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บทที่  16
ยุทธวิธีฝายวิญญาณ
อาวุธของพระเจา

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
− ใหขอพระคัมภีรอางอิงซึ่งบอกถึงอาวุธของพระเจา
− บอกถึงอาวุธแตละชิ้นของพระเจา
− บอกถึงหนาที่ของอาวุธแตละชิ้น

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
"จงสวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจา เพื่อจะตอตานยุทธอุบายของพญามารได"       (เอ

เฟซัส 6.11)

คํ านํ า
คุณไดเรียนรูแลววาสงครามฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญที่เราเขามีสวนนี้ไมอาจตอสุไดดวยอาวุธ

ธรรมชาติ  แตตองตอสูดวยอาวุธฝายวิญญาณ
ในบทนี้คุณจะเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับอาวุธฝายวิญญาณเหลานี้ เมื่อคุณศึกษาถึงอาวุธของ

พระเจา
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อาวุธของพระเจา
คํ าอธิบายถึงอาวุธของพระเจา ไดใหไวใน เอเฟซัส  6.10-17 จงอานขอความนี้ในพระคัมภีรของ

คุณ
เปาโลแนะนํ าถึงหัวขอของสงครามโดยเนนวาการสงครามไมไดเปนฝายธรรมชาติ และอาวุธ

ธรรมชาติใชไมไดผล  สงครามฝายวิญญาณตองตอสูดวยอาวุธฝายวิญญาณ
เปาโลอธิบายอาวุธที่จะใชในสงครามฝายวิญญาณไวดังนี้
"เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจาไว  เพื่อทานจะไดตอตานในวันอันชั่วราย

นั้น  และเมื่อเสร็จแลวจะอยูอยางมั่นคงได
เหตุฉะนั้นทานจงมั่นคง  เอาความจริงคาดเอว  เอาความชอบธรรมเปนทับทรวงเครื่อง

ปองกันอก
และเอาขาวประเสริฐแหงสันติสุขซ่ึงเปนเหตุใหเกิดความพรั่งพรอมมาสวมเปนรองเทา
และพรอมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเปนโล ดวยโลนั้นทานจะไดดับลูกศรเพลิง

ของพญามารเสีย
จงเอาความรอดเปนหมวกเหล็กปองกันศีรษะ  และจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือ

พระวจนะของพระเจา"  (เอเฟซัส 6.13-17)

จุดประสงคของอาวุธก็เพื่อใหสามารถยืนหยัดตอสูกับความชั่วราย (การลอลวง การฉอโกง
การตลบตะแลง)  ของศัตรูคือซาตานได

เปนความรับผิดชอบของเราที่จะตองสวมยุทธภัณฑ
"จงสวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจา  เพื่อจะตอตานยุทธอุบายของพญามารได"      

(เอเฟซัส 6.11)
"แตทานจงประดับกายดวยพระเยซูคริสตเจา  และอยาจัดเตรียมอะไรไวบํ ารุงบํ าเรอ

ตัณหาของเนื้อหนัง"  (โรม 13.14)
"กลางคืนลวงไปมากแลว  และรุงเชาก็ใกลเขามา  เราจงเลิกการกระทํ าของความมืด

และจงสวมเครื่องอาวุธของความสวาง"  (โรม 13.12)

ชวงแรกของอาวุธประกอบดวย 3 ส่ิงที่เราไดทํ าแลวในอดีต  "สวมใสแลว"  หมายถึงวาเราไดทํ า
เรียบรอยแลว  ถาเราเปนผูเชื่อ  (ภาษาไทยไมชัดเจนเพราะใชคํ าวา "เอา"  ในภาษาอังกฤษใชหมาย
ความวา "สวมใสแลว")

"ทานไดสวมใสเอวดวยความจริงแลว"  (ขอ 14)

"ทานไดสวมใสทับทรวงแหงความชอบธรรมแลว"  (ขอ 14)

"ทานไดสวมใสเทาดวยการเตรียมพรอมของขาวประเสริฐแหงสันติสุข"  (ขอ 15)
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ทั้งหมดนี้คุณไดทํ าเรียบรอยแลว  เมื่อคุณเชื่อพระเจา
ชวงที่สองประกอบดวยสิ่งที่ตองสวมใสในปจจุบันคือ

จงสวมโลแหงความเชื่อ  (ขอ 10)

จงสวมหมวกแหงความรอด  (ขอ 17)

จงถือพระแสง (ดาบ)  ของพระวิญญาณ  (ขอ 17)

เราไดวาดภาพสเกตซอาวุธของพระเจาไว  เพื่อใหคุณกลับมาดูเมื่อเราตรวจสอบรายละเอียด
ของหนาที่เฉพาะของอาวุธฝายวิญญาณแตละชิ้น

เข็มขัด
ในโลกธรรมชาติ  ชุดเครื่องอาวุธมีที่ไวใหอาวุธที่เหลือคาดที่เข็มขัด  เข็มขัดจะเปนที่ที่ใหอาวุธ

อ่ืน ๆ คาดไว
ความจริงแหงพระวจนะของพระเจานั้น   เปนเข็มขัดฝายวิญญาณซึ่งเปนที่ที่ไวอาวุธอื่น ๆ การ

โจมตีประการแรกของซาตานอยูที่ความจริง
"หญิงนั้นจึงตอบงูวา  "ผลของตนไมตาง ๆ ในสวนนี้เรากินได"

เวนแตผลของตนไมที่อยูกลางสวนนั้น  พระเจาตรัสหามวา  "อยากินหรือถูกตองเลย  มิฉะนั้น
จะตาย"

“งูจึงพูดกับหญิงนั้นวา  "เจาจะไมตายจริงดอก"   (ปฐมกาล  3.2-4)

ความจริงจะปกปองเราจากความเท็จและความผิดในหลักขอเชื่อของศัตรู  เราตองคาดเอวของ
เราดวยความจริง

"จงมั่นคงอยูโดยที่ทานไดคาดเอวดวยความจริงแลว"     (เอเฟซัส   6.14)

ความจริง  คืออะไร ?
พระเยซูตรัสวา  "เราเปนความจริง"  (ยอหน 14.6)
พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกวา   "พระวิญญาณแหงความจริง"  (ยอหน 14.17)
พระเจาเปนความจริง  (โรม 3.4)
พระวจนะของพระเจาเปนความจริง   (สดุดี  119.151)
ขาวประเสริฐเปนความจริง   (โคโลสี  1.5)
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จงสวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจาเพื่อจะตอตานยุทธ
อุบายของพญามารได (เอเฟซัส 6.11)

ทับทรวง
ทับทรวงแหงความชอบธรรมตองผูกไวกับเข็มขัดแหงความจริง
ในโลกธรรมชาติ  ทับทรวงปกปดสวนบนของรางกายนักรบเพื่อปองกันอวัยวะสํ าคัญ เชน  หัว

ใจ  ปอด  ฯลฯ
ทับทรวงแหงความชอบธรรมไมไดหมายถึงความชอบธรรมของเรา  แตเปนการปกคลุมดวย

ความชอบธรรมของพระคริสต
“และจะไดปรากฏอยูในพระองค ไมมีความชอบธรรมของขาพเจาเองซ่ึงไดมาโดย

ธรรมบัญญัติแตมีมาโดยความเชื่อในพระคริสต  เปนความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจาซ่ึงขึ้น
อยูกับความเชื่อ”  (ฟลิปป 3.9)

เราไมไดยืนอยูไดโดยความดีของเรา แตเรายืนอยูในพระคริสต  เราจะเผชิญกับศัตรูโดย
ปราศจากการปกปองแหงความชอบธรรมของพระคริสตไมได

"โดยถอยคํ าสัตยจริง โดยฤทธิ์เดชของพระเจา ใชเครื่องอาวุธแหงความชอบธรรมดวย
มือขวาและมือซาย"   (2  โครินธ  6.7)

ความชอบธรรมของพระคริสตปกปอง  "อวัยวะสํ าคัญ"  ฝายวิญญาณของเราจากการโจมตีของ
มาร  ทับทรวงปองกันเราจากความอธรรม

รองเทา
ทหารซึ่งเดินไมไดก็ไมสามารถทํ าสงครามได  รองเทาพูดถึงความพรอมที่จะกาวไปขางหนาใน

อาณาเขตฝายวิญญาณ
รองเทาฝายวิญญาณเชนน้ี  ปกปองเจตนาของเราจากการลอลวงของศัตรูซ่ึงอาจนํ าเราใน

ทางที่ผิดพลาดได
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โล
โล   ถาใชใหเหมาะสมจะใหการปกปองรางกายทั้งหมด  โลฝายวิญญาณของเราเรียกวา  "โล

แหงความเชื่อ"
มีความเชื่อหลายชนิดที่กลาวไวในพระคัมภีร  มีความเชื่อที่ทํ าใหรอด ของประทานแหงความ

เชื่อและผลฝายวิญญาณแหงความเชื่อ  แตคํ าวา  "ความเชื่อ"  เมื่อใชกับ  "โลแหงความเชื่อ"  หมายถึง
ความเชื่อในการปองกันตัว

ความเชื่อนี้คือความมั่นใจและไวใจอยางมั่นคงในพระเจาซึ่งปกปองความเปนอยูทั้งหมดของ
เรา  ปองกันเราจากขีปนาวุธซึ่งติดไฟแหงความสงสัย  และความไมเชื่อซึ่งศัตรูสงมา  โลแหงความเชื่อ
ซึ่งเปนความไวใจ เชื่อใจในพระเจาจะหันลูกศรเพลิงของศัตรูออกไปจากเปาหมายของมัน

ความเชื่อนี่เองที่ทํ าใหเรามีชัยชนะเหนือพลังที่ชั่วรายของโลกนี้
"เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจาก็มีชัยตอโลก  และความเชื่อของเรานี่แหละเปนชัย

ชนะที่ชนะโลก  ใครเลาชนะโลก  ไมใชคนอื่น  คือผูที่เชื่อวาพระเยซูทรงเปนพระบุตรของ
พระเจา"  (1 ยอหน 5.4)

เมื่อประกอบเขาดวยกันกับความรักของพระเจา  ความเชื่อก็มีประสิทธิภาพที่สุด
"จงสวมความเชื่อกับความรักเปนเกราะปองกันอก"  (1  เธสะโลกนิกา 5.8)

เปนความเชื่อที่ต้ังอยูบนความจริง
"พระองคจะทรงปกทานไวดวยปกของพระองค  และทานจะลี้ภัยอยูใตปกของพระองค

ความสัตยสุจริตของพระองคเปนโลและเปนด้ัง"  (สดุดี 91.4)

เปนความเชื่อที่ต้ังอยูบนความรอด
"พระองคทรงประทานโลแหงความรอดของพระองคใหขาพระองค  และพระหัตถขวา

ของพระองคทรงคํ้ าจุนขาพระองค  และซ่ึงพระองคทรงนอมพระทัยลงก็กระทํ าใหขาพระองค
เปนใหญขึ้น"  (สดุดี 18.35)

ถาปราศจากความเชื่อเราจะไมไดมีความจริง  ถาปราศจากความเชื่อเราจะรับความรอดไมได
ถาปราศจากความเชื่อ  เราจะกาวออกไปดวยขาวประเสริฐแหงสันติสุขไมได  ถาปราศจากความเชื่อเรา
จะอางความชอบธรรมของพระคริสตและใชพระแสงดาบของพระวิญญาณคือ  พระวจนะของพระเจา
ไมได
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หมวกเหล็ก
ซาตานตอสูเพื่อควบคุมความคิดของเรา  ความคิดที่ไมถูกฝกใหมีวินัยทํ าใหนักรบคริสเตียน

เปนเหยื่อตอความคิดที่บาปและการลอลวงของศัตรู
หมวกเหล็กแหงความรอดเปนตัวแทนของความคิดที่บังเกิดใหมแลว  เปนเครื่องแทนความผิดที่

ไดรับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงใหมแลว
เปาโลกลาวถึงหมวกเหล็กวาเปน  "ความหวังแหงความรอด"  ใน 1 เธสะโลนิกา 5.8    ความ

รอดเมื่อมีประสบการณและเขาใจอยางถูกตองแลวจะปองกันความคิดของเรา
ความรอดหอหุมทั้งอดีต  ปจจุบันและอนาคต  เราไดรับความรอดจากความรูสึกผิดและการลง

โทษของบาปในอดีต
เราไดรับความรอดจากอํ านาจของบาปในปจจุบัน
"ความหวังแหงความรอด"  ปจจุบันและอนาคตกาล  เปนความรอดสุดทายจากการเปนอยูของ

บาป  เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา
ความหวังของความรอดในอนาคตทํ าใหความคิดจิตใจของเรามีกํ าลังเขมแข็งตอสูกับการโจมตี

ของซาตาน  เรามีความหวังที่มั่นคงในอนาคตเพราะวาพระเจากํ าลังกระทํ าตามวัตถุประสงคของพระ
องค

"ตามพระเจตนารมณซ่ึงพระองคทรงดํ าริไวในพระคริสต   ประสงควาเมื่อเวลากํ าหนด
ครบบริบูรณแลว  พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่ง  ทั้งที่อยูในสวรรคและในแผนดินโลกไวใน
พระคริสต"  (เอเฟซัส 1.9-10)

พระแสงดาบแหงพระวิญญาณ
"พระแสงดาบแหงพระวิญญาณ"  คือพระวจนะของพระเจา  คุณไดศึกษาในบทที่แลววาพระ

เยซูทรงใชพระวจนะของพระเจาอยางไรในสงครามฝายวิญญาณกับซาตาน
อาวุธที่ใชปองกันถูกใชเพื่อปองกันการโจมตีของซาตาน  และมีอาวุธที่ใชเพื่อโจมตีซาตาน

ดาบเปนอาวุธที่ใชโจมตีเพื่อตัดเขาไปในดินแดนของซาตาน
มีคํ าที่แตกตางกัน 2 คํ าที่ใชในพระคัมภีรสํ าหรับพระวจนะของพระเจา  คํ าหนึ่งคือ  "โลโกส"

ซึ่งหมายถึง  ถอยคํ าทั้งหมดของพระเจาที่พูดออกมา  หมายถึงการเปดเผยทั้งหมดที่พระเจาพูด
อีกคํ าหนึ่ง  "เรมา"  หมายถึงการพูดของพระเจาเฉพาะที่  ซึ่งใชในสถานการณพิเศษ  นี่คือคํ าที่

ใชในขอความนี้ซึ่งเรียกวาพระวจนะของพระเจาวา  "ดาบแหงพระวิญญาณ"
คุณไดเรียนรูในบทที่แลววาพระเยซูทรงใชพระวจนะพิเศษที่เรียกวา "เรมา"  ของพระเจาทรงใช

เมื่อถูกทดลองทันทีเปนเชนดาบฝายวิญญาณ
การที่เราจะทํ าเชนนี้ได  เราตองคุนเคยกับพระวจนะของพระเจาทั้งหมด  ถาเราตองเอาพระ

คัมภีรเฉพาะที่มาใชกับการตอสูที่เกิดขึ้นทันที  เราตองมีความรูถึงการเปดเผยทั้งหมดของพระเจา
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อาวุธเพิ่มเติม
อาวุธของพระเจาที่เราไดศึกษาไปแลวนั้นไมใชอาวุธทั้งหมดที่ใหไวเพื่อสงครามฝายวิญญาณ
เมื่ออธิบายถึงเรื่องอาวุธแลว  เปาโลก็สรุปวา
"จงอธิษฐานวิงวอนทุกอยาง  จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา  ทั้งนี้จงระวังดวยความ

เพียรทุกอยาง  จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน"   (เอเฟซัส  6.18)

คํ าอธิษฐานและการอดอาหารประกอบไปดวยกันเปนอาวุธฝายวิญญาณที่มีอํ านาจ  คุณจะได
เรียนเรื่องนี้มากขึ้นในบทตอไป

แผนผังตอไปนี้สรุปถึงอาวุธฝายวิญญาณของพระเจาและหนาที่ของอาวุธนั้น ๆ

อาวุธของพระเจา

ความจริง

การลอลวง ความชอบธรรม  (ทับทรวง)

ความอธรรม สันติสุข  (รองเทา)

   

ขอสังเก

อ

ความสับสน     ความเชื่อ (โล)

                           ความไมเชื่อ         ความรอด(หมวกเหล็ก)
                    การเปนทาส

ต

าวุธเพื่อปอ

ณ
ดาบของพระวญิญา
 เอเฟซัส 6.10-18

งกัน
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เข็มขัดแหงความจริงปกปองเราจากการลอลวงของซาตาน ซึ่งอาจนํ าไปสูความอธรรม  (ความ
บาป)

ทับทรวงแหงความชอบธรรมปกปองเราจากความอธรรม(บาป)ซึ่งนํ าไปสูความสับสนวุนวาย
รองเทาสวมดวยการเตรียมพรอมของขาวประเสริฐแหงสันติสุข  ปกปองเราจากความสับสน

ฝายวิญญาณซึ่งทํ าใหเกิดความไมเชื่อ
โลแหงความเชื่อ  ปกปองเราจากความไมเชื่อซึ่งกอใหเกิดความเปนทาส
หมวกเหล็กแหงความรอด  ปกปองเราจากความเปนทาส

อาวุธที่ใชโจมตี
ดาบแหงพระวิญญาณคือ  พระวจนะของพระเจา  คืออาวุธฝายวิญญาณที่ใชโจมตี
จงสังเกตการกาวหนาไปทางตํ่ าของคนที่ไมไดปกปองดวยอาวุธของพระเจาคือ   การลอลวงนํ า

ไปสูความอธรรม (บาป)  ซึ่งมักทํ าใหเกิดความสับสน  ความสับสนทํ าใหเกิดความไมเชื่อ  และความไม
เชื่อมักทํ าใหเกิดเปนทาสฝายวิญญาณ

ชื่อ                                                             
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บททดสอบตนเอง  บทที่   16

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ าของบทนี้
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________            

2. จงใหขอพระคัมภีรอางอิงซึ่งบอกถึงอาวุธของพระเจา
____________________________________________________________________________
_                                                                            

3. จงบอกถึงอาวุธแตละอยางของพระเจาและอธิบายสั้น ๆ ถึงหนาที่ของมัน

                  อาวุธแตละชิ้น                   หนาที่
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

คํ าตอบบททดสอบ   บทที่  16
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1. "จงสวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจา     เพื่อจะตอตานยุทธอุบายของพญามารได"
 (เอเฟซัส 6.11)

2. เอเฟซัส  6.13-17   หนา 207   

3. ดูหนา   208-212

เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป
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1. จงอาน  สดุดี 45.3  และ  อิสยาห  59.17  ขอความทั้งสองอธิบายวาพระเจาทรงสวมอาวุธฝาย
วิญญาณ  มีอาวุธ  2  ชิ้น  อะไรบางที่พระเจาทรงสวมใสซึ่งไมรวมอยูในอาวุธฝายวิญญาณ
ของเรา  (อิสยาห 59.17)

2. ดาวิดกลาวถึงอาวุธฝายวิญญาณเมื่อเขาระลึกถึงวาพระเจาไดทรงชวยเขาอยางไรในการตอสู  
จงศึกษา  สดุดี 18.29-50

3. เปนสิ่งสํ าคัญที่เราตองมีประสบการณในการใชอาวุธฝายวิญญาณของเราใน  1  ซามูเอล 17
จงอานวามีอะไรเกิดขึ้น  เมื่อดาวิดพยายามใชอาวุธที่เขาไมเคยชิน

4. พระเจาทรงใชอาวุธฝายวิญญาณเพื่อปกปองเราจากศัตรูของเรา  สดุดี 35.1-3  จงอานดูวา
พระเจาทรงตรัสอะไรเกี่ยวกับศัตรูของเรา  ใน  อพยพ 15.6,  มัทธิว 10.36,  13.39,  ลูกา 1.11,
10.19,  กิจการ   2.35,  1  โครินธ  15.25-26,  โคโลสี 1.21
ดาวิดมีส่ิงที่พูดมากมายเกี่ยวกับศัตรูของเขา  ใน สดุดี 5.8,  6.10,  8.12,  9.3,  11.2,  15.5,
17.9,  18.3,  17, 20, 26, 34, 37, 27.2, 30.1,  31.23, 44.5-6, 56.9, 60.12, 61.3, 95.6,
108.13

5. พระเจาทรงเปนโลของเรา  ดู  ปฐมกาล 15.1,  สดุดี 3.3, 5.12, 28.7, 33.20, 59.11,  84.9,
11,  115.9-11,  119.114,  144.2

6. เราตองไมวางใจใน  "รถรบ"  (อาวุธตามธรรมชาติ)  ของมนุษย  สดุดี 20.7  แตพระเจาทรงใช
รถรบ  "ฝายวิญญาณ"  จงอานในสดุดี  68.17,  104.3,  อิสยาห 19.1  และ  2  พงศกษัตริย
2.11

7. เราตองการอาวุธฝายวิญญาณ  เพราะวาซาตานเปนผูทํ าลาย  .  ยอหน 10.10,  1 โครินธ
10.10,  มัทธิว 10.28
ถาเราเชื่อฟงพระเจา  พระองคจะไมยอมใหผูทํ าลายเขามาสูเราได  .  อพยพ 12.23
พระเจาทรงปกปองเราไวจากการทํ าลายของซาตาน . สดุดี 17.4
ซาตานเปนศัตรูของเรา  เปนผูที่เราตอสูดวย  .  1  เปโตร 5.8
เราตองไมใหโอกาสแกซาตานที่จะพูดใหรายเรา  .  1  ทิโมธี  5.14
ถาเราเชื่อฟงพระเจา  พระองคจะทรงเปนศัตรูกับฝายตรงขามของเรา  .  อพยพ 23.22
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