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บทที่   21
การตอสูขัดแยงครั้งสุดทาย

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลวคุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
− สรุปเหตุการณที่นํ าไปสูการขัดแยงครั้งสุดทาย
− อธิบายถึงการขัดแยงสุดทาย
− อธิบายถึงจุดหมายปลายทางครั้งสุดทายของซาตานและของพลังชั่วรายฝายวิญญาณ

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
"สวนพญามารที่ลอลวงเขาเหลานั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกํ ามะถัน  ท่ีสัตวราย

และคนที่ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะตกอยูในนั้น และมันตองทนทุกขทรมานทั้งกลางวันและ
กลางคืนตลอดไปเปนนิตย"   วิวรณ  20.10

คํ านํ า

คุณเรียนรูแลววา  การพิพากษาครั้งสุดทายแกซาตานถูกประกาศเรียบรอยแลวโดยการสิ้น
พระชนมและการคืนพระชนมของพระเยซูคริสต  แตจะไมมีการดํ าเนินการพิพากษาจนกวาพระเยซู
คริสตจะเสด็จกลับมาสูโลกนี้

บทนี้เนนที่การตอสูครั้งสุดทาย ซ่ึงเปนสงครามฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญครั้งสุดทาย ซ่ึงจะทํ าให
อํ านาจชั่วรายทั้งมวลพายแพไป

การตอสูครั้งสุดทายทํ าใหพระมหากษัตริยของเราไดสวมมงกุฎและตั้งราชอาณาจักรของพระ
เจาในรูปแบบที่มองเห็นได  และทํ าใหการพิพากษาพลังที่ชั่วฝายวิญญาณสํ าเร็จลง
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เหตุที่นํ าไปสูการตอสูขัดแยงครั้งสุดทาย

การเสด็จกลับมาของพระเยซู
พระคัมภีรสอนวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาสูโลกเพื่อผูเชื่อ  พระเยซูทรงสัญญากับสาวก

ของพระองควา
"ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีท่ีอยูเปนอันมาก  ถาไมมีเราคงไดบอกทานแลว  เพราะ

เราไปจัดเตรียมที่ไวสํ าหรับทานทั้งหลาย  เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไวสํ าหรับทานแลว  เราจะกลับ
มารับทานไปอยูกับเรา  เพื่อวาเราอยูท่ีไหนทานทั้งหลายจะไดอยูท่ีนั่นดวย"    ยอหน 14.23

มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูสํ าหรับผูเชื่อไดใหไวใน   1 เธสะโลนิกา
4.13-18

การเสด็จกลับมานี้เรียกวา  "การถูกรับขึ้นไป"   ตามที่ขอพระคัมภีรเหลานี้บงชี้ไวคือ
− พระเยซูพระองคเองจะเสด็จกลับมา  (ขอ 16)
− คนที่เชื่อพระเจาเมื่อเขาตาย  จะมีการฟนจากความตายขึ้นมาจากหลุมฝงศพ (ขอ 16)
− จะมีการรับขึ้นไป ซ่ึงหมายถึงกริยาของการนํ าคนๆ หน่ึงจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง คริสเตียน

ที่มีชีวิตอยูจะถูกนํ าจากโลกขึ้นไปพบพระคริสต  (ขอ 17)
− จะมีการพบกันระหวางผูเชื่อซ่ึงไดตายไปกอนหนานี้  ผูเชื่อที่มีชีวิตอยูในเวลาที่พระเยซู

คริสตเสด็จกลับมากับพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา  (ขอ 17)

บางคนเชื่อวาการรับขึ้นไปจะเกิดขึ้นกอนกลียุค  และผูเชื่อจะไมตองประสบกับเวลาที่ทุกข
ยากลํ าบากบนโลกนี้  บางคนเชื่อวา  การรับขึ้นไปจะเกิดขึ้นระหวางกลางของชวงเวลาทุกขยาก  แต
ยังมีบางคนเชื่อวาการรับขึ้นไปจะเกิดขึ้นเม่ือกลียุคสิ้นสุดลง

ความเชื่อที่มีรวมกันมากที่สุดคือวา  การรับขึ้นไปของผูเชื่อจะเกิดขึ้นกอนกลียุคจะเริ่มขึ้น
ทัศนคติที่แตกตางกันเกี่ยวกับเวลาของการรับขึ้นไปเกิดจากการตีความตาง ๆ กันของการพยากรณ
ที่ใหไวในพระคัมภีร

สิ่งที่สํ าคัญที่สุดก็คือ  การที่คุณรูวาคุณเปนผูเชื่อที่แทจริง  และพรอมที่จะไปกับพระเยซู
คริสตในการรับขึ้นไปเม่ือใดก็ได

ไมมีใครรูเวลาที่แนนอนของเหตุการณที่ยิ่งใหญน้ี
"แตวันนั้น  โมงนั้น  ไมมีใครรูถึงบรรดาทูตสวรรคหรือพระบุตรก็ไมรู  รูแตพระบิดา

องคเดียว"  มัทธิว 24.36

พระเยซูทรงใหหมายสํ าคัญการพยากรณซ่ึงจะทํ าใหเรารูวาเวลาใกลเขามาแลว  คุณอานได
ในมัทธิว 24
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กลียุค  (เวลาแหงความทุกขยาก)
พระคัมภีรกลาวถึงเวลาที่ทารุณโหดรายในโลกนี้ซ่ึงเรียกวา  กลียุค  พลังฝายวิญญาณแหง

ความชั่วจะกระทํ าการอยางอุกอาจมากกวาที่เคยเปนมาในประวัติศาสตรของโลก
ซาตานจะตั้งสัตวรายและผูพยากรณเท็จขึ้นมา   (วิวรณ 13, 16.13-14) โดยทางวิญญาณที่

ชั่วในสถานฟาอากาศ  มันจะทํ าหมายสํ าคัญ  การอัศจรรยและหลอกลวงคนมากมาย  มันจะแสวงหา
คนมานมัสการมันและประณามคนโดยใชเครื่องหมายพิเศษของการเปนเจาของ

กลียุคจะกินเวลา  42  เดือน  หรือ  1,260  วัน  (ดาเนียล 9.24-27)  จะเปนเวลาที่ลํ าบาก
ยากเข็ญมาก  เคยมีเวลาที่ยุงยากในโลกมากอน  แตมี  3  สิ่งซ่ึงจะทํ าใหกลียุคแตกตางไปจากเวลา
แหงความยุงยากอื่น ๆ ดังน้ี

1.   จะเกิดขึ้นทั่วโลก  ไมใชเฉพาะทองถิ่น
"เราจะปองกันเจาใหพนจากการลองใจ  ซึ่งจะมีท่ัวโลก"  วิวรณ 3.10

2.    คนจะรูวาอวสานของโลกใกลเขามาแลว
"แลวกษัตริยท้ังหลายในโลก พวกคนใหญคนโต นายทหารใหญ เศรษฐี ผูมีอํ านาจ

และทุกคนทั้งท่ีเปนทาสและเปนอิสระ ก็ซอนตัวอยูในถํ้ าและโขดหินตามภูเขา

 พวกเขารองบอกกับภูเขาและโขดหินวา "จงลมทับเราเถิด จงซอนเราไวใหพนจากพระ
พักตรของพระองคผูประทับอยูบนพระที่นั่ง และใหพนจากพระพิโรธของพระเมษโปดกนั้น"
วิวรณ 6.16-17

3.    ความเดือดรอนยุงยากจะรุนแรงกวาที่เคยไดประสบมา
ในชวงเวลาแหงกลียุค  พระเจาจะเทการพิพากษาหลายอันดับลงมาบนโลก  การพิพากษา

เหลานี้อธิบายไวในวิวรณบทที่ 6, 8-9  และบท 16  และในมัทธิว 24.4-14  เหตุผลที่พระเจาทรง
พิพากษาก็คือ  โลกตองถูกลงโทษเพราะบาปและการปฎิเสธพระเจา

ยุคพันป
ยุคพันปคือระยะเวลา  1000  ป  ภายหลังกลียุค  ซ่ึงเปนเวลาที่พระเยซูจะทรงปกครองโลก

ดวยความชอบธรรม
"และพระเจาจะทรงเปนกษัตริยเหนือพิภพทั้งส้ิน  ในวันนั้นพระเจาจะทรงเปนเอก

และพระนามของพระองคก็เปนเอก"  เศคาริยาห  14.9

เมืองเยรูซาเล็มจะเปนศูนยกลางของการปกครอง
"ในยุคหลังจะเปนดังนี้คือ  ภูเขาแหงพระนิเวศของพระเจาจะถูกสถาปนาขึ้นใหสูงท่ีสุด

ในจํ าพวกภูเขาทั้งหลาย  และจะถูกยกขึ้นใหเหนือบรรดาเนินเขา และประชาชาติท้ังส้ินจะหลั่ง
ไหลเขามาหา    เพราะวาพระธรรมจะออกมาจากศิโยน  และพระวจนะของพระเจาจะออกมา
จากเยรูซาเล็ม"  อิสยาห  2.2-3
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กอนการเริ่มตนและในระหวางเวลายุคพันป  ซาตานและสมุนของมันจะถูกมัด
จะมีสงครามใหญเกิดขึ้นบนโลกและ
"สัตวรายนั้นถูกจับพรอมดวยคนที่ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะ ท่ีไดกระทํ าหมาย

สํ าคัญตอหนาสัตวรายนั้น  และใชหมายสํ าคัญนั้นลอลวงคนทั้งหลาย  ท่ีไดรับเครื่องหมายของ
สัตวรายนั้นและบูชารูปของมัน  สัตวรายและคนที่ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะ  ถูกทิ้งท้ังเปน
ลงในบึงไฟท่ีไหมดวยกํ ามะถัน"   วิวรณ 19.20

"และทานไดจับพญานาคซึ่งเปนงูดึกดํ าบรรพ  ผูซึ่งเปนพญามารและซาตานและมัดมัน
ไวพันป  แลวทิ้งมันลงไปในบาดาลนั้น  แลวไดล่ันกุญแจประทับตรา  เพื่อไมใหมันลอลวง
บรรดาประชาชนไดอีกตอไป  จนครบกํ าหนดพันปแลวจึงจะตองปลอยมันออกไปชั่วขณะหนึ่ง"
วิวรณ 20.2-3

การตอสูขัดแยงครั้งสุดทาย

หลังจากพันปการตอสูครั้งสุดทายกับซาตานจะเกิดขึ้น
"ครั้นพันปลวงไปแลวก็จะปลอยซาตานออกจากคุกที่ขังมันไว  และมันจะออกไปลอ

ลวงบรรดาประชาชาติท้ังส่ีทิศของแผนดินโลกคือ  โกก  และมาโกก  ใหคนมาชุมนุมกันทํ าศึก
สงคราม  จํ านวนคนเหลานั้นมากมายดุจเม็ดทรายที่ทะเล

และคนเหลานั้นยกขบวนออกไปทั่วแผนดินโลก และลอมกองทัพของพวกธรรมิกชน
และนครอันเปนที่รักนั้นไว.....”           (วิวรณ 20.7-9)

พระเจาจะสงไฟลงมาจากสวรรค  ทํ าใหการตอตานของพลังความชั่วรายทั้งมวลสิ้นสุดลง
“.....แตไฟไดตกลงมาจากสวรรคเผาผลาญคนเหลานั้น"  (วิวรณ 20.9)

เหตุผลสํ าหรับการตอสูครั้งสุดทายคือ  ซาตานตองพายแพในที่สุดและพระเยซูไดรับการยอม
รับวาเปนองคพระผูเปนเจาของคนทั้งมวล  ซ่ึงทํ าใหแผนการของพระเจาสํ าหรับยุคตางๆ สํ าเร็จโดย
สมบูรณ

"พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้ าลึกในพระทัยของพระองคตามพระเจตนารมณ
ของพระองคซึ่งพระองคทรงดํ าริไวในพระคริสต

ประสงควาเมื่อเวลากํ าหนดครบบริบูรณแลว  พระองคจะทรงรวบรวมทุกส่ิงท้ังท่ีอยูใน
สวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต"  เอเฟซัส  1.9-10
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เปนการตอสูครั้งสุดทายในสงครามฝายวิญญาณซึ่งทํ ากันมาตั้งแตการกบฎของซาตานลงมา
ตลอดประวัติศาสตรโลก

ชะตาชีวิตสุดทายของซาตาน

ชะตาชีวิตสุดทายของซาตานคือ  บึงไฟนรก
"สวนพญามารที่ลอลวงเขาเหลานั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกํ ามะถัน ท่ีสัตวรายและ

คนที่ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะตกอยูในนั้น  และมันตองทนทุกขทรมานทั้งกลางวันกลางคืน
ตลอดไปเปนนิตย"  (วิวรณ 20.10)

ทูตสวรรคฝายมารของซาตานจะถูกขวางทิ้งลงไปในบึงไฟดวย
"พระองคตรัสกับบรรดาผูท่ีอยูเบื้องซายพระหัตถของพระองควา  "ทานทั้งหลายผูตอง

แชงสาบ  จงถอยไปจากเรา  เขาไปอยูในบึงไฟซ่ึงไหมอยูเปนนิตย  ซึ่งเตรียมไวสํ าหรับมาร
รายและสมุนของมันนั้น"  มัทธิว 25.41

มารไดใหคํ าพยานถึงชะตาชีวิตสุดทายของมันไวเองใน มัทธิว บท 8  เม่ือพระเยซูเสด็จเขา
ไปในเมืองกาดารา  พระองคพบชาย 2  คนถูกผีเขา  เขาตอบพระองควา

"ทานเปนบุตรของพระเจา ทานจะมายุงกับเราทํ าไม จะมาทรมานพวกเรากอนเวลา
หรือ"  มัทธิว 8.29

การพิพากษา

พระเจาจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ทรงสรางขึ้นมา  ซ่ึงเปนที่รูจักกันวา  เวลาแหงการพิพากษา
นิรันดร  คนที่ตายไปโดยที่ยังไมไดเชื่อพระเจาจะฟนขึ้นสูการพิพากษาเพราะวาเขาไมไดสํ านึกผิด
จากบาปและยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด  เขาจะถูกตัดสินลงโทษไปสูบึงไฟนรก

"ขาพเจาไดเห็นบรรดาผูท่ีตายแลว  ท้ังผูใหญและผูนอยยืนอยูตอหนาพระที่นั่งนั้น
และหนังสือตางๆ ก็เปดออก   หนังสืออีกเลมหนึ่งก็เปดออกดวยคือ  หนังสือแหงชีวิต  และผูท่ี
ตายไปแลวทั้งหมดก็ถูกพิพากษาตามขอความที่จารึกไวในหนังสือเหลานั้น   และตามที่เขาได
กระทํ า

ทะเลก็สงคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเล  ความตายและแดนมรณาก็สงคืนคนทั้งหลาย
ท่ีอยูในแดนนั้นและคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทํ าของตนหมดทุกคน

แลวความตายและแดนมรณาก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟ  บึงไฟน่ีแหละเปนความตาย
ครั้งท่ีสอง
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และถ  า ผู  ใดที่ ไม มี ชื่ อจดไว  ในหนั ง สือชี วิ ต  ผู  นั้ นก็ ถู กทิ้ ง ลง ไปในบึ ง ไฟ "                
(วิวรณ 20.12-15)

ผูเชื่อที่แทจริงที่ไดสํ านึกผิดจากบาป และยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดจะใชชีวิตนิ
รันดรในสวรรคตอหนาพระพักตรพระเจา   (วิวรณ 21)

การตอสูฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญจะสิ้นสุดลง
"ราชอํ านาจ  ศักดิ์ศรี  กับราชอาณาจักร  เขานํ ามามอบไวกับทาน  เพื่อบรรดาชนชาติ

ประชาชาติท้ังปวงและภาษาทั้งหลายจะปรนนิบัติทาน ราชอาณาจักรของทานเปนราชอาณา
จักรนิรันดร  ซึ่งจะไมส้ินสุดไปและแผนดินของทานเปนแผนดินซึ่งจะไมถูกทํ าลายเลย"         
ดาเนียล 7.14

ชัยชนะในโลกวิญญาณ

ในตอนทายของการศึกษา  เราขอหนุนใจดวยคํ าเตือนเล็ก ๆ นอย ๆ วาคุณสามารถไดรับชัย
ชนะในโลกวิญญาณได

ชัยชนะในสงครามฝายวิญญาณมาจากพระเจา เราไดรับการชวยเหลือจากพระเจาในการตอสู
"กษัตริยผูทรงพระสิรินั้นคือผูใด  คือพระเจาผูเขมแข็งและทรงอานุภาพ  พระเจาผูทรง

อานุภาพในสงคราม"   (สดุดี  24.8)

เราไดรับการปกปองจากพระเจาในการตอสู
"ขาแตพระเจา   ผูชวยกูเขมแข็งของขาพระองค  พระองคทรงคลุมศีรษะขาพระองค

ไวในยามศึก"  สดุดี 140.7

เราไดรับการเลาโลมจากพระเจาในการตอสู
"เพราะแมวาเรามาถึงแควนมาซิโดเนียแลว  รางกายของเราไมไดพักผอนเลย  เรามี

ความลํ าบากอยูรอบขาง  ภายนอกมีการตอสู  ภายในมีความกลัว
แตถึงกระนั้นก็ดีพระเจาผูทรงปลอบโยนผูท่ีเศราใจไดทรงหนุนใจเราโดยทรงใหทิตัสมา

หาเรา"             2 โครินธ 7.5-6

เราไดรับการชูใจจากพระเจา
"อยากลัวเลยและอยาขามเลย เรามิไดเลาใหเจาฟงตั้งแตดึกดํ าบรรพและแจงใหทราบ

แลวหรือ"  อิสยาห  44.8
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"เพราะเราคือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา  ยุดมือขวาของเจาไว  คือเราเองพูดกับเจา
วา  "อยากลัวเลย  เราจะชวยเจา""   อิสยาห 41.13

"เราคือเราเองผูเลาโลมเจา  เจาเปนผูใดเลาท่ีกลัวมนุษยผูซึ่งตองตาย  คือกลัวบุตรของ
มนุษยซึ่งถูกทํ าใหเหมือนหญา"   อิสยาห 51.12

ไมมีอาวุธใดใดที่ตอสูกับเจาแลวจะประสบความสํ าเร็จ
"ไมมีอาวุธใดที่สรางเพื่อตอสูเจา  จะจํ าเริญได..."   อิสยาห  54.17

เราสมควรที่จะขอบคุณพระเจาสํ าหรับชัยชนะในการตอสูโดยทางพระเยซูคริสต
"สาธุการแดพระเจาผูทรงประทานชัยชนะแกเราทั้งหลาย  โดยพระเยซูคริสตเจาของ

เรา"  1  โครินธ 15.57

ชัยชนะเกิดมีขึ้นไดท่ัวโลก
"เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจาก็มีชัยตอโลก  และความเชื่อของเรานี่แหละเปนชัย

ชนะที่ชนะโลก ใครเลาท่ีชนะโลก  ไมใชคนอื่นคือ  ผูท่ีเชื่อวาพระเยซูทรงเปนพระบุตรของ
พระเจา"   (1 ยอหน 5.4-5)

ชัยชนะเหนือเนื้อหนัง
 ผูท่ีอยูฝายพระเยซูคริสตไดเอาเนื้อหนังกับความอยาก และตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว

ท่ีกางเขนแลว  (กาลาเทีย 5.24)

เรามีชัยชนะเหนือมารได
"ไมชาพระเจาแหงสันติสุขจะทรงปราบซาตานใหยับเยินลงใตฝาเทาของทานทั้งหลาย"    

(โรม 16.20)

ชัยชนะมีเหนือความตายและหลุมฝงศพ
"ควรที่เราจะไถเขาใหพนอํ านาจแดนคนตายหรือ ควรที่เราจะไถเขาใหพนความตาย

หรือ"  (โฮเชยา  13.14)
"โอ  มัจจุราชเอย  ชัยชนะของเจาอยูท่ีไหน  โอมัจจุราชเอย  เหล็กไนของเจาอยูท่ีไหน"

(1 โครินธ 15.26,55)

ศัตรูตัวสุดทายที่จะตองถูกทํ าลายคือ  ความตาย
"พระองคจะทรงกลืนความตายเสียเปนนิตย"  (อิสยาห  25.8)

ชัยชนะมีอยูเหนือทุกส่ิงท่ีตั้งตัวขึ้นตอสูพระเจา
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"คือทํ าลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม  และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวาง
ความรูของพระเจา"  (2  โครินธ  10.5)

ชัยชนะมีอยูเหนือทุกส่ิงท่ีเปนอํ านาจของศัตรู
"ดูเถิดเราไดใหพวกทานมีอํ านาจใหญยิ่งกวากํ าลังศัตรู"   (ลูกา 10.9)

เมื่อการตอสูส้ินสุดลง  คุณจะยืนหยัดอยางมีชัยชนะ
"เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑท้ังชุดของพระเจาไว  เพื่อทานจะไดตอตานในวันอันชั่วราย

นั้นเมื่อเสร็จแลวจะอยูอยางมั่นคงได"  (เอเฟซัส 6.13)

ชื่อ                                                   

บททดสอบตนเอง  บทที่   21

1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ าของบทนี้
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________

2. จงอธิบายเหตุการณที่นํ าไปสูการสูรบครั้งสุดทาย
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

3. จงอธิบายการสูรบครั้งสุดทายจะเกิดขึ้นเม่ือใด ?  อะไรจะเกิดขึ้นเพ่ือทํ าใหอํ านาจ
         ของศัตรูพายแพ

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________

4. อะไรคือชะตาชีวิตครั้งสุดทายของซาตานและพลังฝายวิญญาณที่ชั่วราย
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________

คํ าตอบบททดสอบ  บทที่  21

1. สวนพญามารที่ลอลวงเขาเหลานั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกํ ามะถัน  ที่สัตวรายและคนที่
ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะตกอยูในน้ันและมันตองทนทุกขทรมานทั้งกลางวันและกลางคืน
ตลอดไปเปนนิตย"  วิวรณ 20.10

2. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าบรรยายในหนา  268-270
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3. การสูครั้งสุดทายจะเกิดขึ้นภายหลังยุคพันปเม่ือซาตานถูกปลอยออกมาชั่วระยะหนึ่ง  ไฟ
จากพระเจาจะลงมาทํ าลายอํ านาจของความชั่วราย   ซาตานและพลังที่ชั่วรายของมันจะไปสู
ชะตาชีวิตครั้งสุดทาย   หนา  270-271

4. มันจะถูกทิ้งลงในทะเลสาปที่มีไฟเผาไหมอยูและไปสูนรกเพื่อถูกทรมานชั่วนิรันดร
หนา 271   
 "สวนพญามารที่ลอลวงเขาเหลาน้ันก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกํ ามะถัน  ที่
สัตวรายและคนที่ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะตกอยูในน้ันและมันตองทนทุกข
ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเปนนิตย"   (วิวรณ 20.10)

เพื่อการศึกษาตอไป

1. ซาตานจัดตั้ง  "บวงแรว"  ฝายวิญญาณไวสํ าหรับผูเชื่อ  บวงแรวคือ   กับดักเพื่อจับสัตว
มันถูกซอนไวแตจะกระเดงออกมาทันทีเพ่ือจับเหยื่อเปนเชลย

เราอาจตกลงไปในบวงแรวของ
กับของพรานนก สดุดี   91.3,  124.7
คนชั่วราย สดุดี  119.110
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ริมฝปากของเรา สุภาษิต   18.7
การคบคนชั่วราย สุภาษิต  22.24-25
ความกลัวของมนุษย สุภาษิต   29.25
มาร 1  ทิโมธี  3.7,  2  ทิโมธี  2.26
ความรํ่ ารวย 1  ทิโมธี  6.9
ความบาป สุภาษิต  29.6
การดูถูกเหยียดหยาม สุภาษิต  29.8
พระเท็จ อพยพ  23.33,  ผูวินิจฉัย  2.3
คูสมรสที่ทํ าบาป 1  ซามูเอล  18.21
การทํ าสัญญากับผูไมเชื่อ อพยพ  34.12

2. ผูพิชิต
จากบทเรียนหลักสูตรนี้  เราไดเรียนรูวาเราสามารถเอาชนะอํ านาจของคนชั่วรายได  1

ยอหน  2.13 -14
พระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือโลก   -  ยอหน  16.33
เพราะวาพระองคทรงอยูในเรา  เราจึงมีชัยชนะเหนือโลกได   -   ยอหน  4.4
เรามีชัยชนะไดโดยประสบการณการบังเกิดใหมและโดยความเชื่อของเรา - วิวรณ

12.1
เรามีชัยชนะโดยพระโลหิตของพระเยซูและโดยคํ าพยานของเรา  -  วิวรณ 12.1
มีพระสัญญาที่ดีๆ ใหแก "ผูพิชิต"  คือ  คนเหลานั้นที่มีชัยชนะเหนืออํ านาจของพลัง

ฝายวิญญาณโดยการทํ าสงครามฝายวิญญาณที่เกิดผล

ผูพิชิตที่มีชัยชนะในสงครามฝายวิญญาณนี้จะไดรับสิ่งตอไปน้ี
จะไดกินตนไมของชีวิต วิวรณ  2.7
จะไดกินมานาที่ซอนไว วิวรณ  2.17
จะไดสวมเสื้อสีขาว วิวรณ  3.5
จะไดเปนเสาหลักในพระวิหารของพระเจา วิวรณ  3.12
จะไดน่ังกับพระเยซูที่พระที่น่ังของพระองค วิวรณ  3.21
จะไดมีชื่อใหม วิวรณ  2.17
จะมีอํ านาจเหนือชาติตาง ๆ วิวรณ  2.26
จะมีพระนามของพระเจาเขียนไวที่ตัวเขา วิวรณ  3.12
จะมีความสัมพันธพิเศษกับพระเจา วิวรณ  21.7
จะมีดาวประจํ ารุง  (พระเยซู) วิวรณ  2.28
จะไดรับการรับรองจากพระเยซูตอหนาพระพักตรพระเจาพระบิดา วิวรณ  3.5
จะไมไดรับอันตรายจากความตายครั้งที่สอง  วิวรณ 2.11
จะไมถูกลบชื่อออกไปจากหนังสือแหงชีวิต  วิวรณ  3.5
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จะไดรับมรดกทุกสิ่ง  วิวรณ  21.7
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