คริสเตียนถูกผีสิงได้ หรือไม่
สงครามในสถานฟ้า อากาศ
เขียนโดย ศจ.ดร.โรเบิร์ต นิชิโมโตะ
แปลโดย ปฏิมา คงสื บชาติ
ครั้งแรกที่ผมเผชิ ญกับวิญญาณชัว่ ในประเทศไทย
ขณะนั้นผมเป็ นมิชชันนารี อยูใ่ นจังหวัด
เชียงใหม่ และขออนุญาตเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 30 ปี ที่แล้ว มีผหู้ ญิงคนหนึ่งเคยเป็ นคริ ส
เตียน ไปนมัสการพระเจ้าเป็ นประจาแต่ต่อมาชีวติ ของเธอไม่ติดสนิทกับพระเจ้า จนเริ่ มมีปฏิกิริยาด้าน
ลบต่อพระเจ้าและคริ สเตียน ชีวติ เริ่ มมีปัญหาต่าง ๆ นานา ซึ่ งทาให้เจ็บป่ วย ถ้าผมจาไม่ผดิ เธอเป็ นโรค
เกี่ยวกับไต ต้องนอนพักรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาลแมคคอมิก
อาจารย์สมาน วรรณเกียรติ กับผมได้ทราบข่าวจากบิดามารดาของเธอและขอให้เราไปอธิ ษฐาน
เผือ่ ลูกสาวของเขา เราสองคนก็เดินทางไปที่โรงพยาบาล เมื่อเราเข้าไปในตึกผูป้ ่ วยที่ผหู ้ ญิงคนนี้นอนอยู่
ห้องนั้นมีคนไข้นอนอยูเ่ ป็ นแถวประมาณ 6-8 เตียง ญาติของผูห้ ญิงคนนี้กาลังเฝ้ าไข้เธออยู่
เมื่อเราได้คุยกับเธอแล้ว อาจารย์สมานสังเกตว่าเธอไม่เพียงแต่มีโรคอย่างเดียว ยังมีวิญญาณชัว่
สิ งอยูใ่ นชีวติ ของเธอด้วย อาจารย์สมานไม่กล้าอธิ ษฐานขับไล่ผใี ห้ออก เพราะว่าในห้องนั้นมีคนไข้คน
อื่น ๆ นอนอยู่ ถ้าเราขับผีออกจากเธอ ผีก็จะกระโดดเข้าไปสิ งคนไข้ซ่ ึ งอยูข่ า้ งเตียงนอนของเธอ
อาจารย์สมานขอพบผูป้ กครองของเธอด้านนอก เราก็ลงมาชั้นล่างของตึกแล้วพบผูป้ กครอง
บอกเขาว่า ถ้าต้องการให้เราช่วยลูกสาวของเขาจะต้องนาลูกสาวออกจากโรงพยาบาลไปพักที่อื่น เพื่อ
เราจะอธิ ษฐานขับไล่ผี (วิญญาณชัว่ ) ออกจากหญิงคนนี้ พอตอนเย็นเราก็ไปที่บา้ นพักที่เธอนอนอยูม่ ีคน
พากันไปมุงดูเธอ เพราะเธอแสดงกิริยาไม่พอใจ (จริ ง ๆ แล้ว ผีไม่พอใจ-ไม่ใช่เธอ) ผีพูดบ้างเธอพูดบ้าง
สลับไปมา เราจึงทราบว่าเธอมีความเชื่ อน้อยมาก สู ้วญ
ิ ญาณชัว่ ไม่ได้ เราพยายามไม่ให้ใครเข้ามาใกล้
แต่ยงิ่ ห้ามเหมือนยิง่ ยุ ผูค้ นก็อยากมาดูเหตุการณ์น้ ี
อาจารย์สมานเริ่ มอธิ ษฐานขับผีมนั หัวเราะเยาะเย้ยเรา เพราะมันรู ้วา่ เราได้ถือศีลอดอาหาร มัน
พูดว่า “ฉันไม่ไป ขับเท่าไหร่ ฉันก็ไม่ไป” เราใช้เวลาอธิษฐานขับผีนาน 1-2 ชัว่ โมง ผลสุ ดท้ายหญิงคนนี้
แน่นิ่งเหมือนคนตาย แต่อาจารย์สมานบอกทุกคนว่าเธอยังไม่ตาย สักครู่ หนึ่งเธอลุกขึ้นเสมือนเพิ่งตื่น
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จากหลับ เธอเหนื่อยมาก อ่อนเพลีย สักพักเธอก็พดู ว่า “หนูหิวข้าว” เสี ยงพูดของเธอเป็ นปกติ และ
อาการของโรคไตก็หายไปด้วย
นี่เป็ นประสบกาณ์ครั้งแรกของผมเกี่ยวกับเรื่ องวิญญาณชัว่ แท้จร งผมต้องพึ่งอาจารย์สมาน
เพราะอาจารย์มีประสบการณ์มาก และขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์อธิบายเรื่ องนี้ ผมถือว่าผูท้ ี่สามารถ
อธิษฐานเผื่อคนไข้โรคต่าง ๆ รวมทั้งการขับผีน้ นั เป็ นของประทานของพระเจ้า ซึ่ งเรื่ องนี้ไม่ใช่เรื่ อง
ใหม่สาหรับคริ สเตียนในประเทศไทย เพราะการอธิ ษฐานเผือ่ คนเจ็บป่ วยและการขับผีน้ นั ต้องเกี่ยวกับ
การประกาศข่าวประเสริ ฐ และรวมถึงปั ญหาของพี่นอ้ งคริ สเตียนด้วย
สงครามฝ่ ายวิญญาณเป็ นเรื่ องที่คริ สเตียนทุกคนควรศึกษา เพื่อจะเข้าใจในปั ญหาต่าง ๆ ที่เราจะ
พบในการประกาศข่าวประเสริ ฐ และรวมถึงชีวติ ส่ วนตัวของเราด้วย เมื่อเขาพบคนที่ถูกผีสิงอยู่ เขา
จะต้องทาอะไรบ้างเพื่อช่วยคนคนนั้น ผมคิดว่าแม้แต่มิชชัน่ นารี ส่วนใหญ่เมื่อพบคนที่มีผสี ิ งอยู่ ก็ไม่
ทราบว่าจะต้องทาอย่างไร จะขับไล่ผอี ย่างไร ผมเข้าใจว่าประเทศไทยมีวญ
ิ ญาณชัว่ มากมาย และคนไทย
ก็กลัวผี ไม่เว้นแม้แต่คริ สเตียนบางคนด้วย
ในปี 1963 ตอนนั้นผมเรี ยนภาษาไทยได้แล้ว ผมกาลังหาสถานที่จะทางานรับใช้พระเจ้า
อาจารย์สมบัติ ทรัพย์เกษตริ นกับผมเดินทางไปทางภาคอีสาน เพื่อหาทุ่งนาที่ผมจะทางานเราสองคน
เดินทางไป 10 กว่าจังหวัดคืนหนึ่งขณะที่เราพักอยูใ่ นจังหวัดขอนแก่น ผมได้ฝันว่าอยูใ่ นป่ าและหาทาง
ออกไม่ได้ บรรยากาศในป่ ามืดและรู ้สึกน่ากลัว มีผแี ละมีลมพัดแรงเมื่อผมตื่นขึ้นมาก็รู้วา่ พระเจ้า
ต้องการตรัสบางสิ่ งบางอย่าง ผมเองนั้นไม่ใช่นกั ฝัน และที่ฝันก็ไม่ใช่เป็ นเพราะรับประทานอาหารยาม
ดึกหรื อเหนื่อยจากการเดินทาง แต่ผมรู ้วา่ พระเจ้ามีพระดารัสสาหรับผม นัน่ คือในภาคอีสานมีวญ
ิ ญาณ
ชัว่ มากมาย แต่มีคริ สเตียนจานวนน้อย พระองค์ไม่อนุญาตให้ผมทางานในภาคอีสาน เพราะผมยังไม่มี
ครอบครัวนี่คือการพิทกั ษ์รักษาชีวติ จากพระเจ้า ดังนั้นผมจึงไม่ได้ทางานที่ภาคอีกสานทั้ง ๆ ที่ใจ
อยากจะไป แต่เมื่อพระเจ้าทรงห้าม ผมก็ตอ้ งเชื่อฟังพระองค์
จากประสบการณ์ที่เชียงใหม่น้ นั ผมก็มีประสบการณ์เรื่ องสงครามฝ่ ายวิญญาณเรื่ อยมา เช่น
เมื่อครั้งที่ผมเพิ่งแต่งงานในปี 1966 ภรรยากับผมได้เดินทางจากฮาวายกลับมายังประเทศไทยเพื่อรับใช้
พระเจ้า เราเช่าบ้านของข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่คนหนึ่ง ในบ้านมีรูปเคารพมากมาย เมื่อเราย้ายเข้าไปอยูใ่ น
บ้านนั้น ภรรยาก็เกิดป่ วย พอเธอหาย ผมก็ไม่สบาย มันเป็ นอย่างนี้สลับไปมาตลอดเวลาประมาณ 1 ปี ปี
นั้นผมไม่สบายเพราะเรื่ องนั้นเรื่ องนี้ 5-6 เรื่ องโดยหาสาเหตุไม่พบ แม้แต่คนทางานในบ้านของเราซึ่ ง
เป็ นคริ สเตียนก็ป่วยด้วยมีอยูค่ รั้งหนึ่งผมป่ วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ผคู ้ นในละแวกบ้านประมาณ 5
ครอบครัวไม่เห็นเขาเป็ นอะไร แต่ครอบครัวเราป่ วยอยูต่ ลอดเวลา วันหนึ่งผมพูดกับภรรยาว่า “พอแล้ว”
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เราทั้งสองคุกเข่าลงอธิ ษฐานและผูกมัดมารซาตาน ขับไล่มนั ออกจากบ้าน ผมใช้น้ ามันชโลมตัวบ้าน
และเดินรอบบริ เวณบ้าน ตั้งแต่วนั นั้นเป็ นต้นมา เราทั้งสองหายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ในปี 1991 ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 1992 สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทยได้จดั การ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวข้อของการ
ประชุมปี นั้นคือ สงครามฝ่ ายวิญญาณ ซึ่ งผูแ้ ทนจากคริ สตจักรองค์การต่าง ๆ ให้ความสนใจกับเรื่ องนี้
เพราะมีวทิ ยากร คือ ศจ.ดร.ไพฑูรย์ หัตถมาศ สอนเรื่ อง “การบาบัดภายใน” ศจ.วีรชัย โกแวร์ สอนเรื่ อง
“การรักษาโรคจากพระเจ้า” ศจ.ประเสริ ฐ กุสาวดี สอนเรื่ อง “การขับผี” และผมสอนและเทศนาในเรื่ อง
“สงครามฝ่ ายวิญญาณ”
ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจาปี นั้น สหกิจคริ สเตียน ได้ส่งแบบสอบถามถึงศิษยาภิบาล
และประธานองค์การคริ สเตียนในสังกัดสหกิจคริ สเตียนฯ เรื่ องคริ สเตียนมีวิญญาณชัว่ ได้หรื อไม่ทาง
สานักงานได้ส่งแบบสอบถามจานวน 350 ชุด มีผตู ้ อบกลับมา 111 ชุด เท่ากับ 32% ถึงแม้ผตู ้ อบน้อยแต่
เราเห็นแนวโน้มบางสิ่ งบางอย่างเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ ของผูร้ ับใช้พระเจ้าในเรื่ องที่วา่
คริ สเตียนมี
วิญญาณชัว่ ได้หรื อไม่
จากการสารวจศิษยาภิบาลและประธานองค์การนั้น ผลที่ออกมาคือ 75 คน (67%) เชื่อว่า คริ ส
เตียนมีผวี ิญญาณชัว่ ได้ 30 คน (27%) ตอบว่าไม่ได้ ผูร้ ับใช้พระเจ้าถึง 83 คน (75%) มีประสบการณ์ใน
การขับผี แต่ผทู ้ ี่ประสบความสาเร็ จในการขับผี 80-100% มี 35 คน เท่ากับ 32% (ประสพความสาเร็ จใน
ระดับ 60-80% มี 18 คน ประสพความสาเร็ จในระดับ 40-60% 17 คน) เมื่อถามว่าเขามีของประทานใน
การขับผีออกหรื อไม่น้ นั 48 คน (41%) ตอบว่ามี และอีก 46 คน (41%) ตอบว่าไม่มี
ต่อไปนี้ผมจะสอนถึงเรื่ องนี้ในเชิงศาสนศาสตร์ เพื่อผูร้ ับใช้พระเจ้าจะเข้าใจ ผมจะไม่กล่าวถึง
คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า แต่จะกล่าวถึงคริ สเตียนเท่านั้น

ซาตานแพ้แต่ มชี ีวติ
ก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่ องว่าผีจะเข้าสิ งคริ สเตียนได้หรื อไม่น้ นั ผมขอพูดถึงหลักการพื้นฐานใน
เรื่ องสงครามฝ่ ายวิญญาณเสี ยก่อน เรากาลังอยูใ่ นสงครามกับซาตาน และอย่าให้เราสงสัยในความจริ ง
ข้อนี้ คริ สเตียนทุกคนอยูใ่ นสงครามกับซาตาน สงครามนี้ไม่สิ้นสุ ดจนกระทัง่ พระเจ้าจะพิพากษาซาตาน
และอาณาจักรของทูตตกสวรรค์ (มัทธิว 25:41) ไม่วา่ เราจะชอบหรื อไม่ก็ตามไม่วา่ เราจะระวังตัว
หรื อไม่ก็ตามความจริ งก็คือ เราอยูใ่ นสงครามกับซาตาน (เอเฟซัส 6:11,12) ทุกครั้งที่เราเป็ นพยาน เรา
กาลังเผชิญหน้ากับซาตานทุกครั้งที่เราพยายามจะดึงดวงวิญญาณออกมาจากขุมนรก เราก็กาลังต่อสู ้กบั
มารซาตาน
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อย่างไรก็ตาม เราต้องระลึกอยูเ่ สมอว่าพระเยซูคริ สต์เอาชนะมารซาตานและอาณาจักรของมัน
เพื่อเราทุกคนเรี ยบร้อยแล้วบนไม้กางเขน พระองค์มอบสิ ทธิ อานาจเต็มที่เหนื ออาณาจักรมารร้ายให้แก่
สาวก เรากาลังต่อสู ้กบั มารร้ายซึ่ งไม่เพียงแต่พา่ ยแพ้ต่อองค์พระเยซูคริ สต์แล้ว แต่มนั ยังจาเป็ นต้องเชื่ อ
ฟังเราและอยูใ่ ต้อานาจซึ่ งเราได้รับจากพระเยซูคริ สต์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความจริ งประการนี้เป็ นเพียง
ด้านเดียวของเหรี ยญ ความจริ งอีกด้านหนึ่งของเหรี ยญคือ ถึงแม้วา่ ซาตานจะแพ้แล้ว มันก็ยงั มีชีวติ อยู่
และทาการชัว่ ร้ายอยูท่ ุกแห่งที่มนั พบดวงวิญญาณที่ตอบสนองต่อมัน
หรื อคนที่ไม่ใส่ ใจกับการ
หลอกลวงของมัน เอ็ด เมอร์ ฟี กล่าวว่า “ด้วยเหตุน้ ี จึงมีการใช้คาว่า “ผีเข้าสิ ง” เราต้องเข้าใจว่าการเข้าสิ ง
นี้หมายถึงการเป็ นเจ้าของเต็มตัว ซาตานและพวกของมันไม่มีกรรมสิ ทธิ ใด ๆ ในโลกนี้ ยกเว้นความ
บาปของมันเอง การเข้าสิ งนี้หมายความโดยนัยว่าการไม่รับผิดชอบ นัน่ หมายความว่าคนที่ถูกผีเข้าสิ ง
เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของมารซาตาน ถ้าสิ่ งนี้เป็ นความจริ งคนที่ถูกผีเข้าสิ งก็ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการเข้าสิ ง
ของมารซาตาน” แต่นี่เป็ นความจริ งสาหรับคนที่ไม่เป็ นคริ สเตียนเพราะคริ สเตียนรู ้ดีกว่าและเราต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทาของเราเอง

ถูกใช้ แต่ ไม่ ถูกสิ ง
คาถามยังคงคัง่ ค้างในใจและไม่มีคาตอบ คริ สเตียนถูกผีเข้าได้หรื อไม่? ประการแรก เราต้อง
มีศาสนศาสตร์ ที่ชดั เจนเสี ยก่อน ผูท้ ี่เป็ นสาวกแท้ของพระเยซูคริ สต์จะไม่ถูกผีเข้าสิ ง โธมัส ไวท์ กล่าว
ว่า “ผูเ้ ชื่อสามารถถูกมารซาตานหลอกใช้ได้ (ภาษากรี กใช้คาว่า “มีวญ
ิ ญาณ”) แต่ไม่ใช่ถูกเข้าสิ ง การเข้า
สิ งเป็ นการเป็ นเจ้าของเต็มที่และควบคุม ซึ่ งไม่สามารถเกิดขึ้นได้กบั คนที่เป็ นบุตรของพระเจ้า)” เฟรด ดิ
คาสันเขียนไว้วา่ “คาภาษากรี กว่าไดโมนิโซเมนอส ไม่ได้แปลว่าซาตานเป็ นเจ้าของ แต่หมายถึงถูก
ซาตานใช้นนั่ หมายถึงคนที่ใ ซาตานอาศัยร่ างและมีระดับการถูกควบคุมต่าง ๆ กัน ความคิดเรื่ องความ
เป็ นเจ้าของไม่ใช่ความหมายของคากรี กคานี้
ซาตานและสมุนของมันไม่มีอะไรเป็ นกรรมสิ ทธิ์ เลย
เพราะมันก็เป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นเหมือนกัน พวกมันไม่ได้เป็ นเจ้าของอะไรเลย” เมอร์ ริล อังเกอร์ กล่าว
ว่า “มารซาตานไม่สามารถอยูใ่ นตัวคริ สเตียนได้เพราะพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อาศัยอยูท่ ี่นนั่ พระวิญญาณ
ของพระเจ้าเสด็จเข้ามาในชีวิตของผูเ้ ชื่อเมื่อเขาได้รับความรอดและจะไม่ทอดทิ้งเขาเลย มารซาตานเข้า
มาเป็ นเสมือนผูบ้ ุกรุ ก และจะต้องถูกจัดการ” นักเขียนอีกผูห้ นึ่งชื่อบูเขต กล่าวว่า “การเข้าสิ งเป็ นการที่
มารซาตานเข้ามาควบคุมบงการชีวติ ทุกส่ วนโดยครอบงาความตั้งใจของคนนั้น และเป็ นเจ้าของ” เขา
กล่าวต่อไปว่า “ไม่มีผเู ้ ชื่อคนใดที่จะถูกมารซาตานเข้าสิ ง แต่มารซาตานสามารถเข้าสิ งผูท้ ี่ไม่เชื่อได้ ผู ้
เชื่อสามารถถูกควบคุมบางส่ วนได้ แต่ไม่ใช่ทุกส่ วนในขณะที่ผทู ้ ี่ไม่เชื่อถูกควบคุมทุกส่ วนได้”
คริ สเตียนสามารถถูกมารซาตานหลอกได้ทางด้านความคิดเกี่ยวกับมารซาตานที่ไม่ได้ขยายให้
ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความคิดที่ปกป้ องตนเองด้วยการหลอกตัวเองและะหลักข้อเชื่อที่ไม่ถูกต้อง
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แต่มารซาตานสามารถสร้างปั ญหาที่เราถ้าเราไม่กลับใจในเรื่ องความคิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมารซาตาน
แต่มารซาตานไม่สามารถเข้าสิ งเราได้ฟรานซิ ส ฟรานจิเพน เขียนว่า “ผมไม่เชื่อว่าคริ สเตียนจะถูกผีสิง
ได้ เพราะคนที่ผีเข้าสิ งนั้นผีจะเข้าสู่ จิตวิญญาณของเขาจนไม่มีที่วา่ งเหมือนที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของ
พระเจ้าเข้ามาสู่ จิตวิญญาณของคริ สเตียน” แฟรงค์ แฮมมอนด์ กล่าวว่า “บุตรของพระเจ้าผูไ้ ด้รับการไถ่
แล้วจะไม่มีวนั ถูกมารซาตานเข้าสิ งคริ สเตียนเป็ นสมบัติที่พระเจ้าได้ซ้ื อไว้แล้ว”
คริ สเตียนคณะแอสเซมบลี้ ออฟก๊อด เขียนจดหมายในปี 1972 เพื่อตอบคาถามที่วา่ “คริ สเตียน
สามารถถูกผีเข้าสิ งได้หรื อไม่” ว่า “คาว่า “เข้าสิ ง” ไม่ควรใช้กบั คริ สเตียน พระคัมภีร์ช้ ีให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าซาตานและลูกสมุนของมันเป็ นศัตรู ภายนอก พวกมันหาโอกาสที่จะโจมตีเรา เราไม่ตอ้ งหาคน
มาไล่ผอี อกจากตัวเรา พวกมารซาตานมันโจมตีเรา, ทดลองเรา แต่ไม่ได้เข้าสิ งเรา” ดีน เชอร์แมนเขียน
ไว้ในหนังสื อ “สงครามฝ่ ายวิญญาณ” ว่า “พระคัมภีร์ภาษาเดิมไม่มีคาว่าผีเข้า แต่คาที่ใช้คือถูกมาร
ซาตานใช้นี่เป็ นสิ่ งที่ผมเรี ยกว่าเป็ นโซ่ตรวน”
อย่างไรก็ตาม ผูท้ ี่เป็ นสาวกแท้ซ่ ึ งยังไม่ยอมสารภาพความบาปของตนสามารถถูกมารซาตาน
หลอกใช้ได้แต่ไม่ใช่ถูกเข้าสิ ง เมื่อสิ่ งนี้ เกิดขึ้น เขาจาเป็ นจะต้องได้รับการปลดปล่อยจากมารซาตาน ถ้า
เป็ นเพียงเรื่ องเล็ก ๆ น้อย ๆ กลุ่มผูเ้ ชื่อที่ได้รับคาสอนพื้นฐานเกี่ยวกับสงครามฝ่ ายวิญญาณก็สามารถ
รักษาและปลดปล่อยเขาได้ (ยากอบ 5: 16, 4:1-8) แต่ถา้ เป็ นเรื่ องรุ นแรงก็จาเป็ นต้องขอความช่วยเหลือ
จากผูอ้ ื่นเพื่อให้ได้รับการปลดปล่อยสู่ เสรี ภาพอีกครั้ง
คาจากัดความของการถูกมารซาตานหลอกใช้ควรมีการพูดย้าอีกครั้ง คานี้หมายถึงมารซาตาน
ควบคุมเหนื อบางด้านของชีวิต คริ สเตียนโปรเตสแตนต์ บางคนปฏิเสธอย่างสิ้ นเชิงว่าผูเ้ ชื่อสามารถถูก
มารซาตานหลอกใช้ได้ ทั้ง ๆ ที่รู้อยูเ่ ต็มอกว่ามารซาตานสามารถกดขี่ข่มเหงและทดลองคริ สเตียนได้
พวกเขาโต้แย้งดังนี้
1. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะไม่หรื อไม่สามารถดารงอยูใ่ นร่ างกายที่มารซาตานหลอกใช้
2. ร่ างกายของคริ สเตียนเป็ นพระวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มารซาตานจะใช้ร่างกาย
ของคริ สเตียนได้ โดยไม่ผา่ นจิตวิญญาณได้อย่างไร ถ้ามารซาตานสามารถใช้ร่างกายของคริ สเตียนได้
นัน่ แสดงว่าร่ างกาย, จิตใจ, และจิตวิญญาณของเราไม่มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะถ้ามาร
ซาตานเข้าไปในส่ วนใดส่ วนหนึ่งแล้ว นัน่ ก็แปลว่ามันได้เข้าไปในตัวนัน่ เอง
3. ความคิดที่วา่ สาวกแท้สามารถถูกมารหลอกใช้ได้น้ นั ขัดกับความจริ งเกี่ยวกับความรอดและ
สันติสุข คริ สเตียนจะมีชีวติ อยูด่ ว้ ยความกลัว และหวาดระแวงอยูต่ ลอดเวลาเพราะมารซาตานอาจจะเข้า
สิ งตนเมื่อใดก็ได้
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4. ความคิดนี้ขดั แย้งกับความเชื่อและทาให้ความคิดเรื่ องพระเจ้าและความรอดของพระองค์เจือ
จางและมีน้ าหนักเบาขึ้น
5. เรื่ องราวที่เกี่ยวกับการไล่ผที ุกตอนในพระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับคนที่ไม่เป็ นคริ สเตียนทั้งสิ้ น
ขอให้เราจาไว้ว่ เราไม่ได้พดู ถึงการที่มารซาตานสิ งอยูใ่ นผูเ้ ชื่อหรื อควบคุมชีวิตของผูเ้ ชื่อ แต่เรา
กาลังพูดถึงการที่มารซาตานเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา สองเรื่ องนี้แตกต่างกัน นอกจากนี้ เราควรทราบด้วย
ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะไม่ป้องกันการหลอกใช้ของมารซาตานเหมือนกับที่ไม่ได้ป้องกันการทาบาป
ของคริ สเตียน พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นผูเ้ ตือนเรา แต่เราเป็ นผูต้ ดั สิ นใจที่จะปฏิเสธการทดลองของมาร
ซาตาน ถ้าเราหลงไปทาบาป นัน่ เป็ นการตัดสิ นใจของเราเอง พระเจ้าประทานกาลังให้เราเพื่อให้เราต่อสู ้
กับการทดลอง แต่พระองค์ไม่ได้ป้องกันเราไม่ให้ทาบาป ถ้าเราอยากจะทาเอง เราทุกคนทาบาปหลังจาก
เป็ นคริ สเตียน ทั้ง ๆ ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เตือนเรา เมื่อผูเ้ ชื่ อถูกมารซาตานหลอกใช้ พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ไม่ได้กลัวผูเ้ ชื่อ หรื อไม่ได้เปรอะเปื้ อนเพราะมารซาตาน แต่พระองค์เปรอะเปื้ อนเพราะความ
บาปของผูเ้ ชื่อได้
ขอให้เราจาไว้วา่ เราไม่ได้พูดถึงการที่มารซาตานสิ งอยูใ่ นผูเ้ ชื่อหรื อควบคุมชีวิตของผูเ้ ชื่อ แต่
เรากาลังพูดถึงการที่มารซาตานเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา สองเรื่ องนี้ แตกต่างกัน นอกจากนี้เราควรทราบ
ด้วยว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะไม่ป้องกันการหลอกใช้ของมารซาตานเหมือนกับที่ไม่ได้ป้องกันการทา
บาปของคริ สเตียน พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นผูเ้ ตือนเรา แต่เราเป็ นผูต้ ดั สิ นใจที่จะปฏิเสธการทดลองของ
มารซาตาน ถ้าเราหลงไปทาาป นัน่ เป็ นการตัดสิ นใจของเราเอง พระเจ้าประทานกาลังให้เราเพื่อให้เรา
ต่อสู ้กบั การทดลอง แต่พระองค์ไม่ได้ป้องกันเราไม่ให้ทาบาป ถ้าเราอยากจะทาเอง เราทุกคนทาบาป
หลังจากเป็ นคริ สเตียน ทั้ง ๆ ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เตือนเรา เมื่อผูเ้ ชื่ อถูกมารหลอกใช้ พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ไม่ได้ละผูเ้ ชื่อไป พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ได้กลัวผูเ้ ชื่อ หรื อไม่ได้เปรอะเปื้ อนเพราะมารซาตาน
แต่พระองค์เปรอะเปื้ อนเพราะความบาปของผูเ้ ชื่ อได้

มารซาตานหลอกใช้ คริสเตียนได้ อย่างไร
ประการแรก บางครั้งผูเ้ ชื่ อถูกมารซาตานหลอกใช้ก่อนที่จะมาเชื่อผีมาตัวไม่ยอมออกจากตัว
ของผูเ้ ชื่ อ เมื่อเขาอธิ ษฐานรับเชื่อ ส่ วนมากตอนที่นาคนกลับใจเรามักไม่ได้ใส่ ใจกับเรื่ องนี้ นอกจากศิษ
ยาภิบาลบางคนที่รอบคอบจะคิดว่าคนนั้นอาจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่ องผีมารซาตาน ดังนั้นการให้คาปรึ กษา
หลังจากที่กลับใจเป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก คนที่มีพอ่ แม่หรื อสมาชิกครอบครัวที่ยงุ่ เกี่ยวกับการกราบไหว้ผี
อาจจะมีชีวิตอยูภ่ ายใต้คาแช่งสาปหรื อพ่อแม่อาจเคยถวายให้แก่มารซาตานเมื่อคนนั้นเป็ นเด็ก ดังนั้น
เมื่อคนนั้นกลับใจ นอกจากจะต้องอธิ ษฐานสารภาพบาปแล้ว ก็ยงั ต้องได้รับการปลดปล่อยจากมาร
ซาตานด้วย
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ผมรู ้สึกว่าวิธีการประกาศในประเทศไทยไม่ค่อยได้จดั การกับปั ญหาเรื่ องนี้ หลายคนกลับใจรับ
เชื่อง่ายเกินไปและบางคนไม่ได้บงั เกิดใหม่ในพระวิญญาณจริ ง ๆ เราพยายามบังคับให้คนบังเกิดใหม่
เร็ วเกินไป เหมือนการบังคับเด็กที่ยงั ไม่ถึงกาหนดคลอดให้คลอด ผมรู ้สึกว่าเรามีเด็กที่เกิดก่อนกาหนด
ในพระคริ สต์มากเกินไป พวกเขาบังเกิดใหม่ก่อนเวลาอันควร นี่เป็ นเหตุผลหนึ่งที่หลายคนตายใน
คริ สตจักร ซึ่ งทาให้คริ สเตียนในคริ สตจักรเสี ยกาลังใจด้วย เราจาเป็ นต้องระมัดระวังในเรื่ องนี้
ประการทีส่ อง มารซาตานเข้ามาเกี่ยวข้องกับผูเ้ ชื่ อหลังจากที่เขารับเชื่ อแล้ว โดยทางความบาปที่
เขากระทาหรื อทางความบาปที่คนอื่นกระทาเพราะเขา ซาตานรักความบาป อาศัยอยูใ่ นความบาป และ
เป็ นตัวแทนของความบาป ในทานองเดียวกับที่พระเจ้าเป็ นความรัก ซาตานก็เป็ นความบาป
วิญญาณชัว่ เหล่านี้ ดารงอยูเ่ พื่อสนับสนุนแพร่ เชื้ อบาปให้แก่มนุษยชาติ รวมทั้งลูกของพระเจ้า
ด้วย เมื่อใดก็ตามที่มนั มีโอกาส มันก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวติ ของผูเ้ ชื่อโดยทางด้านใดด้านหนึ่งของ
ชีวติ แล้วมันจะค่อย ๆ คืบคลานเข้าไปครอบครองชีวติ ของผูเ้ ชื่ อเพิม่ ขึ้น ๆ ทีละนิด ๆ มันจะเข้าไปใน
ชีวติ ของผูเ้ ชื่อโดยทางความบาปที่ผเู้ ชื่อกระทา
การควบคุมนี้เป็ นการควบคุมบางส่ วนเท่านั้น ไม่ใช่การเป็ นเจ้าของตราบใดที่พระเยซูคริ สต์
ยังคง นพระเจ้า จริ งอยูท่ ี่วา่ ผูเ้ ชื่อคนนั้นก็อาจกลายเป็ นผูเ้ ชื่อที่ไม่เข้มแข็งในพระเจ้า แต่พระเจ้าก็จะไม่
ทิ้งเขา อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ชื่ อที่ถูกมารหลอกใช้น้ ีจะต้องรับผิดชอบต่อปั ญหานี้ และจะต้องหลีกหนีการเข้า
มาเกี่ยวข้องของมารซาตาน โดยหาทางใกล้ชิดกับผูเ้ ชื่อคนอื่น ๆ การให้คาปรึ กษาเรื่ องสาคัญและควรนา
ให้ผเู้ ชื่อสารภาพบาป และปฏิเสธความบาปในชีวติ แล้วหันหน้าออกจากมารซาตาน (ยากอบ 4: 7)
เมื่อมารซาตานสามารถเข้าไปในชีวติ ของผูเ้ ชื่อแล้วนั้น พวกมันมักจะชอบชวนมารตัวอื่น ๆ เข้า
ไปอีก ถ้าผูเ้ ชื่อไม่ยอมสารภาพในจุดแรก มารอีกหลายตัวก็จะมีโอกาสเข้าไปในชีวิตของเขามันจะไป
รบกวนอารมณ์, ความคิด, ความตั้งใจ และชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของเขา สงครามฝ่ ายจิตวิญญาณก็จะ
เข้มข้นขึ้น และชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของผูเ้ ชื่อก็จะตกต่าลง
โดยมากความบาปจะครอบงาชีวติ และมีผลต่อความคิด, การกระทาและท่าทีของเขา มาร
ซาตานจะอาศัยอยูใ่ นความบาป
ความบาปด้านต่าง ๆ มีดงั นี้
1. พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูกต้อง
2. ความโกธรและความขมขื่น, ความเกลียดชัง, ความเดือดดาล และการกบฎ
3. ความรู ้สึกปฏิเสธ, ความรู ้สึกผิด, มองตนเองไม่ดี, กลัว, รู ้สึกต่าต้อยและความอาย
4. ความรู ้สึกสนใจเรื่ องผี ๆ และวิญญาณต่าง ๆ ในโลก
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สิ่ งเหล่านี้เป็ นประตูที่มารซาตานสามารถเดินเข้ามาสู่ ชีวิตมนุษย์ เป็ นทางเข้าที่เปิ ดออกได้โดย
เจ้าของบ้านไม่รู้ตวั ประตูแรกสามารถเปิ ดได้ต้ งั แต่แรกเกิด แม้วา่ พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่ามารซาตานใน
ตัวของพ่อแม่สามารถถ่ายทอดสู่ ลูกได้ แต่เราก็มีคาเตือนว่าบาปของพ่อแม่จะมีผลต่อลูก ๆ ของพวกเขา
ได้ถึงสี่ ชวั่ อายุคน (อพยพ 20: 5, 34:6, 7, เฉลยธรรมบัญญัติ 5:5-10) กฎของการถ่ายทอดนี้ไม่ได้เป็ นไป
อย่างอัตโนมัติพระเยซูคริ สต์เข้ามาเพื่อชาระความบาปและคาสาปแช่งทั้งสิ้ น รวมถึงความบาปที่ต่อ
เนื่องมาจากบาปของอาดัมด้วย ลูก ๆ ของพ่อแม่ที่รักพระเจ้าก็ไม่ได้รักและเชื่ อฟังพระเจ้าโดยอัตโนมัติ
เช่นกัน (สุ ภาษิต 22:6)
ประตูที่สอง เปิ ดได้เมื่อเด็กอยูใ่ นวัยเยาว์จากสาเหตุต่อไปนี้ 1) ถูกข่มขื่น 2) ถูกตบตี ทาร้าย
ร่ างกาย 3) ถูกบีบบังคับทางจิตใจ 4) ถูกบีบบังคับทางด้านจิตวิญญาณ คือถูกบังคับให้รับอานาจของมาร
ซึ่ งตกทอดผ่านมาทางบรรพบุรุษหรื อเด็กอาจจะถูกนาเข้าไปมีส่วนในพิธีทางไสยศาสตร์ หรื อเด็กถูก
สาปแช่ง
ประเทศไทยมีประสบการณ์ในเรื่ องเด็กถูกทารุ ณมากมาย ไม่เพียงแต่ถูกบังคับให้คา้ กามเท่านั้น
แต่ยงั บังคับให้ทางานหนักในโรงงานต่าง ๆ อีกด้วย ผมเคยเห็นเด็ก ๆ ที่ถูกพ่อแม่เฆี่ยนตีนนั่ เป็ นสิ่ งที่
โหดร้ายเกินไปสาหรับเด็กเล็ก ๆ ขณะที่เด็กจาเป็ นต้องถูกสอนให้มีวนิ ยั แต่การลงโทษด้วยอารมณ์เป็ น
การทาทารุ ณต่อเด็ก การถูกทาทารุ ณเหล่านี้สามารถกลายเป็ นแผลลึกซึ่ งจะมีผลในชีวติ เมื่อเป็ นผูใ้ หญ่ได้
ซาตานจะฉวยโอกาสในตอนนี้
ประตูที่สาม เปิ ดได้ถา้ คริ สเตียนทาบาปอย่างตั้งใจ โดยเริ่ มได้ต้ งั แต่เป็ นเด็ก เป็ นวัยรุ่ น หรื อเป็ น
ผูใ้ หญ่ เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นความบาปที่เพิ่มมากขึ้น เราก็จะเห็นกิจกรรมแห่งความชัว่ ร้ายที่เพิ่มมากขึ้น
เช่นกัน
ทุกครั้งที่คริ สเตียนมีความโกรธแค้นต่อคนอื่น วิญญาณแห่งการไม่ให้อภัยนี้จะเป็ นจุดที่มาร
ซาตานสามารถเข้ามาในชีวิตของเขา ความบาปทางเพศก็เป็ นอีกทางหนึ่งที่มารซาตานสามารถเข้ามาใน
ชีวติ ได้ ถ้าเราจัดการกับปั ญหาเหล่านี้อย่างจริ งจัง ซาตานก็จะไม่สามารถเข้ามาในชีวิตและไม่สามารถ
ทาร้ายเราได้
โดยทัว่ ไปแล้ว คริ สเตียนที่เติบโตแล้วมักจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับรู ปเคารพ, ยันมหานิยม, มนต์ดา
, มายากลและหมอดู แต่คริ สเตียนส่ วนมากมีปัญหาเกี่ยวกับการให้อภัยผูท้ ี่ทาผิดต่อตน, ความขมขื่นต่อ
ใครบางคน, ความบาปทางเพศ, การโกหก, การหลอกลวง, ความกลัว และความโกรธหลายคนสะดุด
เมื่อพระเจ้าไม่ตอบคาอธิ ษฐาน หรื อพระเจ้าอนุ ญาตให้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในชี วติ และพวกเขา
ไม่สามารถยอมรับได้
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ต้ นตอและธรรมชาติของมารซาตาน
มีความเชื่อหลายประการเกี่ยวกับต้นตอของมารซาตาน
1. มารซาตานเป็ นวิญญาณที่แยกออกมาจากคนในสมัยก่อนอาดัม ความเชื่อนี้เกิดจากการ
ตีความหมายพระคัมภีร์ตอนต่อไปนี้ ปฐมกาล 1: 1, เอเสเคียล 28:14, และอิสยาห์ 14:13, 14
2. มารซาตานเป็ นลูกหลานของทูตตกสวรรค์กบั ผูห้ ญิงก่อนสมัยน้ าท่วมโลก ปฐมกาล 6: 1-4, ยู
ดา 6:7, และ 2 เปโตร 2:4
3. มารซาตานเป็ นทูตตกสวรรค์ตามพระธรรมมัทธิว 12: 24, 24:41 วิวรณ์ 12:4, 7, 9, ยูดา 6
และ 2 เปโตร 2:4
ขณะที่หลายคนชอบการตีความหมายแบบที่ 3 แต่เมื่อเราพยายามคิดถึงความเป็ นไปได้ของทั้ง
สามความคิดเห็นนี้ ปั ญหาก็จะเกิดขึ้น มีการคาดเดาเรื่ องต้นตอของมารซาตานไปต่าง ๆ นานา เป็ นต้น
การศึกษาวิธีการขับผีจึงดูเป็ นเรื่ องที่สมควรกว่า
สาหรับเรื่ องธรรมชาติของซาตานนั้น มีหนังสื อมากมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติลกั ษณะของ
มารซาตาน อย่างไรก็ตาม เรื่ องสาคัญที่เราน่าจะศึกษาก็คือเรื่ องการครอบครองของมารซาตานที่หนักข้อ
ขึ้นเรื่ อย ๆ การ์ ดอน ลินเชย์ มองความหนักข้อของมารซาตานตั้งแต่การกดขี่, การทาให้ห่อเหี่ ยว, การทา
ให้หมกมุ่น และในที่สุดก็คือการเป็ นเจ้าของคนคนนั้น จอก็จ เบิร์ช เขียนว่า “มารซาตาน เป็ นวิญญาณ
ชัว่ ที่ไม่มีร่างกายแต่กระนั้นมันก็แตกต่างจากบุคลิกภาพของบุคคล”
พวกมันมีความรู ้ระดับหนึ่งแต่ไม่มีสรรพัญญูญาณ พวกมันรู ้วา่ พระเยซูคริ สต์เป็ นใคร (มาระโก
1:24) พวกมันมีชื่อ พวกมันสามารถทาให้เราเจ็บป่ วยได้ (กิจการ 10:38) แต่ความเจ็บป่ วยทุกอย่างไม่ได้
เกิดจากพวกมัน พวกมันชอบให้คนนมัสการ (1 โคริ นธ์ 10:20) พวกมันหาหนทางที่จะครอบครองและ
เข้าสิ งในมนุษย์ และมารซาตานก็มีระดับชั้นด้วย (เอเฟซัส 6:12)

ผู้รับใช้ พระเจ้ าจะช่ วยปลดปล่อยได้ อย่ างไร
ผมไม่ได้ต้ งั ใจจะเขียนชื่ อของมารซาตานที่พบในพระคัมภีร์ หรื อที่พบในประเทศไทย สิ่ งที่ผม
ต้องการจะเน้นคือส่ วนที่ผรู ้ ับใช้สามารถทาได้ เพื่อช่วยคริ สเตียนที่ถูกมารซาตานก่อกวนและต้องการ
การปลดปล่อย พระคัมภีร์กล่าวว่า “มีคนเชื่อที่ไหน หมายสาคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นนั่ คือเขาจะขับผี
ออกโดยนามของเรา เขาจะ ภาษาแปลก ๆ” (มาระโก 16:17)
ผูเ้ ชื่อทุกคนสามารถขับผีอกได้แต่เราก็ตอ้ งยอมรับความจริ งว่า มีผรู ้ ับใช้พระเจ้าไม่กี่คนที่มีของ
ประทานในการขับผี ผูน้ าคริ สเตียนบางคนออกความเห็นว่า ของประทานแบบนี้ เป็ นของอัครทูตและ
บางคนเท่านั้นประธานของโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งในอเมริ กากล่าวว่า “เราควร
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ปล่อยเรื่ องนี้ไว้เฉย ๆ ไม่ควรยุง่ เกี่ยว” อย่างไรก็ตาม ดร.เมอร์ ริล อังเกอร์ เขียนว่า “เราเตือนให้
คริ สตจักรระลึกถึงหน้าที่ของตนในการที่จะใช้ของประทานในการรักษา เพื่อปลดปล่อยผูท้ ี่ถูกผูกมัด
ด้วยโซ่ตรวนของมารซาตาน
เราต้องชี้ให้คริ สตจักรเห็นว่าของประทานนี้ไม่ได้มีอยูใ่ นรายการของ
ประทานในปั จจุบนั แต่เป็ นที่เข้าใจกันโดยปริ ยายว่าคริ สตจักรจะต้องดาเนิ นกิจกรรรมนี้ต่อไป ซึ่ งเริ่ ม
กระทากันตั้งแต่สมัยคริ สตจักรยุคแรก เพราะคร สตจักรจะพบปั ญหานี้ทุกยุคทุกสมัย แม้กระทัง่ ช่วงที่
พระคัมภีร์ใหม่ถูกเขียนขึ้น และแจกจ่ายไปตามคริ สตจักรแล้ว คริ สตจักรไม่มีขอ้ แก้ตวั ที่จะละเลยของ
ประทานนี้ ไม่ยอมรักษาและปลดปล่อยผูค้ นจากการกดขี่ของมารซาตาน คริ สตจักรมีหน้าที่รับผิดชอบ
ที่จะเสริ มสร้างด้านจิตวิญญาณและด้านสติปัญญาแก่ผนู ้ าแห่งพันธกิจความรอด และการปลดปล่อยจาก
อานาจมาร”
ในฐานะผูร้ ับใช้พระเจ้า คุณไม่จาเป็ นต้องมีของประทานในการขับผีแต่คุณต้องเข้าใจขบวนการ
และคุณสมบัติของผูท้ ี่จะขับผีเสี ยก่อน จึงจะสามารถให้พระเจ้าใช้ช่วยเหลือผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้การควบคุม
ของมาร
1. คุณต้องมีความมัน่ ใจในความรอดนิรันดร์ ของคุณในพระเยซูคริ สต์ (ยอห์น 10: 27-30)
2. คุณต้องมีความเชื่อที่สามารถเคลื่อนภูเขาได้ถา้ จาเป็ นต้องทา (มาระโก 11: 22-24, 16-17)
3. คุณต้องมีความรู ้ในพระวจนะของพระเจ้าอย่างดี (ฮีบรู 4; 12)
4. คุณต้องจาไว้วา่ ซาตานพ่ายแพ้พระคริ สต์แล้ว (โคโลสี 2; 15, ฮีบรู 2:14)
5. คุณต้องถ่อมใจ พึ่งพระเจ้าและวางใจในพระองค์ (สุ ภาษิต 3: 5-7)
6. คุณต้องรู ้วา่ พระเจ้าประทานสิ ทธิ อานาจให้แก่คุณ (ลูกา 10:19) พระนามของพระองค์มีฤทธา
นุภาพ (ลูกา 10:17, กิจการ 16:18) พระเยซูคริ สต์ประทานสิ ทธิ อานาจให้แก่เรา
7. คุณต้องมีฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (มัทธิ ว 12: 28, ลูกา 4:18)

ผู้เชื่อต้ องทาอย่ างไรจึงจะได้ รับการปลดปล่อย
1. ต้องกลับใจจากบาปทุกอย่าง
2. ต้องให้อภัยทุกคนที่ทาบาปต่อตน โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนในครอบครัวหรื อเพื่อน
3. ต้องเลิกทาบาปทางเพศ
4. ต้องเลิกการมีส่วนในกิจกรรมทางไสยศาสตร์
5. ต้องกาจัดรู ปเคารพ, มหาเสน่ห์, หนังสื อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ ต่าง ๆ ให้หมดจากบ้าน
6. ต้องยอมจานนต่อพระเจ้าอย่างหมดใจ
คุณจะเห็นแล้วว่า ถ้าคุณต้องการได้รับการปลดปล่อยจากมาร นี่คือสิ่ งต่าง ๆ ที่คุณต้องจัดการ
สิ่ งเหล่านี้คุณไม่สามารถทาได้หลังจากการเทศนาในวันอาทิตย์ที่โบสถ์ แต่คุณต้องให้คาปรึ กษาแก่คน
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เหล่านี้ทีละคน ร่ วมกับผูป้ กครองอีกหนึ่งหรื อสองคน สื บหาดูวา่ มารซาตานเข้ามาในตัวคนคนนั้นได้
อย่างไร มีเหตุการณ์หรื อความบาปใดทาให้เกิดขึ้น
การขับผีไม่ได้เป็ นจุดมุ่งหมายสู งสุ ดของเรา เป้ าหมายสู งสุ ดของเราคือการขอให้พระเจ้าเข้ามา
เติมเต็มในช่องว่างที่คนนั้นมีหลังจากที่ผอี อกไปแล้ว ถ้าคุณไม่ได้ทาดังนั้น ชีวติ ของคนคนนั้นจะแย่ลง
กว่าเดิม เพราะมารซาตานจะพเนจรออกไปอย่างเรื่ อยเปื่ อย และถ้ามันหาที่อยูไ่ ม่ได้มนั จะกลับเข้ามาอีก
และถ้ามันพบว่ายังว่างอยูม่ นั จะพาเพื่อน ๆ ของมันเข้ามาด้วยกัน ดังนั้น ผูร้ ับใช้พระเจ้าควรติดตามคน
คนนั้นหลังจากที่มารซาตานออกไปแล้วด้วย

เผชิญความล้มเหลว
ในสมัยพระเยซู ชายคนหนึ่งนาลูกชายที่มีผใี บ้ผหี นวกเข้าสิ งมาให้สาวกขับ แต่สาวกของพระ
เยซูไม่สามารถขับมันออกไป พระเยซูเพิง่ จะกลับลงมาจากภูเขากับศิษย์อีกสามคคน แพทย์สมัยปัจจุบนั
คงจะวินิจฉัยว่าเด็กชายคนนี้เป็ นโรคลมบ้าหมู แต่พระเยซูไล่วญ
ิ ญาณใบ้และหนวกออกไปจากเด็กคน
นั้น และสั่งไม่ให้มนั เข้าเด็กคนนั้นอีก ผีออกจากเด็กคนนั้น ต่อมาพวกสาวกถามพระเยซูวา่ ทาไมพวก
เขาจึงขับไม่ออก พระองค์บอกว่าผีบางชนิดที่ขบั ไม่ออก แต่คนคนนั้นจะรอดได้ก็โดยการอธิ ษฐาน และ
การรอดอาหารเท่านั้น (มัทธิ ว 17: 14-21)
สาวกไม่สามารถไล่ผใี บ้ออกได้แต่พวกเขาอยากจะเรี ยนรู ้จากประสบการณ์น้ ีและต้องการแก้ไข
ให้ถูกต้องในอดีตพวกเขาเคยไล่ผอี อกได้ แต่ทาไมคราวนี้ จึงไล่ออกไม่ได้ มีบทเรี ยนหลายประการที่เรา
สามารถเรี ยนรู ้ได้จากเรื่ องนี้
ประการแรก ผีมีหลายระดับ เช่นเดียวกับที่คนบางคนแข็งแรงกว่าคนอื่น ผีบางตัวก็แข็งแรงกว่า
ผีตวั อื่น ผีมีบุคลิกเหมือนกับคน ผีบางตัวมีความมุ่งมัน่ มากกว่าตัวอื่น ดังตัวอย่างที่เราพบในกิจการ 19:
13-16 ชายคนหนึ่งมีผเี ข้าสิ งและสามารถเอาชนะลูกชายเจ็ดคนของเสวา พวกเขาสู ้มนั ไม่ได้จนต้องวิง่
หนีออกจากบ้านเลือดไหลและเปลือยกาย
ประการทีส่ อง ผีบางตัวต้องใช้ความเชื่อในการขับมากกว่าผีบางตัวเนื่องจากผีบางตัวแข็งแรง
กว่าผีบางตัวนัน่ เอง ผูร้ ับใช้พระเจ้าจึงต้องใช้ความเชื่อที่ไม่ธรรมดาถ้าจะขับผีที่แข็งแรง
ประการทีส่ าม มีหลักการฝ่ ายวิญญาณบางประการที่จาเป็ นในการรับพลังฝ่ ายวิญญาณ การ
อธิ ษฐานและการอดอาหารเป็ นกุญแจสาคัญในการมีความเชื่อที่ไม่ธรรมดา
พระเยซูคริ สต์ไม่ได้ให้
สาวกของพระองค์อธิ ษฐานอดอาหารเมื่อพระองค์ยงั อยูก่ บั พวกเขา พระองค์อธิ บายเหตุผลในเรื่ องนี้ แก่
พวกฟาริ สีวา่ เมื่อเจ้าบ่าวไม่อยูแ่ ล้ว สาวกจึงจะอธิ ษฐานอดอาหาร ถ้าคุณอยากให้พระเจ้าใช้ในการขับผี
คุณจะต้องเรี ยนรู ้วธิ ี การอธิ ษฐานและการอดอาหาร นัน่ ไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ขบั ผี แต่เพราะผูร้ ับใช้ของ
พระองค์อ่อนแอ และไม่มีพลังถ้าไม่อธิ ษฐานและอดอาหาร
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สรุป
ประการสุ ดท้าย คริ สเตียนจะสามารถรักษาเสรี ภาพของตนไว้จากผีมาร และมีชยั ชนะได้โดย
1. คริ สเตียนต้องดาเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นี่หมายถึงการดาเนิ นชีวติ ให้บริ สุทธิ์
สะอาดจาเพาะพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์คริ สเตียนต้องเรี ยนรู ้ที่จะ “ทาลายความคิดที่มีเหตุผล
จอมปลอม และทิฐิมานะทุกประการให้เข้าอยูใ่ ต้บงั คับจนถึงรับฟังพระคริ สต์” 2 โคริ นธ์ 10:5
2. คริ สเตียนควรอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน พระวจนะของพระเจ้าจะชาระเราทุกวัน พระคัมภีร์เป็ น
อาหารประจาวันของจิตวิญญาณ
3. คริ สเตียนควรหาเพื่อนที่เป็ นคริ สเตียน นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาควรทิ้งเพื่อนที่ไม่ใช่
คริ สเตียน แต่หมายความว่าคริ สเตียนจาเป็ นจะต้องมีสามัคคีธรรมกับคริ สเตียนคนอื่น ๆ
4. ให้ชีวติ เต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยูเ่ สมอ (เอเฟซัส 5: 18) ให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ สร้างผลใน
ชีวติ (กาลาเทีย 5:22, 23)
5. พระเยซูคริ สต์ควรเป็ นศูนย์กลางของชีวติ (ฮีบรู 12:2) พระองค์ควรเป็ นหนึ่งเหนื อทุกสิ่ ง และ
เหนือทุกคนในชีวิตคริ สเตียน พระเยซูคริ สต์ควรเป็ นบุคคลที่สาคัญที่สุดในชีวติ ของคริ สเตียน
6. คริ สเตียนต้องสวมยุทธภัณฑ์ท้ งั ชุดที่พระเจ้าจัดเตรี ยมไว้ให้ (เอเฟซัส 6: 12-18)
เราพึงจาไว้เสมอว่าจงรักพระเจ้าด้วยสิ้ นสุ ดใจ สิ้ นสุ ดจิตวิญญาณและความคิด สิ้ นสุ ดกาลัง และ
รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง.

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 2 ฉบับที่ 11 กรกฎาคม - สิ งหาคม 1994, หน้า 32-42.
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