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บทที่  14
ยุทธวิธีฝายวิญญาณ, เปาหมายโดยเฉพาะ

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลวคุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
− สรุปยุทธวิธีของซาตานที่ตอสูกับรางกาย
− สรุปยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณ  เพื่อใหไดชัยชนะในรางกาย
− สรุปยุทธวิธีของซาตานในการใชบุคลิกภาพของมนุษยซึ่งทํ าสงครามตอสูผูเชื่อ
− สรุปยุทธวิธีของซาตานที่ตอสูกับครอบครัว
− สรุปยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณเพื่อมีชัยชนะในครอบครัว
− สรุปยุทธวิธีของซาตานในดานการเงินและวัตถุ
− สรุปยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณเพื่อมีชัยในดานการเงินและวัตถุ

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
"ขโมยนั้นยอมมาเพื่อจะลักและฆาและทํ าลายเสีย  เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชีวิต

และจะไดอยางครบบริบูรณ"   (ยอหน 10.10)

คํ านํ า
บทที่แลว ๆ มานั้นมุงเนนที่เปาหมายโดยเฉพาะในการโจมตีของศัตรู  ประกอบดวย  จิตใจ  ล้ิน

กํ าแพงฝายวิญญาณและวิญญาณที่ชั่วรายในสถานฟาอากาศและยังรวมถึงการศึกษาถึงพลังของ
ความชั่วในโลก  เนื้อหนัง  และอํ านาจของมาร

บทนี้จะเนนที่เปาหมายที่สํ าคัญอีกประการหนึ่งของศัตรู  ประกอบดวยรางกาย  ครอบครัว
การเงิน  และการโจมตีทางบุคลิกภาพของมนุษย
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ยุทธวิธีของซาตาน
การโจมตีทางรางกาย

รางกายของคุณเปนวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์

"ทานไมรูหรือวาทานเปนวิหารของพระเจา  และพระวิญญาณของพระเจาทรงสถิตอยู
ในทาน  ถาผูใดทํ าลายวิหารของพระเจา  พระเจาจะทรงทํ าลายผูนั้น  เพราะวิหารของพระเจา
เปนที่บริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์ และทานทั้งหลายเปนวิหารนั้น"    (1 โครินธ 3.16-17)

โดยเหตุที่รางกายของคุณเปนวิหารของพระวิญญาณของพระเจา  ซาตานจึงโจมตีทางสิ่งตอไป
นี้

ความเจ็บปวย
พระคัมภีรเปดเผยสาเหตุหลายประการของความเจ็บปวยทางรางกาย  ความเจ็บปวยบาง

อยางเกิดจากซาตาน
ความเจ็บปวยอาจเปนการตีสอนของพระเจา  ซึ่งไมใชความเจ็บปวยที่เกิดจากซาตาน  เปน

ความเจ็บปวยที่เปนการตีสอนเพราะบาป  ตัวอยางเห็นไดจากเรื่องของมิเรียมใน กันดารวิถี บทที่ 12
ในการรักษาโรคครั้งหนึ่งที่พระเยซูทรงกระทํ าระหวางงานรับใชของพระองคในโลกนี้  พระองค

ตรัสแกผูรับการรักษาวา
"...นี่แนะ  เจาหายโรคแลว  อยาทํ าบาปอีก  มิฉะนั้นเหตุรายกวานั้นจะเกิดกับเจา"

(ยอหน 5.14)

ความเจ็บปวยของชายผูนี้เห็นไดชัดวาเปนผลจากความบาป
ในกรณีอ่ืน ๆ พระเยซูทรงทํ าใหชัดเจนวาความเจ็บปวยนี้ไมใชผลของบาป   แตเกิดขึ้นเพื่อ

ถวายเกียรติแดพระเจา
"เมื่อพระองคเสด็จดํ าเนินไปนั้นทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแตกํ าเนิด  และพวกสาวก

ของพระองคทูลถามพระองควา  "พระองคเจาขา  ใครไดทํ าผิดบาป  ชายคนนี้หรือบิดามารดา
ของเขา  เขาจึงเกิดมาตาบอด"

พระเยซูตรัสตอบวา  "มิใชชายคนนี้หรือ  บิดามารดาของเขาไดทํ าบาป  แตเขาเกิด
มาตาบอดเพื่อใหพระราชกิจของพระเจาปรากฏในตัวเขา" "   (ยอหน 9.1-3)

ความเจ็บปวยเพื่อถวายเกียรติแดพระเจานั้นเปนสิ่งที่เกิดจากซาตาน  แตพระเจาทรงใชเพื่อ
สงาราศีของพระองคเมื่อการรักษาโรคเกิดขึ้นโดยการอธิษฐาน
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ความเจ็บปวยชนิดนี้ไมใชส่ิงที่ตีสอนเพราะบาป  แตเปนการโจมตีรางกายโดยตรงจากซาตาน
แตเมื่อนํ าเอายุทธวิธีตอตานเพื่อใหไดชัยชนะมาใช  การโจมตีทางรางกายนี้สามารถนํ าสงาราศีมาสูพระ
เจาได

ความเจ็บปวยทุกอยางไมไดเกิดจากบาปหรือจากซาตาน  ความเจ็บปวยอาจเกิดจากการ
ละเมิดกฎธรรมชาติ  ตัวอยางเชน  คุณอาจเจ็บปวยเพราะวาไมไดกินอาหารอยางเหมาะสม

ส่ิงนี้เปนการเขามาโจมตีทางออมของซาตาน  มันลอลวงคุณใหกินอาหารที่ไมเหมาะสมและไม
เอาใจใสรางกายของคุณ  ซาตานรูวาการละเมิดกฎธรรมชาติเชนนี้อาจทํ าใหเกิดความเจ็บปวยซึ่งจะกีด
กั้นคุณไมใหปรนนิบัติรับใชพระเจาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความออนเพลียหมดแรง
ซาตานโจมตีรางกายทางความออนเพลียซึ่งเกิดจากการเขาไปมีสวนรวมในงานตาง ๆ มากเกิน

ไป  เมื่อคน ๆ หนึ่งเหน็ดเหนื่อยมาก  ซาตานก็ถือเอาประโยชนและทํ าการโจมตีฝายวิญญาณ
ซาตานมาหาพระเยซูเมื่อพระองคทรงออนเพลียจากการถืออด  40  วัน  (มัทธิว 4.2) เมื่อเอลี

ยาหเหน็ดเหนื่อยจากการใชประโยชนฝายวิญญาณอันหนักหนวง  เขาก็ทอถอยและอยากจะตาย (1
พงศกษัตริย 19.4)

ความตาย
แมวาความตายทางรางกายตองมาสูคนทุกคน จนกวาพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาจะเสด็จ

กลับมา  ซาตานพยายามทํ าใหคนตายกอนถึงเวลาอันควร  มันจะลอลวงคนใหฆาตัวตาย  มันจะทํ าให
คุณหวาดกลัวตอโรคหรืออุบัติเหตุที่อาจทํ าใหเสียชีวิตได

ยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณ
การมีชัยชนะเหนือการโจมตีทางรางกาย

เมื่อคุณเจ็บปวย  จงแสวงหาพระเจาเพื่อหาดูตนเหตุของความเจ็บปวยของคุณ
คุณไดละเมิดกฎธรรมชาติซึ่งมีผลใหคุณเจ็บปวยหรือไม   ตัวอยางเชน  คุณไดกินอาหารที่ไม

เหมาะสมหรือด่ืมนํ้ าที่ไมดีหรือไม  คุณไดใชสารเปนพิษเชน  การสูบบุหร่ีเขาไปในระบบรางกายของคุณ
หรือไม

ถาคุณไดละเมิดกฎธรรมชาติ  พระเจาก็ทรงสามารถรักษาคุณได  แตคุณควรใชสติปญญาให
มากขึ้นในโอกาสตอไป  จงจํ าไววา  รางกายของคุณเปนวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์  จงหยุดละเมิด
กฎธรรมชาติและเอาใจใสดูแลรางกายของคุณใหดีข้ึน



 วิชา สงครามฝายวิญญาณ     บทที่ 14                                                                          หนา   183

เปนสิ่งสํ าคัญที่คุณตองจํ าไวในเรื่องของการออนเพลียหมดแรง  พระเยซูทรงบอกสาวกของพระ
องคใหพักผอนเมื่อเขาเหน็ดเหนื่อยมากจากงานรับใชที่ยุงของเขา (มาระโก 6.31)

เมื่อเอลียาหเหน็ดเหนื่อยและซึมเศรา  เขาพักผอนอยูใตตนไมและพระเจาทรงสงทูตสวรรคมา
หาเขาพรอมดวยอาหาร  เอลียาหรอคอยจนกระทั่งเขาไดรับการแตะตองใหมจากพระเจาและกํ าลังของ
เขาฟนตัวขึ้นกอนที่จะออกไปทํ างานรับใชที่ทาทายใหม ๆ  (1 พงศกษัตริย 19.4-8)

เมื่อความเจ็บปวยเปนผลจากการตีสอนเพราะบาป  ก็ไมไดเกิดจากซาตานและการผูกมัด
อํ านาจของศัตรูก็ไมมีประโยชนอะไร  เพียงแตใหสํ านึกและหันกลับมาหาพระเจา  ก็จะนํ าการปลด
ปลอยมาให

"มาเถิด  ใหเรากลับไปหาพระเจา  เพราะวาพระองคทรงฉีกและจะทรงรักษาเราให
หาย  พระองคทรงโบยตีและจะทรงพันบาดแผลใหแกเรา"  (โฮเชยา 6.1)

"เพราะเราจะเรียกเนื้อขึ้นมาใหแกเจา  และเราจะรักษาบาดแผลของเจาใหหาย  พระ
เจาตรัส..."   (เยเรมีย 30.17)

"พระองคตรัสวา  "ถาเจาทั้งหลายฟงพระสุรเสียงของพระเจาของเจา  และกระทํ าสิ่งที่
ชอบในสายพระเนตรของพระองค  เงี่ยหูฟงพระบัญญัติของพระองค  และปฎิบัติตามกฎ
เกณฑของพระองคทุกประการ แลวโรคตาง ๆ ซ่ึงเราบันดาลใหเกิดแกชาวอียิปตนั้น  เราจะไม
ใหบังเกิดแกพวกเจาเลย  เพราะเราคือพระเจาแพทยของเจา"" (อพยพ 15.26)

"ผูทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของทาน ผูทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของทาน" (สดุดี 103.3)

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการโจมตีรางกายจากซาตานนั้น  จํ าเปนที่คุณตองจํ าไววาในฐานะผูเชื่อ  พระ
เจาทรงควบคุมชีวิตของคุณ  ซาตานไมสามารถแตะตองรางหรือเอาชีวิตของคุณไปโดยที่พระเจาไมได
รับรู  จงอาน  โยบ บทที่ 1  และ 2  ซึ่งแสดงถึงความจริงนี้

ฤทธิ์อํ านาจของพระเจานั้นยิ่งใหญกวาอํ านาจของซาตาน  พระเจาผูทรงสรางรางกายของ
มนุษยทรงมีอํ านาจที่จะรักษารางกายนั้น  จงอางพระสัญญาในการรักษาโรคเมื่อคุณประสบกับการโจม
ตีรางกายของซาตาน

"แตดวงอาทิตยแหงความชอบธรรมซึ่งมีปกรักษาโรคภัยไดจะขึ้นมาสํ าหรับคนเหลานั้น
ที่ยํ าเกรงนามของเรา..."  (มาลาคี 4.2)

"พระองคเองไดทรงรับแบกบาปของเราไวในพระกายของพระองคที่ตนไมนั้น  เพื่อวา
เราทั้งหลายจะไดตายจากบาปได  และดํ าเนินชีวิตตามคลองธรรม  ดวยบาดแผลของพระองค
ทานทั้งหลายจึงไดรับการรักษาใหหาย"   (1 เปโตร 2.24)

"แตทานถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย  ทานฟกชํ้ าเพราะความบาปผิด
ของเรา การตีสอนอันทํ าใหเราทั้งหลายสมบูรณนั้นตกแกทาน  ที่ทานตองฟกชํ้ านั้นก็ใหเรา
หายดี" (อิสยาห 53.5)
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"ทานที่รัก  ขาพเจาอธิษฐานขอใหทานมีพลานามัยสมบูรณ  และเจริญสุขทุกประการ
อยางจิตวิญญาณของทานที่จํ าเริญอยูนั้น"  (3 ยอหน 2)

เมื่อซาตานโจมตีรางกายของคุณ จงขอคํ าอธิษฐานจากผูเชื่ออ่ืนๆ รวมทั้งผูปกครองในคริสต
จักร และผูที่มีของประทานในการรักษาโรค

"...และใหอีกคนหนึ่งมีของประทานในการรักษาโรค  โดยพระวิญญาณองคเดียวกัน"
(1  โครินธ 12.9)

"และพระเจาไดทรงโปรดตั้งบางคนไวในคริสตจักร...ผูรักษาโรค..."(1 โครินธ 12.28)

"มีผูใดในพวกทานเจ็บปวยหรือ  จงใหผูนั้นเชิญบรรดาผูปกครองของคริสตจักรมา
และใหทานเหลานั้นอธิษฐานเพื่อเขา  และเจิมเขาดวยนํ้ ามันในพระนามขององคพระผูเปน
เจา  และการอธิษฐานดวยความเชื่อจะชวยใหผูปวยรอดชีวิต  และองคพระผูเปนเจาจะทรง
โปรดใหเขาหายโรคและถาเขาไดกระทํ าบาป  พระองคก็จะทรงโปรดอภัยให"   (ยากอบ  5.14-
15)

ความตายฝายรางกายเปนสวนหนึ่งของชีวิตจนกวาจะถึงเวลาสุดทายตามที่เรารู  ผูเชื่อไมควร
กลัวความตายเพราะวาเรามีพระสัญญาที่ใหเรามีชีวิตนิรันดร

"โอ  มัจจุราชเอย ชัยชนะของเจาอยูที่ไหน  โอ มัจจุราชเอย  เหล็กไนของเจาอยูที่ไหน"
(1 โครินธ 15.55)

"เรามีความมั่นใจและเราปรารถนาจะอยูกับองคพระผูเปนเจามากกวาอยูในรางกายนี้"  
(2 โครินธ 5.8)

ซาตานไมอาจเอาชีวิตของผูเชื่อไปกอนเวลาที่กํ าหนดไวใหเขาตายไดตามที่แสดงไวในเรื่องของ
โยบ  พระเจาไมทรงปฎิเสธเจตนาของมนุษย  อยางไรก็ตามถาคนถูกซาตานลอลวงใหฆาตัวตายและ
ยอมตอการลอลวงนี้  พระเจาจะไมลบลางการกระทํ าตามเจตนาของเขา

ยุทธวิธีของซาตาน
การโจมตีทางบุคลิกภาพของมนุษย

วิธีสํ าคัญวิธีหนึ่งที่ซาตานโจมตีก็โดยทางบุคลิกภาพของมนุษย  ซาตานอาจใชคนที่อยูรอบ ๆ
ตัวเราใหโจมตีเราทางดานวิญญาณ  การโจมตีอาจมาทางครอบครัว  เพื่อนฝูง  ศัตรู  คนรูจักในธุรกิจ
หรือแมแตคนแปลกหนา
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บุคลิกภาพของมนุษยอาจถูกแอบแฝงเปนเหมือนกับ  "ทูตของความสวาง"  อัครทูตและผูรับใช
แหงความชอบธรรม  แตแทจริงแลวซาตานกํ าลังทํ างานผานตัวเขาเหลานั้น

“เพราะคนอยางนั้นเปนอัครทูตเทียม เปนคนงานที่หลอกลวง ปลอมตัวเปนอัครทูต
ของ พระคริสต การกระทํ าเชนนั้นไมแปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเปนทูต
แหงความสวางได เหตุฉะนั้นจึงไมเปนการแปลกอะไรที่คนรับใชของซาตานจะปลอมตัวเปน
คนรับใชของความชอบธรรม ทายที่สุดของเขาจะเปนไปตามการกระทํ าของเขา

ขาพเจาขอกลาวซ้ํ าอีกวา อยาใหใครเห็นไปวาขาพเจาเปนคนเขลา แตถาใครตองนับ
วา ขาพเจาเปนคนเขลา ก็ใหขาพเจาไดประโยชนอยางคนเขลาเถิด เพื่อขาพเจาจะไดอวดตัว
เองไดบาง”  (2 โครินธ 11.13-16)

เราไดกลาวถึงยุทธวิธีในการถายทอดของวิญญาณไวแลวในบทที่แลว  แตซาตานยังมีวิธีอ่ืนๆ
ในการใชบุคลิกภาพของมนุษย

ซาตานจะใชคนใหคํ าปรึกษาที่ผิดๆ แกเรา  จงอานหนังสือโยบและสังเกตดูคํ าปรึกษาที่ผิดซึ่ง
เพื่อนๆ  และภรรยาใหแกเขา

การเผยพระวจนะเปนของประทานอยางหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์  แตซาตานใชผูเผยพระ
วจนะของมันดวย การที่คนๆ หนึ่งเผยพระวจนะสวนตัวไมใชการดลใจของพระเจาเสมอไป จงศึกษาตัว
อยางที่นาเศราของเรื่องนี้ใน  1  พงศกษัตริย  13

การโจมตีของซาตานมาจากเพื่อนที่เราไวใจเชนเดียวกับจากศัตรูหรือผูไมเชื่อพระเจา
"มิใชศัตรูผูเยาะเยยขาพเจา  ขาพเจาจะไดทนได  มิใชผูที่เกลียดชังขาพเจาผูพองตัวใส

ขาพเจา  ขาพเจาจะไดหลบเขาได  แตเปนทาน  เสมอบาเสมอไหลกับขาพเจา  เปนเกลอของ
ขาพเจา  เปนมิตรรูจักมักคุนกับขาพเจา  เราเคยสนทนาปราศรัยกันอยางชื่นใจ  เราดํ าเนินใน
พระนิเวศของพระเจาฉันมิตรสนิท"   (สดุดี 55.12-14)

ซาตานใชบุคลิกภาพของคนที่จะยกยองเราและลอลวงเราใหเอาพระเกียรติของพระเจามาเปน
ของเราเอง

"คนทั้งหลายจึงรองขึ้นวา "เปนพระสุรเสียงของพระ  มิใชเสียงมนุษย"
ในทันใดนั้นทูตองคหนึ่งของพระเจาใหทานเกิดโรคราย  เพราะทานมิไดถวายเกียรติ

แดพระเจา  แลวก็มีตัวหนอนกัดกินรางกายของทานจนถึงแกพิราลัย"  (กิจการ 12.22-23)

ซาตานใชคนมาทํ าใหเราหลงออกไปจากแผนการของพระเจาที่มีตอชีวิตของเรา จงอานดูวาเป
โตรถูกซาตานใชใหโจมตีพระเยซูอยางไรในดานนี้  (มาระโก  8.31-33)
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ซาตานจะพยายามทํ าใหสายตาของเรามองดูที่ส่ิงอื่นแทนที่จะมองพระเจา  เปโตรถูกนํ าให
เบี่ยงเบนจากแผนการของพระเจาสํ าหรับเขาโดยใหเขามีความสนใจในยอหนมากเกินไป  (ยอหน
21.20-23)

ซาตานจะลอลวงใหเรา  "เลียนแบบ"  ซึ่งเปนงานของเนื้อหนัง  (กาลาเทีย 5.19-21)  การเลียน
แบบคือการพยายามทํ าใหเหมือนเทาเทียมหรือดีเทาคนอื่นหรือการแขงขันกับเขา  ตราบใดที่เรายังยุง
อยูกับเร่ืองเชนนี้  เราจะไมไดเดินตามรูปแบบการรับใชที่พระเจาทรงมีสํ าหรับชีวิตของเรา

ซาตานจะใชคนใหลอลวงเรา  จงอานดู  โยชูวา 9  วาสิ่งนี้เกิดกับโยชูวาอยางไร
คนจะละทิ้งเรา  (2 ทิโมธี 4.16-17 ,  กิจการ 15.37-38,  ยอหน 6.66)
ซาตานจะพยายามกีดขวางวัตถุประสงคฝายวิญญาณของเราโดยทางความสัมพันธกับผูอ่ืน  

(1 เธสะโลนิกา 2.18)  และจะทํ าใหเกิดความสับสนและการไมกลมเกลียวกัน (1 โครินธ 14.33,    ยา
กอบ 3.16)

ซาตานจะใชคนอื่นมาใหกระทบตอสถานการณของชีวิตเรา  จงอานวาสิ่งนี้เกิดขึ้นไดอยางไรแก
โยเซฟใน  ปฐมกาล บทที่ 37 และ 39

ยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณ
ชัยชนะเหนือบุคลิกภาพของมนุษย

ในบทที่แลวเกี่ยวกับการถายทอดของวิญญาณนั้น  เราไดเนนถึงความสํ าคัญของการเลือกคบ
หาเพื่อนและคนรูจัก   ส่ิงนี้เปนยุทธวิธีตอตานที่สํ าคัญเพื่อใหมีชัยชนะเหนือการโจมตีของซาตานที่
กระทํ ามาทางผูอ่ืน

การคบหาคนรูจักอยางระมัดระวังจะชวยลดการลอลวง  การถูกทอดทิ้ง  การไมลงรอย  คํ า
ปรึกษาที่ผิดและการปดกั้นความเจริญฝายวิญญาณได

แตยังมียุทธวิธีตอตานที่สํ าคัญอื่น ๆ อีกซึ่งจะนํ าชัยชนะมาสูบุคลิกภาพของมนุษย

ประการแรก  เชื่อฟงพระเจามากกวามนุษย
"ประกาศออกพระนามขององคพระผูเปนเจาดวยใจกลาหาญ  ทานพูดและไลเลียงกับ

พวกที่นิยมกรีก  แตพวกนั้นหาชองที่จะฆาทานเสีย"  (กิจการ 5.29)

ประการที่สอง ติดตามผูอ่ืนตอเมื่อเขาติดตามพระเจา
"ทานทั้งหลายจงปฎิบัติตามอยางขาพเจา  เหมือนอยางที่ขาพเจาปฎิบัติตามอยางพระ

คริสต"  (1 โครินธ 11.1)
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"เหตุฉะนั้นทานจงเปนผูติดตามพระเจา..."  (ภาษาไทยใชวา  “เลียนแบบ") (เอเฟซัส
5.1)

อยายอมรับคํ าแนะนํ าหรือการเผยพระวจนะจากผูใดซึ่งไมเปนไปตามพระวจนะของพระเจาที่
เขียนไว  อยาชมเชยหรือติดตามผูนํ าคนใดที่ชีวิตของเขาไมสอดคลองกับพระวจนะของพระเจา

จํ าไววาคุณจะประสบความสํ าเร็จก็ตอเมื่อคุณติดตามแผนการของพระเจาที่มีตอชีวิตของคุณ
เทานั้น  คุณจะไมเกิดผลในการเลียนแบบผูอ่ืน  คุณตองไมถูกทํ าใหเบี่ยงเบนไปโดยคนที่อยูรอบ ๆ คุณ
คุณตองพึ่งพาที่การเปดเผยของพระเจาไมใชการทํ าเลียนแบบ

แมวาคนที่อยูรอบ ๆ ตัวคุณอาจทํ าใหสถานการณมามีผลกระทบตัวคุณก็ตาม  จงจํ าไววาพระ
เจาทรงควบคุมทุกสิ่งอยูแมวาโยเซฟประสบกับการโจมตีทางบุคลิกภาพของมนุษย  พระเจาก็ทรง
เปลี่ยนใหเปนผลดีสํ าหรับเขา

"ฉะนั้นมิใชพี่เปนผูใหเรามาที่นี่  แตพระเจาทรงใหมา..."   (ปฐมกาล  45.8)

"พวกทานคิดรายตอเราก็จริง  แตฝายพระเจาทรงดํ าริใหเกิดผลดีอยางที่บังเกิดขึ้นนี้
แลว คือชวยชีวิตคนเปนอันมาก"   (ปฐมกาล  50.20)

ยุทธวิธีของซาตาน
โจมตีที่ครอบครัว

ครอบครัวเปนหนวยพื้นฐานของสังคมที่พระเจาทรงตั้งไวในสมัยเริ่มแรกของโลก เมื่อพระองค
ทรงสรางมนุษยข้ึนมา

พระเจาทรงเนนที่ครอบครัวเสมอ  พระองคทรงตั้งชนชาติที่ถูกเลือกไวจากครอบครัวของชายคน
หนึ่งคือ  อับราฮัม  พระองคทรงเลือกความสัมพันธทางรางกายของชายและภรรยาของเขาเพื่ออธิบาย
ถึงความสัมพันธฝายวิญญาณระหวางพระคริสตและคริสตจักร ตลอดพระคัมภีรทั้งเลมพระเจาทรงเนน
ถึงความสํ าคัญของครอบครัวในแผนงานของพระองคตลอดมาทุกยุคสมัย

ครอบครัวเปนโครงสรางพื้นฐานซึ่งโครงสรางอื่นๆ ทั้งหมดแตกแขนงออกไป ผูนํ าทางรัฐบาล
และศาสนาก็ถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัว  สังคมและชาติประกอบดวยครอบครัวมากมายประกอบเขา
ดวยกัน

จากความสํ าคัญของหนวยพื้นฐานของสังคมนี้เอง ครอบครัวจึงเปนเปาหมายที่ซาตานโจมตี
ซาตานโจมตีความสัมพันธระหวางชายและภรรยาของเขา  มันพยายามทํ าใหเกิดความสัมพันธ

ที่ผิดทางเพศซึ่งทํ าใหเกิดความบาป  (1 โครินธ 7.5)  มันนํ าชายและหญิงเขาไปสูความบาปของการลวง



 วิชา สงครามฝายวิญญาณ     บทที่ 14                                                                          หนา   188

ประเวณี (กาลาเทีย 5.19)  มันพยายามทํ าใหคนหนึ่งมีอิทธิพลตอคูของเขาใหหันออกจากพระเจา (โยบ
2)

ซาตานสงเสริมความแตกแยกในบาน  นับไดจากความขัดแยงไปสูการหยาราง  ซาตาน
พยายามนํ าการแตกแยกมาใหเพราะมันรูวา

"ราชอาณาจักรใด ๆ ซ่ึงแตกแยกกันแลวก็คงพินาศ  เมืองใดๆ ครัวเรือนใดๆ  ซ่ึงแตก
แยกกันแลวจะตั้งอยูไมได"   (มัทธิว 12.25)

ถาซาตานสามารถนํ าการแตกแยกและทํ าลายครอบครัวของชาติหนึ่งๆ มันก็สามารถทํ าลาย
ชาตินั้นเองไดในที่สุด

พระเจาทรงกอต้ังลํ าดับของการบังคับบัญชาในครอบครัว  ชายตองเปนศีรษะของบานและตอง
รักภรรยาของเขา  ภรรยาตองทํ าตามการนํ าของเขา  และลูกๆ  ตองเชื่อฟงตอพอแมของเขา     (1 โค
รินธ 7, เอเฟซัส 5.1-6.1)   ซาตานมุงเปาหมายที่ผูชายของครอบครัวและลอลวงเขาใหประพฤติในทางที่
ไมใชดวยความรัก  ทํ าใหภรรยาและลูก ๆ ขาดความเคารพนับถือและเชื่อฟงเขา

ซาตานมุงเปาหมายไปที่ลูกๆ มันสรางบรรยากาศของการขาดวินัยซึ่งทํ าใหลูกๆ กบฏไมเชื่อฟง
จงอานเรื่องราวของลูกของเอลีใน 1 ซามูเอล 2  และลูกของดาวิดคือ อับราฮาม  ใน 2  ซามูเอล 13-19

พระเยซูทรงเตือนถึงการโจมตีของศัตรูที่มีตอครอบครัว
"ดวยวาต้ังแตนี้ไปหาคนในเรือนหนึ่งก็จะแตกแยกกัน  คือสามตอสองและสองตอสาม

พอจะแตกแยกจากลูกชาย  และลูกชายจะแตกแยกจากพอ  และจากลูกสาว  และลูกสาวจาก
แม  แมผัวจากลูกสะใภ  และลูกสะใภจากแมผัว"  (ลูกา 12.52-53)

ยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณ
ชัยชนะในครอบครัว

 ปญหาหลายอยางในหนวยครอบครัวอาจหลีกเลี่ยงไดถาผูเชื่อเลือกคูครองของตนอยางเหมาะ
สม  พระคัมภีรเตือนวาผูเชื่อตองไมแตงงานกับผูไมเชื่อ

"สองคนจะเดินไปดวยกันไดหรือ นอกจากทั้งสองจะไดตกลงกันไวกอน"  (อาโมส 3.3)

"ทานอยาเขาเทียมแอกกับคนที่ไมเชื่อ  เพราะวาความชอบธรรมจะมีหุนสวนอะไรกับ
ความอธรรม  และความสวางจะเขาสนิทกับความมืดไดอยางไร"  (2 โครินธ 6.14)

เมื่อหนวยครอบครัวประกอบดวยผูเชื่อและผูไมเชื่อ  ก็จะมีการแตกแยกฝายวิญญาณ  การแตก
แยกนี้ไมใชการขัดแยงระหวางเนื้อและเลือด  แตเปนการขัดแยงฝายวิญญาณ  เราไมสามารถเอาชนะ
ไดโดยถอยคํ ารุนแรงหรือโดยการโตวาทีหรือโตเถียงกัน
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ซาตานตอสูความเปนอันหนึ่งอันเดียวของครอบครัวเพราะวาเปนการเปรียบตามธรรมชาติของ
การเปนหนึ่งเดียวระหวางพระคริสตและคริสตจักร  ผูเชื่อตองสํ านึกในขอนี้และประกาศวา

"...แตสวนขาพเจาและครอบครัวของขาพเจา  เราจะปรนนิบัติพระเจา"   (โยชูวา
24.15)

ในฐานะทายาทแหงพระสัญญาของอับราฮาม  เราสามารถอางพระสัญญาวา  "บรรดาเผา
พันธุทั่วโลก (ทุกครอบครัวในโลก)  จะไดรับพระพรเพราะเจา"  (ปฐมกาล  12.3)  เพราะวาเรา
เปนทายาทของอับราฮัมโดยทางฝายวิญญาณ  ครอบครัวของเราจะไดรับพระพร

เพื่อปองกันการโจมตีของซาตาน ครอบครัวตองเติบโตไปดวยกันในฝายวิญญาณ การอธิษฐาน
และการศึกษาพระวจนะของพระเจาจะผูกพันครอบครัวไวดวยกัน

"และจงใหถอยคํ าที่ขาพเจาบัญชาพวกทานในวันนี้อยูในใจของทาน  และพวกทานจง
อุตสาหสอนถอยคํ าเหลานั้นแกบุตรหลานของทาน เมือทานนั่งอยูในเรือน เดินอยูตามทาง
และนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถึงถอยคํ านั้น จงเอาถอยคํ าเหลานี้พันไวที่มือของทานเปนหมาย
สํ าคัญ  และจงจารึกไวที่หวางค้ิวของทาน  และเขียนไวที่เสาประตูเรือนและที่ประตูของทาน"     
(เฉลยธรรมบัญญัติ 6.6-9)

เราตองจัดครอบครัวไวกอนการรับใช  คุณสมบัติสํ าหรับผูนํ าในพันธสัญญาใหมคือ   ใหครอบ
ครัวของผูนํ าในคริสตจักรมีความเปนระเบียบเรียบรอย (ดู ติตัส 1  และ 1 ทิโมธี 3)

การเนนที่ผิดในการรับใชทํ าใหเกิดการแตกแยกในครอบครัวของคริสเตียนหลายครอบครัว  เพื่อ
ใหยุทธวิธีของซาตานพายแพไปในดานนี้    ครอบครัวตองอยูในระเบียบตามพระคัมภีรกอนที่ผูเชื่อจะ
เขามีสวนในงานรับใช  ในตํ าแหนงของผูนํ า

บิดามารดามีความรับผิดชอบในการฝกวินัยกับลูก ๆ ของตน   ปญหาครอบครัวของเอลีและดา
วิดเกิดจากการขาดวินัย  พระคัมภีรสอนผูเชื่อเกี่ยวกับความรับผิดชอบนี้วา

"จงฝกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป  และเมื่อเขาเปนผูใหญแลว  เขาจะไมพรากจาก
ทางนั้น"    (สุภาษิต 22.6)

"บุคคลที่สงวนไมเรียวก็เกลียดบุตรชายของตน  แตผูที่รักเขาพยายามตีสอนเขา"
(สุภาษิต 13.24)

ยุทธวิธีของซาตาน
โจมตีดานวัตถุและการเงิน

เปาหมายการโจมตีของซาตานอีกดานหนึ่งคือ  การครอบครองวัตถุส่ิงของและการเงิน  การ
โจมตีของมันมุงไปที่ดานสํ าคัญ  2  ดาน  คือ
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หนึ่ง   -  การสูญเสียเงินทองโดยไมใชความผิดของผูเชื่อ  เปนการโจมตีโดยตรงของซาตาน  ใน
ดานการเงินหรือครอบครองวัตถุส่ิงของของผูเชื่อ

สอง    -    การโจมตีทางการเงินหรือการมีวัตถุส่ิงของโดยการละเมิดแนวทางของพระคัมภีร
การโจมตีชนิดแรกแสดงใหเห็นจากตัวอยางของโยบใน บทที่ 1  และบทที่ 2  ซาตานโจมตีการ

เงินของโยบโดยการทํ าลายฝูงสัตวของเขา  (ซึ่งเปนธุรกิจของเขา)  และทํ าลายบานของเขา  หลังคาได
พังลงมา !  พระคัมภีรกลาววาโยบเปนผูชอบธรรม  ดังนั้นเราจึงรูวาเขาไมไดละเมิดหลักการของพระ
คัมภีร

การโจมตีชนิดที่สองแสดงใหเห็นโดยการละเมิดแนวทางของพระคัมภีร  ซาตานรูวาถามันนํ าผู
เชื่อใหละเมิดหลักการของพระคัมภีร  การเงินของเขาจะไมไดรับการอวยพร  เมือเขาไมมีเงินและวัตถุส่ิง
ของเขาจะไมสามารถสนับสนุนการแพรขยายขาวประเสริฐไปยังชาติตาง ๆ ของโลก

จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้เพื่อคนดูวาซาตานโจมตีในดานนี้อยางไร
การมีหุนสวนที่ไมสมควรทางธุรกิจกับผูไมเชื่อ  -   2  โครินธ  6.14-18  (ขอนี้มักจะนํ าไปใชกับ

ความสัมพันธของการสมรส  เมื่อแทจริงแลวนํ าไปใชไดกับการเขามีสวนใด ๆ ของผูเชื่อกับไมเชื่อ)
เปนหนี้  -  โรม  13.8
การเขารวมเซ็นสัญญาหนี้สินของผูอ่ืน   -   สุภาษิต  6.1-2
ไมจายคืนแมวามีเงินพอที่จะจาย  -  สุภาษิต 3.27-28
ยึดเงินถวายและเงินสิบลดไว  -  มาลาคี  3.-12,   สุภาษิต  11.24
ความไมซื่อสัตย   -   สุภาษิต  16.8,  กิจการ  5.3-4
การฉอโกง   -   ยากอบ  5.3-4
คาจางที่ไมยุติธรรม  -  เยเรมีย  22.13
ความโลภ  -  สุภาษิต  28.22
การเสพสุรามึนเมา  -  สุภาษิต  23.21
การละเมิดกฎหมายบานเมืองเกี่ยวกับเงิน  -  โรม 13.6-7
ความขี้เกียจซึ่งทํ าใหเกิดความยากจน  -  สุภาษิต  20.13
แผนการ  "รวยทางลัด"  (รวยเร็ว) - สุภาษฺต 20.21,  28.22
การรักเงินทอง   -  1  ทิโมธี  6.10
ธุรกิจหรือการเงินที่ทํ าใหเกิด “ภาระหนักเกินไป”  - 2 ทิโมธี 2.4
เห็นวาการถวายเปนเรื่องไมสํ าคัญและรับเงินทุนมากเกินควรสํ าหรับประโยชนของตนเอง
1 ซามูเอล  2.29
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ยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณ
ชัยชนะเรื่องการเงิน

ซาตานโจมตีการมีวัตถุส่ิงของและการเงินของผูเชื่อโดยไมใชความผิดของเขาเอง  คุณอานเรื่อง
นี้ในตัวอยางของโยบ

แตจงจํ าไววา  ซาตานจะไมแตะตองการเงินหรือการครอบครองสมบัติของโยบโดยที่พระเจาไม
ไดอนุญาต   นี่เปนการโจมตีที่พระเจาทรงอนุญาตเพื่อทดลองดูความเชื่อของโยบ  เพราะวาโยบเปนคน
สัตยซื่อ  พระเจาทรงอวยพรเขาดวยสิ่งที่มากกวาที่เขามีในตอนตน

เมื่อผูเชื่อประสบความลํ าบากทางการเงินโดยไมใชความผิดของเขาเอง  เขาแนใจไดวาการโจม
ตีนี้มาจากศัตรู  ถาเขายังรักษาความเชื่อในพระเจา  และยังคงบริหารกิจการเงินของเขาตามหลักการ
ของพระคัมภีร  พระเจาทรงอวยพรเขาใหไดกลับคืนมาภายหลังการทดลอง

"และพระเจาทรงอํ านวยพระพรชีวิตบ้ันปลายของโยบมากยิ่งกวาบั้นตนของทาน"  (โย
บ 42.2)

ถาผูเชื่อประสบความลํ าบากทางการเงิน  เพราะวาเขาละเมิดหลักการของพระคัมภีรแลวเขา
ตองสํ านึกผิดและแกไขการละเมิดนั้นเสีย

เขาตองสลายการเปนหุนสวนกับผูไมเชื่อ (2 โครินธ 6.14-18)  เขาตองแกไขความไมสัตยซื่อ
(สุภาษิต 16.8,  กิจการ 5.3-4)  และการละเมิดกฎหมายของรัฐบาล (โรม 13.6-7)

เพื่อที่จะตอตานกับยุทธวิธีของซาตาน  เขาตองถอนตัวจากการฉอโกง  (ยากอบ 5.3-4)  คาจาง
ที่ไมยุติธรรม (เยเรมีย 22.13)  ความโลภ (สุภาษิต 28.22)  การเสพสุรามึนเมา  (สุภาษิต 23.21)  และ
ความเกียจคราน  (สุภาษิต  20.13)

เขาควรยายตัวเองจากธุรกิจและการติดตอดานการเงินซึ่งเปนอุปสรรคขัดขวางเขาจากการเปน
นักรบที่ดีฝายวิญญาณ  (2 ทิโมธี  2.4)

เขาควรปฎิเสธแผนการ "รวยเร็ว"  (สุภาษิต 20.21,  28.22)  ซึ่งมีแรงจูงใจจากการรักเงินทอง (1
ทิโมธี 6.10)  เขาตองวางใจในพระเจามากกวาในความรํ่ ารวย  (เฉลยธรรมบัญญัติ 8.18-19, สดุดี
49.6)

ผูเชื่อควรปฎิเสธที่จะเซ็นสัญญากูเงินเพื่อผูอ่ืน (สุภาษิต 6.1-2)  และเอาตัวเองออกจากการ
เปนหนี้ (โรม 13.8,  สุภาษิต 3.27-28)

ถาเขายึดเงินถวายและเงินสิบลด   เขาตองแกไขการละเลยนี้  (สุภาษิต 11.24,  มาลาคี 3.1-2)
ถาเขาอยูในฐานะไดรับเงินถวาย  เขาตองไมใชจายเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือเห็นวาเงินถวายเปน
เร่ืองเล็กนอย (1 ซามูเอล 2.29)
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การแกไขการละเมิดตามพระคัมภีรเทานั้นที่ผูเชื่อจะเอาชนะการโจมตีของซาตานในดานการ
เงินได

ชื่อ                                                             

บททดสอบตนเอง  บทที่ 14

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ าของบทนี้
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________            ___

2. จงสรุปยุทธวิธีของซาตานซึ่งตอสูกับรางกายของเรา
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________            _____________________

3. จงสรุปยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณเพื่อเอาชนะในดานรางกาย
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________  _____________________

4. จงสรุปยุทธวิธีของซาตานในการใชบุคลิกภาพของมนุษยเพื่อตอสูผูเชื่อ
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________

5.  จงสรุปยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณเพื่อเอาชนะเหนือบุคลิกภาพของมนุษยซึ่งตอสูผูเชื่อ
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________            _____________________

6. จงสรุปยุทธวิธีของซาตานที่ตอสูกับครอบครัว
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________                           
             __________________________________________
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7. จงสรุปยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณเพื่อไดชัยชนะในครอบครัว
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________           

8. จงสรุปยุทธวิธีของซาตานในดานการเงินและการมีวัตถุส่ิงของ
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________            _____________________

9. จงสรุปยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณเพื่อเอาชนะในดานการเงินและวัตถุส่ิงของ
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________                                        
                                                    _

คํ าตอบบททดสอบ  บทที่  14

1. "ขโมยนั้นยอมมาเพื่อจะลักฆาและทํ าลายเสีย  เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชีวิต
และจะไดอยางครบบริบูรณ"   (ยอหน 10.10)

2. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายเรื่องยุทธวิธีของซาตานตอสูรางกายของคุณ  
ในหนา   180-182
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3. เปรียบเทยีบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายเรื่องยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณเพื่อเอา
ชนะในดานรางกายในหนา 182-183   

4. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายยุทธวิธีของซาตานในการใชบุคคลิกภาพของ
มนุษย   ในหนา  184-185

5. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายเรื่องยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณเพื่อเอา
ชนะเหนือบุคลิกภาพของมนุษย    ในหนา 185-186   

6. เปรียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายเรื่องยุทธวิธีของซาตานตอสูครอบครัว    ในหนา
186-187

7. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายเรื่องยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณเพื่อเอา
ชนะครอบครัว  ในหนา  187-188

8. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายเรื่องยุทธวิธีของซาตานในขอบเขตดานการ
เงินและวัตถุ    ในหนา   188-189

9. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายเรื่องยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณเพื่อใหมีชัย
ชนะในดานการเงิน และการมีวัตถุ  ในหนา   189-190

เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป

จงอานหนังสือโยบ  โยบถูกโจมตีทั้งทางดานรางกาย  ทรัพยสินและครอบครัว  เขาถูกโจมตีโดย
ทางบุคคลตาง ๆ ดวย

เบื้องหลังสถานการณเหลานี้และดานตางๆ ของการโจมตีคือ เหตุผลดานวิญญาณ ดู โยบ 1.6-
12,  2.1-6,  42.5



 วิชา สงครามฝายวิญญาณ     บทที่ 14                                                                          หนา   196

จํ าไววา     มีเหตุผลดานวิญญาณที่อยูเบื้องหลังสถานการณและปญหาทุกชนิดที่เราเผชิญใน
ชีวิตของเรา
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