
ท ำไมประเทศไทยยงัไม่มกีำรฟืน

ฟูทีย่ิง่ใหญ่?
Why isn’t there a great 
revival in Thailand yet?



ท ำไมเรำจงึตอ้งสวมยุทธภณัฑ ์

ท ัง้หมดของพระเจำ้?
Why do we need the whole 
armor of God?



“จงมสี่วนรว่มในควำมทุกขย์ำก
เหมอืนทหำรทีด่ขีองพระเยซู

ครสิต”์
“Share in suffering as a good 
soldier of Christ Jesus.”
2 ทโิมธี |Timothy 2:3



● กลยุทธท์หำรโรมนัคอื

กำรสูร้บเป็นทมีปกป้อง

ซึง่กนัและกนั Romans 
legionnaires form 
an impenetrable 
formation

● รว่มกนัเรำอยู่แยกกนั

เรำตำย



“พระเจำ้ทรงตอ่สูค้นทีห่ยิง่จองหอง แต่
ประทำนพระคณุแกค่นทีถ่อ่มใจ”
“But he gives more grace. 
Therefore it says, "God opposes 
the proud but gives grace to the 
humble."
James|ยำกอบ4:6



“จงสวมยุทธภณัฑท์ ัง้ชดุของพระเจำ้เพือ่จะสำมำรถ

ตอ่สูก้บัอบุำยของมำรได้ | เพรำะเรำไมไ่ดต้อ่สูก้บัเนือ้
หนงัและเลอืด แตต่อ่สูก้บัพวกภูตผทีีค่รอบครอง พวก

ภูตผทีีม่อี ำนำจ พวกภูตผทีีค่รองพภิพในยุคมดืนี้ ตอ่สู ้

กบัพวกวญิญำณชัว่ในสวรรคสถำน | เพรำะเหตนีุจ้งรบั
ยุทธภณัฑท์ ัง้ชดุของพระเจำ้ไว ้ เพือ่ทำ่นจะสำมำรถ

ตอ่สูใ้นวนัช ัว่รำ้ยนัน้ | และเมือ่ท ำทุกอย่ำงแลว้จะยงัยนื
หยดัอยู่ได”้
เอเฟซสั|Ephesus 6:11-13 THSV11



อบุำยของมำรคอือะไร?
Schemes of the devil?
● ทำัใหเ้รำยุ่งพวัพนักบัสิง่ในโลกนี|้Keeps 

you occupied with worldly things



อบุำยของมำรคอือะไร?
Schemes of the devil?
● ทำัใหเ้รำยุ่งพวัพนักบัสิง่ในโลกนี|้Keeps you 

occupied with worldly things
● สงัคมนิยมทีไ่ม่ถูกตอ้ง|New social norms



อบุำยของมำรคอือะไร?
Schemes of the devil?
● ทำัใหเ้รำยุ่งพวัพนักบัสิง่ในโลกนี|้Keeps you 

occupied with worldly things
● สงัคมนิยมทีไ่ม่ถูกตอ้ง|New social norms

○ กำรแต่งงำนของคนเพศเดยีวกนั|Same sex 
marriage



อบุำยของมำรคอือะไร?
Schemes of the devil?
● ทำัใหเ้รำยุ่งพวัพนักบัสิง่ในโลกนี|้Keeps you 

occupied with worldly things
● สงัคมนิยมทีไ่ม่ถูกตอ้ง|New social norms

○ กำรแต่งงำนของคนเพศเดยีวกนั|Same sex 
marriage

○ กำรดึม่เหลำ้| Alcohol consumption



อบุำยของมำรคอือะไร?
Schemes of the devil?
● ทำัใหเ้รำยุ่งพวัพนักบัสิง่ในโลกนี|้Keeps you 

occupied with worldly things
● สงัคมนิยมทีไ่มถู่กตอ้ง|New social norms

○ กำรแตง่งำนของคนเพศเดยีวกนั|Same sex 
marriage

○ กำรดึม่เหลำ้| Alcohol consumption 
○ ควำมเซก็ซีค่อืควำมสวยงำม|Sexyness is good



อบุำยของมำรคอือะไร?
Schemes of the devil?
● ทำัใหเ้รำยุ่งพวัพนักบัสิง่ในโลกนี|้Keeps you occupied 

with worldly things
● สงัคมนิยมทีไ่ม่ถูกตอ้ง|New social norms
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○ กำรดึม่เหลำ้| Alcohol consumption 
○ ควำมเซก็ซีค่อืควำมสวยงำม|Sexyness is good
○ ขบวนกำรกำรอยู่รว่มกนัอย่ำงสงบ|Coexistance 

movement



“พระเยซูตรสักบัเขำวำ่ “เรำ
เป็นทำงนัน้ เป็นควำมจรงิ

และเป็นชวีติ ไม่มใีครมำถงึ

พระบดิำไดน้อกจำกจะมำทำง

เรำ”
“Jesus said to him, "I am 
the way, and the truth, 
and the life. No one 
comes to the Father 
except through me.”

ยอหน์|John 14:6



“จงควบคุมตวัเอง จงระวงัไวใ้หด้ี
ศตัรูของพวกท่ำนคอืมำร ดุจสงิโต

ค ำรำมเดนิวนเวยีนเทีย่วเสำะหำ

คนทีม่นัจะกดักนิได”้

1 เปโตร 5:8



“จงสวมยุทธภณัฑท์ ัง้ชดุของพระเจำ้เพือ่จะสำมำรถ
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“ขำ้พเจำ้ไดต้อ่สูอ้ย่ำงเตม็ก ำลงั ขำ้พเจำ้ได ้
วิง่แข่งจนครบถว้น ขำ้พเจำ้ไดร้กัษำควำม

เชือ่ไวแ้ลว้” 
“I have fought the good fight, I have 
finished the race, I have kept the 
faith.”

2 Timothy|ทโิมธี 4:7



จงเอำควำมรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกนั

ศรีษะ | Take the helmet of salvation 
● หมำยควำมวำ่เรำจะตอ้งปกป้อง

ควำมคดิของเรำ | This means we 
ought to protect our mind



1 ยอหน์ 5:19
เรารูว้า่เราเกดิจากพระเจา้ แตโ่ลกทัง้หมดอยูใ่นมอืของมาร
รา้ย” 

“We know that we are from God, and the whole world 

lies in the power of the evil one.”

● ซำตำนมอีทิธพิลเหนือ วฒันธรรม กระแสนิยม

คำ่นิยม



โรม|Romans 12:2
“อยำ่ท ำตำมอยำ่งชำวโลกนี้ แตจ่งรบักำรเปลีย่นแปลง
จติใจเสยีใหม่ เพือ่ท่ำนจะไดท้รำบพระประสงคข์องพระเจำ้

วำ่อะไรดี อะไรเป็นทีช่อบพระทยั และอะไรดยีอดเยีย่ม”

“And be not conformed to this world: but be ye 
transformed by the renewing of your mind, that 
ye may prove what is that good, and acceptable, 
and perfect, will of God.”



ดัง้นัน้ พระค ำท่ีจะสอนเรำให้ตำยจำกโลกน้ีและกำร
ช่วยเหลือจำกพระวิญญำณบริสทุธ์ จึงเป็นค ำตอบ
แก่เรำ ในกำรท่ีจะปกป้องควำมคิดของเรำจำกมำร
ซำตำน
Therefore The Word of God that teaches us to die 
to our flesh and the help of the Holy Spirit are our 
definitive answer in the renewing of our mind and 
protecting it from the devil!



จงเอำควำมเช่ือเป็นโล่ ด้วยโล่นัน้ท่ำนจะได้ดบัลกูศรเพลิง
ของผูช้ ัว่ร้ำยนัน้เสีย

Taking the shield of faith, wherewith ye shall be 
able to quench all the fiery darts of the wicked.”



ควำมเช่ือจำกเอเฟซสั 2:8 ในภำษำกรีก
มำจำกค ำว่ำ Pistis ซ่ึงสำมำรถแปลเป็น
ควำมเช่ือหรีอควำมช่ือสตัย์
The word faith in Ephesians 2:8 came 

from the Greek root word “pistis” which 
can either mean faith or faithfulness 



“เพรำะว่ำท่ำนทัง้หลำยได้รบัควำมรอดแล้วด้วยพระคณุโดย
ทำงควำมเช่ือ ควำมรอดน้ีไม่ใช่มำจำกตวัท่ำน แต่เป็นของ
ประทำนจำกพระเจ้ำ ไม่ใช่มำจำกกำรกระท ำ เพ่ือไม่ให้ใคร
อวดได้” เอเฟซสั 2:8-9 THSV11

“For by grace you have been saved through faith. And 
this is not your own doing; it is the gift of God, not a 
result of works, so that no one may boast.”
Ephesians 2:8-9 ESV



“และเอำควำมพรัง่พร้อมในกำรประกำศข่ำวประเสริฐ แห่งสนัติสขุ
มำสวมเป็นรองเท้ำ”
เอเฟซสั 6:15

“and, as shoes for your feet, having put on the readiness 
given by the gospel of peace.”
Ephesians 6:15 ESV





“…เอำควำมชอบธรรมเป็นเกรำะป้องกนัอก”
เอเฟซสั 6:14

“... having put on the breastplate of righteousness,”
Ephesians 6:14 ESV



ละท้ิงสภำพเก่ำ | Getting rid of the old self

เอเฟซสั 4:22-23 คือได้รบักำรสอนให้ท้ิงตวัเก่ำของพวกท่ำน
ท่ีคู่กบักำรประพฤติแบบเดิม ซ่ึงถกูตณัหำล่อลวงท ำให้พินำศไป
และให้วิญญำณและจิตใจของพวกท่ำนได้รบักำรเปล่ียนใหม”่

อ่าน เอเฟซสั | Ephesians 4:25,26,28-31

อ่าน เอเฟซสั | Ephesians 5:3-4



สวมควำมชอบธรรมในสภำพใหม่
และให้วิญญำณและจิตใจของพวกท่ำนได้รบักำรเปล่ียนใหม่ และรบั
กำรสอนให้สวมสภำพใหม่ ซ่ึงได้รบักำรสร้ำงขึน้ตำมแบบของพระเจ้ำ
ในควำมชอบธรรมและควำมบริสทุธ์ิอย่ำงแท้จริง”
เอเฟซสั 4:23-24

“and to be renewed in the spirit of your minds, and to put 

on the new self, created after the likeness of God in true 

righteousness and holiness.”

Ephesians 4:23-24 ESV



“อย่ำลอกเลียนแบบอย่ำงคนในยคุน้ี แต่จงรบักำร
เปล่ียนแปลงจิตใจ แล้วอปุนิสยัของท่ำนจึงจะเปล่ียนใหม่
เพ่ือท่ำนจะได้ทรำบพระประสงคข์องพระเจ้ำ จะได้รูว่้ำอะไร
ดี อะไรเป็นท่ีชอบพระทยั และอะไรดียอดเย่ียม”
โรม 12:2

“And be not conformed to this world: but be ye 

transformed by the renewing of your mind, that ye may 

prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of 

God.” Romans 12:2 KJV



“พระคมัภีรท์ุกตอนได้รบักำรดลใจจำกพระเจ้ำ และเป็นประโยชน์ใน
กำรสอน กำรตกัเตือนว่ำกล่ำว กำรปรบัปรงุแก้ไขคนให้ดี และกำร
อบรมในเรื่องควำมชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้ำจะดีรอบคอบ
พรกัพร้อมท่ีจะกระท ำกำรดีทุกอย่ำง”
2 ทิโมธี 3:16-17 KJV

“All scripture is given by inspiration of God, and is profitable 
for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in 
righteousness: That the man of God may be perfect, 
thoroughly furnished unto all good works.”
2 Timothy 3:16



“

“เหตฉุะนัน้ท่ำนจงยืนมัน่ เอำควำมจริงคำดเอว…”

เอเฟซสั 6:14

“Stand therefore, having your loins girt about with truth…”
Ephesians 6:14 KJV



“…จงถือพระแสง ของพระวิญญำณคือพระวจนะของพระเจ้ำ”
เอเฟซสั 6:17

“…the sword of the Spirit, which is the word of God,”
Ephesians 6:17



“

“จงอธิษฐำนในพระวิญญำณทุกเวลำโดยกำรอธิษฐำนและกำรวิงวอน
ทุกๆ อย่ำง…”

เอเฟซสั 6:18

praying at all times in the Spirit, with all prayer and 

supplication…” Ephesians 6:18 ESV


