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บทที่ 10
ยุทธวิธีฝายวิญญาณ
การตอสูที่มีตอกําแพงตาง ๆ
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- อธิบายคําวา กําแพงฝายวิญญาณของเราหมายความวาอะไร
- อธิบายสภาพของกําแพงเมืองเยรูซาเล็ม
- อธิบายวาเหตุใดกําแพงฝายวิญญาณจึงถูกทําลาย
- รูถึงกลยุทธที่ซาตานใชเพื่อทําลายกําแพงฝายวิญญาณ
- บอกถึงยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณเพื่อใหมีชัยชนะที่กําแพง

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“พระเจาแหงฟาสวรรคจะทรงใหเรากระทําสําเร็จ
และเราทั้งหลายผูรับใชของพระ
องคจะลุกขึ้นสราง แตทานทั้งหลายไมมีสวนหรือสิทธิหรืออนุสรณในเยรูซาเล็ม”
(เน
หะมีย 2.20)
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คํานํา
หนังสือเนหะมียในพันธสัญญาเดิมเลาถึงเรื่องราวของการตอสู เพื่อสรางกําแพงเมืองเยรูซา
เล็ม ซึ่งถูกทําลายโดยศัตรูขึ้นมาใหม
กําแพงเปนสิ่งสําคัญเพื่อปองกันเมืองในสมัยอิสราเอลโบราณ เพราะวามันปองกันไมใหศัตรู
เขามาบุกรุก
กําแพงตามธรรมชาติของเยรูซาเล็ม เปนสัญลักษณของกําแพงฝายวิญญาณของเรา
“...เจาจะเรียกกําแพงของเจาวาความรอด และประตูเมืองของเจาวาความสรรเสริญ”
(อิสยาห 60.18)
ประตูตามธรรมชาติของเยรูซาเล็มแตละประตูมีความเปนสัญญลักษณเมื่อนํามาใชกับกําแพง
ฝายวิญญาณของเรา
ประตูที่กลาวไวในเนหะมีย บทที่ 3 ประกอบดวย
ประตู แ กะ
เล็ ง ถึ ง งานของไม ก างเขนในชี วิ ต ของเรารากฐานของการก อ สร า งฝ า ยวิ ญ ญาณ
เนหะมีย 3.1, ยอหน 10.11
ประตูปลา
เล็งถึงการเปนพยานของคริสเตียน เนหะมีย 3.3, มัทธิว 4.19
ประตูเกา
เล็งถึงธรรมชาติตัวเกาที่เปลี่ยนเปนคนใหม เนหะมีย 3.6, โรม 6.1-23
ประตูหุบเขา พูดถึงการทนทุกขและการทดสอบ เนหะมีย 3.13, 2 โครินธ 1.3-5
ประตูกองขยะ แทนงานของเนื้อหนังซึ่งตองกําจัดออกไป เนหะมีย 3.14, กาลาเทีย
5.16-17
ประตูนํ้าพุ
แทนงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เนหะมีย 3.15, ยอหน 7.37-39
ประตูนํ้า
แทนพระวจนะของพระเจา เนหะมีย 3.26, ยอหน 4.10-14
ประตูมา
แทนสงครามของผูเชื่อ เนหะมีย 3.28, เอเฟซัส 4.10-14
ประตูตะวันออก กลาวถึงความหวังของผูเชื่อในการเสด็จกลับมาของพระเยซู เนหะมีย 3.29,
เอเสเคียล 43.1-2
ประตูตรวจผล พูดถึงการตรวจสอบตนเองและพระที่นั่งแหงการพิพากษาของพระเยซู
เนหะมีย 3.31, 1 โครินธ 3.9-15, 2 โครินธ 5.10
ดังนั้นกําแพงฝายวิญญาณของเราจึงประกอบดวย
กําแพงแหงความรอด ประตูแหงการสรรเสริญ
งานของไมกางเขนในชีวิตของเรา
การเปนพยานของคริสเตียน
ธรรมชาติเกาที่เปลี่ยนแปลงเปนธรรมชาติใหม
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การทนทุกขและการทดสอบ
การกําจัดงานของเนื้อหนัง
งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวจนะของพระเจา
สงครามฝายวิญญาณ
ความหวังในการเสด็จกลับมาของพระเยซู
การตรวจสอบตนเอง
กําแพงเหลานี้เปนสิ่งที่ซาตานมุงหมายที่จะทําลาย มันตองการทําลายการสรรเสริญและการ
เปนพยานของคริสเตียน มันตองการทําลายงานของไมกางเขน การทนทุกขและพระวิญญาณบริสุทธิ์
ในชีวิตของเรา
มันพยายามไมใหเราศึกษาพระวจนะของพระเจา และปฏิบัติตามความจริงของพระวจนะ
มันตองการทําใหเราพายแพในสงครามฝายวิญญาณ กีดกั้นไมใหเราตรวจสอบตนเอง และทํา
ใหเราติดกับในงานของเนื้อหนังและในธรรมชาติตัวเกาที่บาป มันตองการทําลายความหวังของเราใน
การเสด็จกลับมาของพระเยซู
สิ่งเหลานี้คือความหมายเมื่อเราพูดถึงการตอสูกับกําแพงตางๆ
ซาตานโจมตีกําแพงฝายวิญญาณของเราโดยใชยุทธวิธีเดียวกับที่ใชในการตอสูกับกําแพงในเย
รูซาเล็ม
บทนี้เนนที่การตอสูเหนือกําแพงของชีวิตฝายวิญญาณของคุณ โดยใชเรื่องราวของเนหะมีย
เพื่อสรางคําอุปมาที่ทรงอํานาจของสงครามฝายวิญญาณ
กอนที่เราจะเรียนบทนี้ตอไป ขอใหคุณอานเนหะมีย บทที่ 7.3

สถานการณในกรุงเยรูซาเล็ม
บทที่ 1 และ 2 ของเนหะมีย อธิบายสภาวะของกําแพงรอบๆ กรุงเยรูซาเล็ม มันถูกทําลาย หัก
พังโดยการบุกรุกของศัตรูและประตูถูกไฟเผาไหมหมด
ถาไมมีกําแพงและประตูเมืองแลว เมืองก็เปดออกสูการบุกรุกในทุกๆ ดานจากกําลังของศัตรู
ในโลกฝายวิญญาณ ถากําแพงฝายวิญญาณของเราถูกทําลาย เราก็เปดโอกาสใหศัตรูเขา
โจมตีเราได

สถานการณนี้เกิดจากอะไร
เนหะมียรูวากําแพงถูกทําลายและเมืองอยูในสภาพเชนนี้เพราะความบาป (เนหะมีห 1.5-7)
เมื่อกําแพงฝายวิญญาณของเราอยูในสภาพหักพังก็เปนเพราะความบาปเชนกัน
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แผนการของเนหะมีย
เนหะมียรูสึกถึงภาวะอันหนักหนวงจากพระเจาใหเขาสรางกําแพงเมืองเยรูซาเล็มเพื่อปองกัน
คนที่อยูอาศัยในเมืองจากอันตราย
บทที่ 1 และ 2 อธิบายถึงการเตรียมการและแผนการของเขา
เนหะมียและคนงานของเขาตัดสินใจที่จะ “ลุกขึ้นสราง” กําแพง (เนหะมีย 2.18)

ยุทธวิธีของซาตาน :
การตอสูที่มีตอกําแพงตาง ๆ
เมื่อเนหะมียตั้งใจจะสรางกําแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม เขาพบการตอตานมากจากศัตรู
เมื่อเราตัดสินใจจะสรางกําแพงฝายวิญญาณขึ้นมาใหม เราจะพบการตอตานเชนเดียวกันนี้
จากศัตรูของเราคือ ซาตาน
ยุทธวิธีของศัตรูของเนหะมียก็คลายคลึงกับยุทธวิธีที่ซาตานใชเพื่อโจมตีกําแพงฝายวิญญาณ
การโจมตีแบงออกเปน 2 ประเภทที่สําคัญคือ การโจมตีจากภายนอกและการโจมตีจากภายใน

การโจมตีจากภายนอก

1.

2.

3.

4.

เปนการโจมตีที่ศัตรูนํามาจากภายนอกผานผูอื่นที่ไมไดเปนพระกายของพระคริสต
การโจมตีนี้ประกอบดวย
การวิพากษวิจารณโดยตรง เนหะมีย 2.19
ศัตรูวิจารณเรา “คุณคิดวาคุณกําลังทําอะไรนะ” มันตอสูกับแผนการสรางใหมและ
พยายามทุกวิถีทางที่จะขัดขวาง
การเยาะเยยถากถาง เนหะมีย 4.1-3
เนหะมียกลายเปน “ขี้ปาก” ศัตรูพยายามทําใหเขาพายแพโดยการเยาะเยยถากถาง
จากผูอื่น
ซาตานจะใชคําพูดของคนอื่นทําใหเราทอใจและทําลายเราลง
การกลาวหาอยางผิด ๆ เนหะมีย 6.5-7
ศัตรูโจมตีเนหะมียเปนการสวนตัวดวยขอกลาวหาผิด ๆ เขากลาวหาวาเนหะมียเปน
กบฏ
ซาตานถูกเรียกวา “ผูกลาวโทษพี่นอง” มันจะใชผูอื่นใหกลาวหาคุณเชนเดียวกับใส
ความคิดกลาวหาผูอื่นในความคิดของคุณ
การลวง (ใหเบี่ยงเบนไป) เนหะมีย 6.2
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ศัตรูพยายามใหเนหะมียรวมประชุม กับเขาการประชุมนี้เปนกลลวงใหเนหะมียออก
หางจากแผนงาน
การเบี่ยงเบนจากเรื่องของพระเจาและสิ่งที่พระเจามอบใหคุณทําก็ยังคงเปนยุทธวิธี
สําคัญของซาตาน
อิทธิพลของคนสวนใหญ เนหะมีย 6.2
ศัตรูบอกวาให “เรา” มาพบปะกัน พยายามมีอิทธิพ ลตอเนหะมียดวยความเห็น
ของคนสวนใหญ คนเหลานี้กลาววาเนหะมียเปนกบฏและจะสรางกําแพงเมืองไมได
การพยายาม ทําใหผูเชื่อประพฤติตามความเห็นของคนสวนมากกฎหมูและหลักการ
ของโลกเปนยุทธวิธีหลักของซาตานในโลกฝายวิญญาณ
ศัตรูยังใชผูเผยพระวจนะเท็จซึ่งอางวามาจากพระเจาใหโจมตีเนหะมีย (เนหะมีย
6.10-13) ความเห็นของคนสวนใหญบอกวาใหฟงเสียง “ผูเผยพระวจนะของพระเจา”
ผูเชื่อไดรับคําเตือนใหระวังผูเผยพระวจนะเท็จซึ่งเบี่ยงเบนไปจากพระเจา
การประนีประนอม เนหะมีย 5.14-19
เนหะมียปฎิเสธไมยอมประนีประนอม เขาไมไดประพฤติตามวิถีชีวิตและหลักการที่
ผิดรอบ ๆ ตัวเขา คติประจําใจของเขาก็คือ “แตขาพเจามิไดกระทํ าเชนนั้นเพราะความ
ยําเกรงพระเจา” (เนหะมีย 5.15)
ซาตานสงเสริมใหมีการประนีประนอม มันพยายามที่จะทํ าใหผูเชื่อแนใจวาเขาทํ า
บางอยางไดเพราะวาคนอื่น ๆ เขาก็ทํากันหรือวาสิ่งนั้น ๆ ไมผิด
การขูและความกลัว เนหะมีย 6.5-9
ศัตรูขูเนหะมียและคนงานของเขาใหเกิดความกลัว
ศัตรูรูวาความกลัวทําใหไมเคลื่อนไหว (เปนอัมพาต) แตความเชื่อใหกําลังแกผูเชื่อที่
จะเกิดผลถวายแดพระเจา
เมื่ อ ถู ก เสนอหนทางที่จ ะหลี ก เลี่ย งศัตรู ทานไดปฏิเสธความกลัว (เนหะมีย 6.1013) ทานไมไดหนีหนาศัตรู ทานไมไดหาทางออกอยางงาย ๆ
ซาตานพยายามทํ าใหผูเชื่อหนีเมื่อเผชิญการตอตาน เมื่อเราวิ่งหนี เรากํ าลังถอย
หลังและเมื่อเราถอย เราก็ไมสามารถยึดพื้นที่ฝายวิญญาณได
เมื่อคุณดําเนินโดยความเชื่อคุณจะพบกับการตอตานจากผูที่เดินโดยสายตาที่มองเห็น
การตอสูและขัดขวาง เนหะมีย 4.8
มีการใชกลยุทธการตอสูและการขัดขวาง
การใชอุบาย เนหะมีย 4.8,6.2
ศั ต รู ใชอุบ ายหรื อ แผนการเพื่อตอสูเ นหะมีย ศัตรูมีอุบายสํ าหรับชีวิตของคุณดวย
เชนกัน
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“ขโมยมาลักฆา และ ทําลาย...” (ยอหน 10.10)
10.

การโจมตีในเวลาที่เราออนแอหรือไมไดปองกัน เนหะมีย 4.6
การโจมตีที่ใหญที่สุดของศัตรูมาถึงเมื่อกําแพงถูกสรางเสร็จไปครึ่งเดียว
ศัตรูโจมตีเขามาในเวลาที่คุณไมไดเตรียมพรอมหรือเวลาที่โจมตีไดงาย
* ผูเผยพระวจนะโยนาหเกิดความทอแท หลังจากที่มีการฟนฟูใหญในเมืองนีนะเวห
(โยนาห 3-4)
* กษัตริยดาวิดทําบาปเมื่อเวลาที่เขาไดรับชัยชนะยิ่งใหญในชีวิต จนถึงเวลานี้เขาไม
เคยพายแพทางการทหารเลย
* แซมซันทําบาปเมื่อเขา “เริ่มตน” ที่จะปลดปลอยอิสราเอลจากมือของพวกฟลิส
เตีย
เมื่ อคุ ณกํ าลัง เกิด ผลถวายพระเจา คุณก็เปดโอกาสใหศัตรูโจมตี ซาตานสนใจผูที่
กําลังกาวหนาตอไปในโลกวิญญาณมากที่สุด

การโจมตีภายใน
1.

2.

3.

การโจมตีภายในของซาตานคือ การโจมตีจากภายในพระกายของพระคริสตเอง ประกอบดวย
การทอใจ - เนหะมีย 4.10-11
คนงานทอใจซึ่งทําใหเกิด
- การขาดกําลัง
- การขาดนิมิตเพราะวามี “ขยะมากเกินไป(เรื่องจุกจิกไรสาระ)”
- การขาดความมั่นใจ
ความไมลงรอยกัน - เนหะมีย 5
บทนี้เริ่มตนดวยความไมลงรอยทามกลางประชากรของพระเจา ถาซาตานสามารถ
แบงแยกพระกายของพระคริสต มันก็ทําใหเราไมเกิดผล เรามัวแตยุงอยูกับการตอสูกันและ
กันแทนที่จะชวยกันสราง
เราพบแรงจูงใจที่ผิดซึ่งอยูเบื้องหลังความไมลงรอย ในเนหะมีย บทที่ 5 แรงจูงใจที่
ผิดคือ ความโลภ
ผูเชื่อที่ออนแอ - เนหะมีย 4.12
ศัตรูใชคนงานออนแอ (เปนสัญลักษณของผูเชื่อที่ออนแอในพระกายของพระคริสต)
เพื่อพยายามทําใหโครงการสรางพายแพได
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ยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณ
ชัยชนะที่กําแพง
เนหะมียใชยุทธวิธีตอไปนี้เพื่อกอสรางกําแพงของกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม
เดียวกันนี้เพื่อใหไดชัยชนะที่กําแพงฝายวิญญาณของคุณ ดังนี้

คุณอาจใชยุทธวิธี

ตรวจสอบดูกําแพง
เชนเดียวกับที่เนหะมียทําในโลกธรรมชาติจงตรวจสอบกําแพงของโลกฝายวิญญาณ (เนหะมีย 2)
ศัตรูคืบคลานเขามาในชีวิตสวนตัวของคุณ บานของคุณ สามัคคีธรรมในคริสตจักรหรือธุรกิจ หรือเปลา
“ขอใหทุกคนพิจารณาตนเอง...” 1 โครินธ 11.28
“ทานจงพิจารณาดูตัวของทานวา ทานตั้งอยูในความเชื่อหรือไม จงชันสูตรตัวของ
ทานเองเถิด...” 2 โครินธ 13.5
จําไววา
การพิจารณาตนเองเปนประตูสัญลักษณหนึ่งของกําแพงของเราในโลกวิญญาณ
ซาตานจะพยายามขัดขวางคุณไมไหพิจารณาตนเองเพราะวาจะทําใหคุณรูถึงดานตางๆ ในชีวิตของคุณ
ที่ซึ่งคุณยอมใหมันทําลายกําแพงและบุกรุกเขาไป

สารภาพบาปของคุณ
เนหะมียรูวาเหตุผลที่กําแพงถูกทําลายก็เนื่องมาจากบาป และคุณจงทําอยางที่เขาทํา
(เนหะมีย 1.5-7) จงสารภาพบาปของคุณและขอการอภัยโทษ
“ถาเราทั้งหลายจะวาเราไมมีบาป เราก็ลวงตนเอง และสัจจะจะไมไดอยูในเราเลย
ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาป
ของเรา และจะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอหน 1.8-9)

รูวาคุณไมสามารถสรางกําแพงฝายวิญญาณไดเพียงผูเดียว
เมื่อคนงานของเนหะมียกลาววา “เราเองไมสามารถสรางกําแพงได” ก็เปนขอความที่ถูกตอง
โดยตัวของเขาเองเขาทําไมได เขาตองการฤทธิ์เดชของพระเจาที่จะชวยเขาใหทํางานนี้ไดและคุณก็เชน
กัน !

วิชาสงครามฝายวิญญาณ บทที่ 10

หนา

132

ลุกขึ้นและสราง
เชนเดียวกับเนหะมีย จงตัดสินใจวาจะลุกขึ้นและสรางกําแพงฝายวิญญาณของคุณขึ้น
“พระเจาแหงฟาสวรรคจะทรงใหเรากระทําสําเร็จ และเราทั้งหลายผูรับใชของพระองค
จะลุกขึ้นสราง แตทานทั้งหลายไมมีสวนหรือสิทธิหรืออนุสรณในเยรูซาเล็ม” เนหะมีย 2.20
จงเตรียมพรอม เพราะวาคุณจะเผชิญกับการตอตานของศัตรู

อยาเบี่ยงเบนไป
เนหะมียปฏิเสธไมยอมเบี่ยงเบนไปโดยกลลวงของศัตรู (เนหะมีย 6.2-3) อยายอมใหศัตรูทําให
คุณเบี่ยงเบนไปจากการสรางกําแพงฝายวิญญาณของคุณ

อยาหวั่นไหวไปกับความเห็นของคนสวนใหญ”
ความเห็นของคนสวนใหญคือ เนหะมีย เปนกบฎ (เนหะมีย 2.19) คนสวนใหญเห็นวา กําแพง
ไมอาจถูกสรางขึ้นใหดีอีกได (เนหะมีย 4.3)
เนหะมียไมหวั่นไหวไปกับเสียงของคนสวนใหญ แทนที่จะประพฤติตนตามความเห็นของคน
เหลานั้น เนหะมียกลับวางแบบอยางโดยกลาววา “ขาพเจามิไดกระทําเชนนั้น เพราะความยําเกรง
พระเจา” (เนหะมีย 5.14-19)
จงเปนแบบอยางในสงครามฝายวิญญาณ อยากลายเปนสวนของคนหมูใหญที่กลาววา ชัย
ชนะเปนสิ่งที่เปนไปไมได

รูจักแยกแยะศัตรูและยุทธวิธีของมัน
เนหะมียรูจักศัตรูและยุทธวิธีของมัน เขาพบวาศัตรูวางแผนโจมตีอยางไมรูตัว (เนหะมีย4.8
และ 11)
คุณตองรูจักแยกแยะศัตรูฝายวิญญาณและยุทธวิธีของมัน เพื่อที่จะทําสงครามฝายวิญญาณได
ผล ซึ่งจะชวยใหคุณเตรียมพรอมสําหรับการโจมตีอยางไมรูตัว
จงจําไววาศัตรูวางแผนลับๆ ตอสูคุณเพื่อฆา ขโมยและทําลาย แตจงรูวาพระเจาทรงมีฤทธิ์
อํานาจยิ่งใหญกวาและตองการประทานชีวิตที่สมบูรณกวาเดิมใหแกคุณ (ยอหน 10.10)

พัฒนายุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณ
เนหะมียพัฒนายุทธวิธีตอตานเมื่อเขาไดยินวาศัตรูวางแผนโจมตี เขาวางคนงานเปนยามเฝาดู
ศัตรู
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คนงานทุกคนทํางานสรางกําแพงแตก็มีดาบไวกับตัวและเตรียมพรอมที่จะสู (เนหะมีย4.13-18)
มีการจัดเตรียมสัญญาณ (เปาแตร) เพื่อปลุกใหนักรบรูถึงการบุกรุกเขามาของศัตรู
โดยที่เขาเตรียมตัวตอสูและรูถึงยุทธวิธีของศัตรู เขาก็ปองกันการบุกรุกได
เขารูวาถาเขาจะตองทําสงครามกับศัตรู พระเจาจะตอสูเพื่อเขา
“...พระเจาของเราทั้งหลายจะทรงตอสูเพื่อเรา” (เนหะมีย 4.20)
ถาคุณพัฒนายุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณที่ถูกตอง คุณสามารถปองกันการบุกรุกหลายอยาง
ของศัตรูที่เขามาในชีวิตของคุณ เมื่อซาตานบุกเขามาไดจงรูวาพระเจาจะตอสูเพื่อคุณ

เผชิญหนากับศัตรู
เมื่อเนหะมียไดรับขอเสนอใหหลบหนีศัตรู เขาปฏิเสธโดยกลาววา “คนอยางขาพเจาจะหนี
หรือ” (เนหะมีย 6.11)
เนหะมียเผชิญหนากับศัตรูดวยการประกอบดวยฤทธิ์อํานาจของพระเจา อยาหลบหนีหรือหา
ทางออกงายๆ มิฉะนั้นกําแพงฝายวิญญาณของคุณจะไมมีวันมั่นคงปลอดภัย
เมื่อมีความไมลงรอยกันภายในและความทอใจเกิดขึ้นศัตรูทํางานผานผูเชื่อที่ออนแอ เนหะ-มีย
ไมไดหลีกหนีการโจมตีนั้น เขาเผชิญหนากับมันและเอาชนะดวยยุทธวิธีฝายวิญญาณ(บทที่ 4-5)

ปกปองกําแพงของคุณในเวลาที่คุณอาจถูกโจมตีได
ในเรื่องของเนหะมีย การโจมตีที่สําคัญที่สุดของศัตรูมาถึงเมื่อ กําแพงเพิ่งสรางเสร็จไปครึ่ง
เดียว
เมื่อคุณเริ่มตนสรางในโลกฝายวิญญาณ เมื่อคุณเขามาสูดินแดนของการตอสูฝายวิญญาณที่
เกิดผล จงเตรียมตัวใหพรอม มันเปนเวลาที่อาจถูกโจมตีได คุณเปดชองตอการโจมตีของซาตาน

สรางกําแพง
เนหะมียตอบสนองตอคําวิพากษวิจารณ คําเยาะเยยถากถาง การกลาวโทษผิด ๆ การขมขู
และความกลัว โดยการสรางกําแพงตอไป
“เราจึงทํางานกัน ครึ่งหนึ่งถือหอกตั้งแตเชามืดจนดาวขึ้น” (เนหะมีย 4.21)
เนหะมียยืนหยัดอยูกับงาน เขาไมไดหยุดยั้งการสรางกําแพง
“กําแพงจึงสําเร็จในวันที่ยี่สิบหาเดือนเอลูล ในหาสิบสองวัน” เนหะมีย 6.15
เนหะมียทําสิ่งที่ศัตรูกลาววาเขาไมอาจทําไดภายในเวลาอันสั้น
ถากําแพงพังลงรอบ ๆ ชีวิตของคุณ ศัตรูอาจบอกคุณวางานนี้หมดหวัง แตดวยความชวย
เหลือของพระเจา คุณสามารถสรางกําแพงขึ้นใหมดวยพลังของพระองค คุณจะไมตองใชเวลานานเลย
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“ขาพเจาผจญทุกสิ่งได โดยพระองคผูทรงเสริมกําลังขาพเจา” (ฟลิปป 4.13)
เมื่อศัตรูโจมตีโครงการสรางใหมฝายวิญญาณ
วิญญาณของคุณตอไป

อยาละทิ้งไป ! เพียงแตสรางกําแพงฝาย

วางยามไว
เมื่อเนหะมียสรางกําแพงขึ้นใหมรอบ ๆ กรุงเยรูซาเล็มเสร็จแลว เขาก็วางยามเพื่อเฝาเหนือ
กําแพงและประตูเมือง (เนหะมีย 7.1-3)
จงวางยามเหนือกําแพงฝายวิญญาณของคุณ จงระวังระไวเสมอตอการโจมตีของศัตรู.
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บททดสอบตนเอง บทที่ 10
1.

2.

3.

4.

5.

6.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจําของบทนี้
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
กําแพงฝายวิญญาณของคุณหมายความถึงอะไร ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
จงอธิบายถึงสภาพของกําแพงเมืองเยรูซาเล็ม ในเวลาของเนหะมีย
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
เหตุใดกําแพงของกรุงเยรูซาเล็มจึงถูกทําลาย (สาเหตุเดียวกับที่กําแพงฝาย
วิญญาณถูกทําลาย)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
จงบอกยุทธวิธีที่ซาตานใชในสงครามตอสูกําแพงฝายวิญญาณ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
จงบอกยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณ ซึ่งทําใหแนใจในชัยชนะที่กําแพงของเรา
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 10
1.
2.

3.
4.
5.

“พระเจาแหงฟาสวรรคจะทรงใหเรากระทําสําเร็จ และเราทั้งหลายผูรับใชของพระองคจะลุก
ขึ้นสราง แตทานทั้งหลายไมมีสวนหรือสิทธิหรืออนุสรณในเยรูซาเล็ม” (เนหะมีย 2.20)
จงเปรียบเทียบคําตอบของคุณกับรายการ ในหนา 126
กําแพงฝายวิญญาณของเราซึ่งซาตานมีเปามุงทําลาย ประกอบดวย
กําแพงของความรอด ประตูแหงการสรรเสริญ
งานของไมกางเขนในชีวิตของเรา
คําพยานของคริสเตียน
ธรรมชาติเกาของเราที่เปลี่ยนไปสูธรรมชาติใหม
ทาทีที่เหมาะสมในการทนทุกขและการทดสอบ
การกําจัดงานของเนื้อหนัง
งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวจนะของพระเจา
สงครามฝายวิญญาณ
ความหวังของการเสด็จกลับมาของพระเยซู
การตรวจสอบตนเอง
กําแพงถูกทําลายและประตูถูกไฟไหม หนา 127
ความบาป หนา 127
จงเปรียบเทียบรายการของคุณกับรายการที่ใหไวในหนา 127-129
ยุทธวิธีของซาตานเพื่อทําลายกําแพงประกอบดวย
การโจมตีภายนอก
การวิพากษวิจารณที่มีตอเราโดยตรง
คําเยาะเยยถากถาง
การกลาวโทษผิด ๆ
การลวงใหเบี่ยงเบนไป
อิทธิพลของคนสวนใหญ
การประนีประนอม
การขมขูและความกลัว
การตอสูและการขัดขวาง
การใชอุบาย
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การโจมตีในเวลาที่ออนแอ
การโจมตีภายใน

6.

การทอใจ
ความไมลงรอย
ผูเชื่อที่ออนแอ
จงเปรียบเทียบรายการของคุณกับยุทธวิธีที่ใหไวในหนา 130-132
ยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณที่ทําใหแนใจในชัยชนะที่กําแพง มีดังตอไปนี้
การตรวจสอบกําแพง
การสารภาพบาปของคุณ
จําไววาคุณไมสามารถสรางกําแพงฝายวิญญาณแตเพียงผูเดียว
ลุกขึ้นและสราง
อยาถูกชักใหเบี่ยงเบนไป
อยาหวั่นไหวไปกับ “ความเห็นของคนสวนใหญ”
รูจักแยกแยะศัตรูและยุทธวิธีของมัน
พัฒนายุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณ
เผชิญหนากับศัตรู
ปกปองกําแพงของคุณในเวลาที่อาจถูกโจมตีได
สรางกําแพง
ตั้งยามไว
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
จงศึกษาวาเนหะมียเตรียมตัวของเขาอยางไรกอนที่จะสรางกําแพงขึ้นใหมและเผชิญกับศัตรู ดังนี้
เขาเห็นสภาพตามที่เปนจริง บทที่ 1-2
เขารูวา ปญหารากฐานคือ บาป และสารภาพบาปสวนของเขา เนหะมีย 1:5-7
เขาถืออด รองไห ครํ่าครวญและอธิษฐาน เนหะมีย 1:4
เขาเตรียมพรอมอยางถูกตองกอนจะเริ่มงานและเผชิญหนาศัตรู บทที่ 1 และ 2
เขามียุทธวิธีสําหรับการสรางขึ้นใหม บทที่ 3
ผูเชื่อมักจะพายแพในสงครามฝายวิญญาณเพราะวาขาดการเตรียมฝายวิญญาณที่
เหมาะสม

