงทานเพื่อขอความเหลานั้นจะเปนแรงใจใหทานสูรบไดดี"    1  ทิโมธี  1.18

คํ านํ า

ตามที่คุณไดเรียนมาแลวในหลักสูตรนี้ คริสตจักรในยุคแรกเห็นวาประสบการณฝายวิญญาณ
ของเขาเปนดุจดังสงคราม

การปองกันตัวถูกอธิบายวาเปน "อาวุธของพระเจา"  พระวจนะของพระเจาเปรียบไดกับดาบ
การโจมตีของซาตานคือลูกศรเพลิงและความเชื่อคือ   "การตอสูอยางสุดกํ าลัง"  และบอกผูเชื่อให  "สูรบ
ไดดี"

เหตุใดพระเจาจึงทรงเลือกตัวอยางของสงครามมาอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกวิญญาณ
ระหวางพลังที่ดีและพลังที่ชั่ว

เราจะพบคํ าตอบไดจากหลักการพื้นฐานของพระคัมภีรคือ   หลักการธรรมชาติของความจริง
ฝายวิญญาณ

หลักการธรรมชาติถูกใชเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกวิญญาณ  เราสามารถเขาใจสิ่งที่เราเห็น
ในโลกธรรมชาติ  เมื่อมีการเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่อยูในโลกธรรมชาติและโลกวิญญาณ  เราจึง
สามารถเขาใจคํ าเปรียบเทียบนี้ได
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พระเยซูทรงใชหลักการนี้บอยครั้ง  พระองคทรงใชตัวอยางของการเก็บเกี่ยวในธรรมชาติเพื่อ
แสดงถึงการเก็บเกี่ยวที่ยิ่งใหญฝายวิญญาณ  ซึ่งพระองคทรงเรียกคนงานใหออกมาเก็บเกี่ยว  มีการ
เปรียบเทียบหลายประการระหวางการเก็บเกี่ยวในธรรมชาติและการเก็บเกี่ยวในโลกวิญญาณ

บทนี้เสนอหลักการของสงครามในธรรมชาติและนํ ามาใชกับเร่ืองฝายวิญญาณซึ่งเปดเผยให
เห็นวาเหตุใดพระเจาจึงใชสงครามธรรมดาและสงครามฝายวิญญาณเพื่ออธิบายถึงกิจกรรมฝาย
วิญญาณที่ผูเชื่อมีสวนรวม

การเปรียบเทียบตามธรรมชาติของสงครามฝายวิญญาณ

คํ าจํ ากัดความของสงคราม

คํ าจํ ากัดความงาย ๆ ของสงครามธรรมดาคือ  "การกระทํ าของพลังที่ต้ังใจที่จะบังคับฝายตรง
ขามของเราใหทํ าตามความประสงคของเรา"

คํ าจํ ากัดความนี้ใชกับสงครามฝายวิญญาณดวย ซาตานมักจะใชพลังแหงความชั่วรายมา
บังคับเราใหทํ าตามความประสงคของมัน

วิถีชีวิตในเวลาสงคราม
เมื่อประเทศอยูในสงคราม  วิถีชีวิตของชนชาตินั้นก็ถูกกระทบกระเทือน  คนเลิกทํ างานมาตอสู

เพื่อประเทศชาติ  เขาใชเวลาหลายชั่วโมงในการเตรียมตัวและฝกฝน
มีการดึงเอาเงินทุนจากเศรษฐกิจมาชวยในสงคราม  ผูที่อาศัยในประเทศนั้นตางตื่นตัวตอการ

บุกรุกและมีการวางทหารคุมกันไวตามชายแดน
ในโลกฝายวิญญาณ  หลายคนไมไดนํ าเอาวิถีชีวิตในเวลาสงครามมาใช  ผูเชื่อหลายคนไมรูเลย

วาสงครามกํ าลังตอสูกันอยูรอบ ๆ ตัวเรา
สามัคคีธรรมในคริสตจักรมีแตโปรแกรมและงานสังสรรค  แตไมมีแผนการเพื่อตอสู  เขามีชีวิต

อยางหรูหราฟุมเฟอยและสุขสบายในขณะที่ศัตรูกํ าลังอางสิทธิวิญญาณของชายหญิงจํ านวนนับไมถวน
ที่ปราศจากพระเยซูคริสต

สมาชิกของคริสตจักรลวนแตทอใจ  หดหูและดํ ารงชีวิตในความบาปของเนื้อหนัง  เขาเปนเหยื่อ
ของสงครามซึ่งเขาไมรูวามีอยูดวยซํ้ าไป
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เรากํ าลังอยูในสงคราม !
ผูเชื่อควรรับเอาวิถีชีวิตในสงครามในโลกวิญญาณ  สงครามฝายวิญญาณควรเปนจุดศูนยรวม

ของชีวิตเรา  เราควรใชเวลาในการเตรียมตัวและฝกฝน  เราควรเรียนรูและนํ าเอาอาวุธฝายวิญญาณ
ของเรามาใช

เราควรจัดใหความมั่งมีทางวัตถุเปนเครื่องแพรขยายขาวประเสริฐเพื่ออางสิทธิประเทศที่ถูกขู
เข็ญจากซาตาน

เราควรตื่นตัวตอการบุกรุกจากศัตรูและวางยามไวที่ชายแดนของหัวใจของเราที่ความคิด  ล้ิน
จิตใจ  วิญญาณ  บาน  ชุมชนและสามัคคีธรรมในคริสตจักรของเรา

เรากํ าลังอยูในสงครามและวิถีชีวิตของเราในโลกวิญญาณควรสะทอนสิ่งนี้ออกมา

รูถึงวัตถุประสงค
วัตถุประสงคสํ าคัญของสงครามธรรมดาคือชัยชนะเหนือศัตรู  ซึ่งก็เปนวัตถุประสงคสํ าคัญใน

โลกฝายวิญญาณดวย
เพื่อใหมีชัยชนะในสงครามธรรมดา  เราตองทํ าตามวัตถุประสงคในระยะสั้น   การตอสูของแต

ละคนตองไดรับชัยชนะและแบงแยกดินแดนที่เราอางสิทธิ   การตอสูของแตละคนที่กระทํ าลงไปมีสวน
ไปสูเปาหมายของชัยชนะ

เชนเดียวกันในโลกวิญญาณ   เปาหมายในระยะยาวของเราคือมีชัยชนะเหนือศัตรู  แตเราตอง
แบงวัตถุประสงคในระยะยาวนี้เปนวัตถุประสงคที่เฉพาะอยางมากขึ้น

เราตองรูจักวัตถุประสงคที่พระเจาทรงมีสํ าหรับเรา ในสงครามฝายวิญญาณในครอบครัวของ
เรา  ในสามัคคีธรรมของคริสตจักร  ในชุมชนและในประเทศของเรา  เราตองรูถึงดินแดนเฉพาะที่ซึ่ง
มอบหมายใหเราพิชิตศัตรู

ทหารแตละคนในกองทัพธรรมดามีตํ าแหนงและความรับผิดชอบตาง ๆ กันในการตอสู  เชน
เดียวกันในโลกวิญญาณ เราตองรูถึงวัตถุประสงคสวนตัวซึ่งจะมีสวนชวยใหถึงเปาหมายรวมของชัย
ชนะ

แมทัพในการตอสูจะมอบหมายวัตถุประสงคแกทหารในโลกธรรมชาติ  พระเจาทรงเปนแมทัพ
ฝายวิญญาณของเราและทรงวางวัตถุประสงคฝายวิญญาณเฉพาะอยางแกเราในฐานะทหารคริสเตียน

การฝกอบรมขั้นพื้นฐาน
การรูถึงวัตถุประสงคสํ าหรับสงครามยังไมเปนการเพียงพอ  ทหารตองรับการฝกอบรมขั้นพื้น

ฐานวาจะทํ าวัตถุประสงคเหลานี้ใหสํ าเร็จไดอยางไร
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ในโลกธรรมชาติ  การฝกอบรมนี้ประกอบดวยการเรียนรูจักศัตรู  กลยุทธของมัน  การใชอาวุธ
ของสงครามและแผนการตอสู

ในโลกวิญญาณ   ผูเชื่อมักจะเขาไปในสนามรบโดยไมมีการฝกอบรมขั้นพื้นฐานนี้  เขาไมเขาใจ
กลยุทธของศัตรู  เขาไมรูถึงอาวุธฝายวิญญาณของเขาและการใชอาวุธนั้น ๆ เขาไมไดศึกษาแผนการตอ
สู (พระวจนะพระเจา)เลย

ในโลกธรรมชาติ  การสงทหารเขาไปสูสนามรบโดยไมไดรับการฝกอบรมขั้นพื้นฐานยอมมีผลให
พายแพ  เชนเดียวกันในโลกวิญญาณ เราตองไดรับการฝกอบรมในสงครามฝายวิญญาณถาเรา
ตองการชัยชนะ

เมื่อทหารเขาสูการฝกอบรมขั้นพื้นฐานในโลกธรรมชาติ เขาจะละทิ้งชีวิตพลเรือนไวเบื้องหลัง
เขาไมยุงเกี่ยวกับกิจการพลเรือนอีกตอไป  แตเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับกองทัพที่เขาประจํ าการอยู

ในอาณาจักรวิญญาณ  เพื่อที่จะสูสงครามไดดีเราตองไมยุงเกี่ยวในกิจกรรมตางๆ ของชีวิต  เรา
ไมใชพลเมืองธรรมดาของโลกนี้  แตเราเปนทหารของอาณาจักรของพระเจา

"จงทนการยากลํ าบากดวยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต ไมมีทหารคนใดที่เขา
ประจํ าการแลวจะยุงอยูกับงานฝายพลเรือน ดวยวาเขามุงที่จะทํ าใหผูบังคับบัญชาพอใจ"     (2
ทิโมธี 2.3-4)

การโฆษณาชวนเชื่อ
ชาติที่เปนศัตรูกันจะแพรการโฆษณาชวนเชื่อ  (ขอมูลที่ผิด)  ตอกันและกัน
ซาตานจะปอนขอมูลผิด ๆ เขาไปในความคิดของคุณ  ถาคุณยอมใหมันทํ า  มันใสการโฆษณา

ชวนเชื่อเร่ืองความไมเชื่อ  การใสความ  การลงโทษและความพายแพ

ขอเสนอทางการทูต
ยุทธวิธีประการหนึ่งของชาติที่อยูในสงครามก็คือ การทํ าใหศัตรูออนกํ าลังลงโดยขอเสนอทาง

การทูต  ซึ่งเปนขอเสนอใหมีการประนีประนอมกันซึ่งโดยขอเสนอเหลานี้   แตละชนิดพยายามเอา
ประโยชนจากชาติอ่ืน

ในสงครามฝายวิญญาณ  ซาตานพยายามทํ าใหผูเชื่อประนีประนอมกับความบาป  มันรูวา "
การทูต"  เชนนี้จะทํ าใหเกิดความออนแอทางวิญญาณ

สืบราชการลับ
เมื่อชาติตาง ๆ ทํ าสงครามกัน  มักจะมีองคการสืบราชการลับ  แตละขางมีพลังสืบราชการลับที่

อุทิศตัวเพื่อเสาะหาขอมูลของอีกฝายหนึ่ง
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ฝายสืบราชการลับจะรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับศัตรู   เขาสื่อสารสิ่งที่รูมาให
กับทหารที่เขารวมในการตอสู

ในสงครามฝายวิญญาณ  ความรูของเราเกี่ยวกับศัตรูและกลยุทธของมันเปนสิ่งที่จํ าเปนตอการ
มีชัยชนะ  พระคัมภีรคือ  "เครื่องมือในการสืบราชการลับ"  ซึ่งเปดเผยขอมูลของศัตรู

เมื่อคุณเรียนเรื่องยุทธวิธีของซาตานและยุทธวิธีตอตานตามพระคัมภีร  คุณควรสื่อสารสิ่งเหลา
นี้ใหแกทหารคริสเตียนผูอ่ืนเชนกัน

ซาตานรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคุณดวย   มันเรียนรูจุดออนของคุณและพุงการโจมตีมาที่จุดออน
เหลานี้

สงครามเชิงรุกและเชิงรับ
มีสงครามเชิงรุกและเชิงรับในโลกธรรมชาติ
สงครามเชิงรุกคือ  การกาวออกไปตอสูกับศัตรู
สงครามเชิงรับคือ  เมื่อศัตรูโจมตีและคุณตองปองกันดินแดนของคุณ

คุณไดเรียนรูแลววาการเปรียบเทียบสถานการณทั้งเชิงรุกและเชิงรับแบบสงครามนั้นมีอยูใน
สงครามฝายวิญญาณ  เมื่อเราอางสิทธิเหนือดินแดนใหมเพื่อพระเจา  เชน  การแบงปนขาวประเสริฐ
กับคนที่ไมเคยไดยิน  เรากํ าลังทํ าสงครามเชิงรุก  เรากํ าลังอางสิทธิเปนเจาของดินแดนใหมในพระนาม
ของพระเยซูคริสตเจานายของเรา

นายพลใหญผูหนึ่งในโลกธรรมชาติคือ  ยอรช  แพตตั้น  จูเนียร  บอกกองทัพของเขาวา  "เราจะ
ไมขุดรูหมาจิ้งจอกและรอคอยศัตรูใหเขามายิงเรา  เราจะเคลื่อนที่ไปขางหนาและเคลื่อนไปอยางรวด
เร็ว"

รูหมาจิ้งจอกคือ   หลุมในพื้นดินซึ่งทหารจะซอนตัวได
แพตตั้นกลาววา  "เมื่อคุณขุดรูหมาจิ้งจอก  คุณก็ขุดหลุมฝงศพ  เมื่อคุณอยูในรูหมาจิ้งจอกและ

ยิงใสศัตรู  ศัตรูจะรูที่ต้ังของคุณ  เราจะเคลื่อนที่ไปเร่ือยๆ และศัตรูจะยิงมาที่เราเคยอยูและไมใชที่เรา
อยูขณะนี้"

นายพลแพตตั้นไมเชื่อในการปองกันตัว  ทฤษฎีของเขาคือ  ถาศัตรูถูกโจมตีอยูเสมอ  เราก็ไมจํ า
เปนตองปองกันตัว เขารูวาพลังที่เคลื่อนไหวในสงครามเชิงรุกยอมไดเปรียบกวาพลังปองกัน  เขากลาว
วา "เราจะตองตอสูแบบของเราและเราจะชนะ"

ในสงครามฝายวิญญาณ   ผูที่เขาใจวาวัตถุประสงคของสงครามคือการทํ าใหศัตรูพายแพยอม
จะไมลดตัวลงไปอยูในตํ าแหนงปองกัน  การที่จะไดชัยชนะทั้งหมดเราตองเปดฉากรุกศัตรู
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อาวุธ
ในสงครามทุกแหงมีการใชอาวุธ  อาจเปนอาวุธงายๆ เชน หอก  หรือธนูและลูกศร  หรือ  อาจ

เปนอาวุธที่ซับซอนเชน  การยิงจรวด
ทหารตองรูวาอาวุธอะไรเหมาะที่จะใชและจะใชอยางไร  อาวุธบางอยางออกแบบมาเพื่อ

สงครามเชิงรับโดยเฉพาะ  ในขณะที่อีกชนิดหนึ่งสํ าหรับสงครามเชิงรุก
เชนเดียวกันในสงครามฝายวิญญาณ  ในฐานะที่เปนทหารคริสเตียน  คุณตองรูจักอาวุธฝาย

วิญญาณของคุณและรูวาจะใชมันอยางไร  มีทั้งอาวุธฝายวิญญาณในการปองกันและในการรุกรบ  ซึ่ง
คุณไดศึกษาในหลักสูตรนี้

จํ าไววาอาวุธของคุณเปนอาวุธฝายวิญญาณ  อยาลดลงไปพยายามใชอาวุธธรรมชาติที่ไมมี
ประสิทธิภาพในการตอสูสงครามฝายวิญญาณ

การกอการราย  วินาศกรรม  การซุมโจมตีและการจูโจม
การกอการราย  วินาศกรรม   การซุมโจมตีและการจูโจมเปนวิธีที่ใชในกองทัพธรรมดา
วิธีการเหลานี้มี  2  ส่ิงที่เหมือนกันคือ   ประการแรก  มันเปนวิธีเชิงรุกที่รุนแรง ประการที่สอง

มันเปนการทํ าใหประหลาดใจไมรูตัว  การโจมตีเหลานี้ทํ าโดยศัตรูไมรูตัวและไมไดเตรียมตัว  จึงทํ าให
เกิดการสับสนและพายแพ

ในฐานะที่เปนผูกอการรายซึ่งทํ าวินาศกรรมและการซุมโจมตี  ซาตานจะใชวิธีการโจมตีที่รุนแรง
รุกรบและทํ าใหไมรูตัว  มันจะโจมตีเมื่อคุณไมคาดคิดในดานตาง  ๆ  ของชีวิตของคุณที่เปดชองไวไมได
ปองกัน

อยาสรุปเองวาศัตรูจะเตือนคุณใหรูถึงการโจมตีของมัน  ส่ิงนี้จะไมเกิดขึ้นในสงครามในโลก
ธรรมชาติและไมเกิดขึ้นในโลกวิญญาณเชนกัน

การตอสูอยางเด็ดขาด
สงครามทุกแหงมี "การตอสูตัดสินเด็ดขาด"  เปนการตอสูที่ตัดสินถึงผลของสงครามทั้งหมด
การตอสูอยางเด็ดขาดเปนสิ่งสํ าคัญเนื่องจากดินแดนที่เกี่ยวของในการตอสู ถากองทัพเอาชนะ

ไดควบคุมดินแดนยุทธศาสตร  เขายอมไดควบคุมดินแดนที่อยูรอบๆ
ในสงครามฝายวิญญาณมีสงครามตัดสินเด็ดขาด  ตัวอยางเชน  คุณไดเรียนแลววาถาคุณลม

เหลวในการตอสูกับความคิดและลิ้น  มันก็จะกระทบวิญญาณ  จิตใจและรางกายทั้งหมด
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ในโลกธรรมชาติ  มีการจดจออยางมากที่สุดในการสงกองทัพไปยังสนามรบตัดสินเด็ดขาด  ใน
โลกวิญญาณ  ส่ิงนี้ตองเปนจริงดวย  เราตองจดจอที่จะใชทรัพยากรฝายวิญญาณในสถานที่ยุทธ
ศาสตร เพื่อใหทํ าสงครามสํ าเร็จผล

มีเวลาที่การเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณสุกเหลืองอรามในอาณาเขตสํ าคัญๆ ของโลก  และเราควร
ทุมเทพลังการประกาศในทุงนาเชนนั้น

แตวามันไมเปนเชนนี้เสมอไป  ผูรับใชในปจจุบันกลับไปจดจออยูที่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีคริสตจักร
อยูแทบทุก ๆ ชุมชนและมีรายการวิทยุและโทรทัศนของคริสเตียนรับฟงไดทุกบาน

ในชาติตาง ๆ ที่เหลือนอกนั้นในโลกนี้มีจํ านวนประชากรจํ านวนมากและมีกลุมคนมากมาย
หลายกลุมที่อยูไกลเกินเอื้อมของการเปนพยานคริสเตียน   มีผูรับใชที่ไดรับการอบรมจํ านวนไมกี่คนที่
จะไปหาเขาเหลานั้น

ศัตรูกํ าลังทํ าสงครามเด็ดขาดในชาติตางๆ เหลานี้  ตอสูกับจิตใจ   ความคิดและวิญญาณของ
ชายและหญิง  ขณะเดียวกันพลังฝายวิญญาณของเรากลับไปจดจออยูที่อ่ืน

การส่ือสาร
การสื่อสารเปนสิ่งที่สํ าคัญมากในสงครามธรรมดา  กองทัพตองสื่อสารกับแมทัพเพื่อรับการ

แนะนํ าและหนุนใจ
ศัตรูจะพยายามทํ าใหการสื่อสารระหวางกองหนาและผูนํ าของตนเสียหายไป  โดยรูวามันจะทํ า

ใหเกิดการลมเหลวในสนามรบ
ในสงครามฝายวิญญาณ  ซาตานตองการทํ าลายสายการติดตอส่ือสารของคุณ  มันพยายาม

กีดกั้นคุณไมใหอธิษฐานและอานพระวจนะของพระเจา  เพราะสิ่งเหลานี้จะใหคํ าแนะนํ าและการหนุน
ใจสํ าหรับสงครามฝายวิญญาณ

ถาเรายุงอยูกับการทํ าสงครามจนละเลยการสื่อสารกับแมทัพของเรา   เราอาจพายแพไดงาย
งานรับใชของคริสเตียนเปนหนทางที่ถูกตองในการตอสูแตถาเราขาดแคลนพลังฝายวิญญาณ การตอสู
ก็จะไมเกิดผล

กํ าลังอํ านาจของเราในแนวหนามาจากการสื่อสารกับแมทัพของการตอสู   เราตองไดรับคํ าแนะ
นํ าสั่งสอนและการหนุนใจโดยการอธิษฐานและการศึกษาพระวจนะของพระองค

เปา
สงครามในโลกธรรมดามีเปาอยู  2  อยาง  คือเปาที่เคลื่อนที่ได  (เชนเรือ  เครื่องบิน  รถถังหรือ

กองทหาร)  และเปานิ่ง  (เชน  คลังอาวุธ  ศูนยบัญชาการกองทัพ ฯลฯ)
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เปาเคลื่อนที่เปนปฎิบัติการที่ยิ่งใหญที่สุดในสงครามธรรมดาเพราะวามันเปนฝายรุก มันเคลื่อน
ที่เพื่อแยงชิงดินแดน

ในโลกวิญญาณ  ซาตานสนใจมากที่สุดเกี่ยวกับเปาเคลื่อนที่  มันมีเปาที่ชายและหญิงซึ่ง
เคลื่อนไหวอยางอุกอาจในสนามรบของสงครามฝายวิญญาณเพื่อเอาชนะพลังของศัตรู

ซาตานจะโจมตีเปานิ่งดวย  (คือผูเชื่อที่ไมไดเขารวมในสงครามเชิงรุก)  แตจงจํ าไววาเมื่อคุณ
เคลื่อนไหว (ทํ างาน) เพื่อพระเจา  คุณก็เปนเปาที่สํ าคัญของซาตาน  มันตองการใหคุณพายแพในการ
กาวเขาไปอางสิทธิเอาวิญญาณของชายและหญิงที่ถูกกักขังไว

การโจมตีและการตอตานโจมตี
ในสงครามธรรมดาเมื่อฝายหนึ่งโจมตี    อีกฝายหนึ่งจะตอตานการโจมตี    การตอตานการโจม

ตีคือการพยายามหยุดพลังของศัตรูจากการกาวเขามาและเอาดินแดนที่สูญเสียไปกลับคืนมา
ซาตานตอตานการโจมตีทุกครั้งที่ผูเชื่อทํ าสงครามเชิงรุก  เมื่อคุณตัดสินใจที่จะอธิษฐานมากขึ้น

อานพระวจนะของพระเจาหรือเขาสูงานรับใช   มันจะทํ าการตอตานทันทีเพื่อปดกั้นไมใหคุณกาวหนา
ตอไป

ถาคุณรูถึงยุทธวิธีตอตานเชนนี้  คุณจะเตรียมพรอมและไมปลอยใหเผลอตัว
ตามศัพททหาร  มีการโจมตีพื้นฐานอยู  3  แบบ  ศัตรูทํ าการโจมตีที่คลายคลึงกันในโลก

วิญญาณ
1.   การโอบลอมดานหนา   เปนการโจมตีโดยตรงทางดานหนา  การลอลวงของซาตานเปน

เหมือนการโจมตีอยางตรงไปตรงมาขางหนา   ในโลกธรรมดาเราตองโจมตีโดยตรงในฝายวิญญาณโดย
การตอตานซาตานซึ่งจะทํ าใหมันหนีไป

2.   การปดลอมหรือปดทางสัญจรไปมา การปดลอมในโลกธรรมดาคือเมื่อศัตรูไดครอบครอง
ดินแดนที่ไมไดเปนของเขา

การเปนเชลยฝายวิญญาณก็คลายคลึงกับการปดลอมในโลกธรรมดา  ศัตรูพังเขามาในกํ าแพง
ฝายวิญญาณและสวนของชีวิตของเราถูกนํ ามาอยูใตการควบคุมของมัน  มันไมไดเปนเจาของพื้นที่นั้น
จริง ๆ แตมันปดกั้นเราไมใหทํ าหนาที่อยางเหมาะสมเพื่อพระเกียรติของพระเจา

วิธีที่จะจัดการกับการปดลอมฝายวิญญาณคือการใชอํ านาจของการผูกมัดและปลดปลอยที่
เรียนในหลักสูตรนี้  ศัตรูตองถูกผูกมัดและปลดปลอยดานตาง ๆ ของชีวิตที่อยูภายใตการควบคุมใหพน
จากอํ านาจของมัน

3.  การบุกรุกและการเขาไปครอบครอง   เมื่อศัตรูบุกรุกเขามาในโลกธรรมดา  มันเขาครอบ
ครองและควบคุมดินแดนนั้น ๆ
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เชนเดียวกับการครอบครองของมารในโลกวิญญาณ  คนที่ยังไมไดรับความรอดหรือคนที่หลง
หายอยูภายใตการควบคุมของวิญญาณชั่ว  ซึ่งไดเขามาครอบครองเขา  วิธีที่จะจัดการกับการโจมตี
ชนิดนี้คือการผูกมัดศัตรูและขวางมันออกไป

การเคลื่อนที่
กองทัพตองเคลื่อนที่เพื่อใหมีประสิทธิภาพในสงครามธรรมดา  กองกํ าลังตองสามารถเคลื่อน

ไหวไปสูสถานที่ซึ่งจะทํ าการรุก  ถาเขาตกหลุมและศัตรูทํ าใหเขาเคลื่อนที่ไมได  การรบก็ไมมีประสิทธิ
ภาพ

การเคลื่อนที่เปนสิ่งจํ าเปนในโลกวิญญาณ  ถาเราตองทํ าตามพระบัญชาที่ใหเรา  "ไปทั่วโลก
และประกาศขาวประเสริฐ"

คุณเปนทหารคริสเตียนที่ศัตรูทํ าใหไมเคลื่อนที่หรือวาคุณกํ าลังทํ าตามพระบัญชาใหออกไปขาง
หนาพรอมกับขาวประเสริฐ

ทหารไมไดใสเสื้อเกราะและถืออาวุธเพียงเพื่อนั่งสบายๆ อยูที่บานหนาเตาผิง  เขาไมเพียงแต
เตรียมตัวเพื่อตอสู  แตเขาเขาไปสูสนามรบจริงๆ

ทหารคริสเตียนบางคนเตรียมตัวเพื่อการตอสู  แตไมเคยจากบานอันปลอดภัยและสามัคคีธรรม
ในคริสตจักรเพื่อออกสูสนามรบเลย  สงครามกํ าลังดํ าเนินไปบนถนนในเมืองตางๆ ของเรา  ดํ าเนินไป
ในหมูบานที่ขาวประเสริฐยังไปไมถึง

ไมวาเราจะเตรียมตัวฝายวิญญาณอยางไร  เราก็จะไมมีชัยชนะในการตอสู  นอกเสียจากวาเรา
จะเคลื่อนที่ไปเพื่อพระเยซูคริสตผูเปนเจานายของเรา

ทหารไมไดมีความชํ านาญในฐานะผูทํ าสงครามโดยการเพียงแตศึกษาตํ าราเกี่ยวกับสงคราม
เขาจะมีความชํ านาญโดยการมีประสบการณในสนามรบ

การศึกษาคูมือของสงครามฝายวิญญาณ (พระคัมภีร)  เปนสิ่งสํ าคัญ  แตเราจะไมมีวันชนะการ
ตอสู  นอกจากวาเราจะนํ าเอาสิ่งที่ไดศึกษาไปปฎิบัติ  ความชํ านาญในสงครามฝายวิญญาณมาจาก
ประสบการณและการนํ ามาใชเชนเดียวกับในโลกธรรมชาติ

ความรวมมือ
ในสงครามเราตองทํ างานเปนทีม  นักรบตองรวมมือซึ่งกันและกันเพื่อทํ าใหศัตรูพายแพ  เขา

ตองอยูใตการนํ าของแมทัพ  เขาเคลื่อนที่ไปขางหนาดวยกันเปนกลุมกอน  เขาไมไดตอสูเพื่อตัวของเขา
เองแตเพื่อประเทศชาติของเขา
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ผูเชื่อตองรูจักการรวมมือในดานสงครามฝายวิญญาณ  แทนที่จะตอสูกันเอง  เราควรจดจอที่
จะโจมตีศัตรูดีกวา

ในโลกธรรมชาติเมื่อทหารบาดเจ็บ  เพื่อนของเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะชวยเขาเมื่อกองทัพ
เคลื่อนไปขางหนา  เขาเคลื่อนไปดวยกัน  เขาไมไดทิ้งคนออนแอไวขางหลัง  แตใหเขาอยูตรงกลางลอม
รอบดวยทหารที่แข็งแรงทั้งขางหนาและขางหลัง  จนกวาคนที่ออนแอจะไดหายจากบาดแผลของเขา

กองทัพคริสเตียนมักจะชอบยิงคนที่บาดเจ็บของกองทัพตน  เมื่อผูเชื่อลมลงในการตอสู  เรา
ซุบซิบนินทาเขาหรือไมก็เลิกยุงกับเขา   แทนที่จะทํ าเชนนั้น  เราควรชวยคนที่บาดเจ็บฝายวิญญาณ
และลอมรอบเขาดวยกํ าลังความแข็งแรงของเรา

พลังของพระเจาควรเคลื่อนไปขางหนาเปนกองทัพหนา  ไมใชเปนเหมือนกลุมที่ลากกันไปโดยมี
นักรบผูบาดเจ็บซึ่งลมลงและตายไประหวางทาง

เราไมไดตอสูในนามของเราเอง  แตเรากํ าลังตอสูในพระนามของพระเยซูคริสต  ไมใชเพื่อตัวเรา
เอง  เราตอสูเพื่อชาติในฝายวิญญาณของเราคืออาณาจักรของพระเจา

ความเชื่อฟง
ทหารในสนามไมไดทํ าตามใจชอบของเขา   เขาตองทํ าตามคํ าแนะนํ าสั่งสอนของแมทัพของเรา

เราตองเชื่อฟงพระองคทุกประการ ส่ิงสํ าคัญยิ่งใหญในการสูรบคือ การเชื่อฟง
เชนเดียวกันในฝายวิญญาณ  ถาเราจะชนะสงครามฝายวิญญาณได เราตองเชื่อฟงผูบังคับ

บัญชา เราตองเชื่อฟงพระเจา

อยากลัวความลมเหลว
นายพลแพตตั้นกลาวไววา  "ถาคุณกลัวถูกยิง  คุณก็พายแพกอนที่จะเริ่มตน  ความกลัวฆาคน

ไดมากกวาความตาย"
อยากลัวความลมเหลวในสงครามฝายวิญญาณ   ถาคุณกลัวถูกยิง  คุณก็พายแพกอนเริ่มตน
นายพลแพตตั้นกลาวอีกวา  "จะไมมีการพายแพถาคนไมยอมรับการพายแพนั้น  เราสูญเสีย

การสงครามในความคิดกอนที่จะสูญเสียบนพื้นดิน  ไมมีชาติใดพายแพจนกวาประชาชนยอมรับความ
พายแพ"

ในโลกธรรมชาติ  จะไมมีความพายแพถาคุณไมยอมรับมัน  การตอสูทางวิญญาณสูญเสียไป
ในความคิดกอน  จงปฎิเสธไมยอมรับความพายแพในความคิดของคุณ

เอาชัยชนะในการเปนผูนํ า
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นายพลแพตตั้นมักจะแสดงความปรารถนาสวนตัวเสมอ ๆ วาเขาสามารถตอสูกับผูนํ าของศัตรู
ที่ยิ่งใหญที่สุด  และผูที่มีชัยชนะในการตอสูสวนตัวยอมทํ าใหสงครามสงบลง

ในอาณาเขตฝายวิญญาณ  ส่ิงนี้ไดถูกกระทํ าแลวโดยแมทัพของเรา  โดยการสิ้นพระชนมและ
การฟนคืนพระชนม  พระเยซูทรงมีชัยชนะเหนืออํ านาจของศัตรู  ผลปลายสุดของสงครามถูกเปดเผยไว
ในพระวจนะของพระเจา

แตฝายกบฎตอตานยังคงอยูในแผนดิน  พระเยซูทรงชนะในการเปนผูนํ าแตทรงมอบหมายให
เรามีภาระในการเอาชนะ  "พวกตอตาน"  เหลานี้

ตายเพื่อบางสิ่งบางอยาง
นายพลแพตตั้นกลาววา  "เราเปนคนที่โชคดี  เรากํ าลังทํ าสงคราม  เรามีโอกาสที่ตอสูและตาย

เพื่อบางสิ่งบางอยาง   หลายคนไมเคยมีโอกาสนี้เลย  ลองคิดถึงคนที่นาสงสารเหลานั้นที่คุณรูจักซึ่งไดมี
ชีวิตและตายไปอยางไรประโยชน  ใชชีวิตทั้งหมดไปเพื่อกินนอนและไปทํ างานเทานั้น  ไมใชเพื่อส่ิงใด
เลย"

เรากํ าลังทํ าสงครามในโลกวิญญาณ  เรามีโอกาสที่จะตอสูและตายเพื่อบางสิ่ง  เราไมตองใช
ชีวิตประจํ าวันที่นาเบื่อหนายเชนกิน  นอน และทํ างาน

เราตอสูเพื่ออาณาจักรที่ไมมีวันสิ้นสุด  เราตอสูเพื่อแมทัพผูไดชนะศัตรูแลว  เรามั่นใจในชัยชนะ
ของเรา

เรามีส่ิงที่มีคุณคาตอการมีชีวิตอยู  มีคุณคาที่จะตอสูและถาเราถูกเรียกใหทํ าสิ่งนั้น เราจะตาย
อยางมีคุณคา
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ชื่อ .....................................................

บททดสอบตนเอง   บทที่  19

1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ าของบทนี้
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________            

2. เหตุใดจึงใชตัวอยางของสงครามเพื่ออธิบายความขัดแยงระหวางพลังฝายวิญญาณที่ดีและที่
ชั่ว ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________            

3. จงสรุปส่ิงที่คุณไดเรียนมาในวิชานี้เกี่ยวกับหลักการของสงครามธรรมดาซึ่งนํ ามาใชกับสงคราม
ฝายวิญญาณ
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
_________________________________________________                                     

คํ าตอบบททดสอบ  บทที่  19

1. "ดูกอนทิโมธี  บุตรของขาพเจา  คํ ากํ าชับนี้ขาพเจาไดใหไวกับทานตามคํ าพยากรณซึ่งเล็ง
ถึงทานเพื่อขอความเหลานั้นจะเปนแรงใจใหทานสูรบไดดี"  (1 ทิโมธี 1.18)

2. หลักการธรรมชาติถูกใชเพื่ออธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกวิญญาณ  เราเขาใจไดถึงสิ่งที่เรา
เห็นในโลกธรรมชาติ   เมื่อมีการเปรียบเทียบระหวางสิ่งของในโลกธรรมชาติและโลกวิญญาณ
เราจึงเขาใจ   หนา 245

3. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 246-253   
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป

1.  วัตถุประสงคของสงครามฝายวิญญาณ

จงอาน  มัทธิว  28.18-20,  มาระโก  16.15-18,  กิจการ 1.8,  เอเฟซัส  3.9-11,  และโคโลสี
1.24-29

ใครเปนผูมอบหมายวัตถุประสงคแกเรา  ?

วัตถุประสงคที่มอบหมายแกเราในฐานะที่เปนสมาชิกของคริสตจักรทองถิ่นคืออะไร ?

วัตถุประสงคที่มอบหมายแกคุณเปนการสวนตัวคืออะไร  ?

2. การนํ าเอาหลักการมาใช

ไมเปนการเพียงพอที่จะศึกษาหลักการสงครามธรรมดาเปรียบเทียบกับสงครามในโลก
วิญญาณ  คุณตองนํ าเอาหลักการเหลานี้มาใชในการตอสูฝายวิญญาณของคุณ

มีความรูแตไมนํ าเอามาใชก็ไมเกิดผล

จงทบทวนสิ่งที่คุณศึกษามาในบทนี้  แลวเขียนยอหนาสรุปวาคุณวางแผนที่จะนํ าเอาสิ่งที่คุณ
เรียนรูมาใชอยางไร
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