ยุทธอุบายของมารซาตาน
อจ.สมชาย พรมไทยสงค์
จุดประสงค์ของการนาเสนอบทความนี้ เพื่อท่านผูอ้ า่ นที่เป็ นคริ สเตียนจะได้เรี ยนรู ้ถึงวิธีการ
ของซาตานเมื่อมันโจมตีคู่ต่อสู ้ เรี ยนรู ้เป้ าหมายในการโจมตีของมัน เรี ยนรู ้อาวุธที่มนั ใช้ในการโจมตี
เรี ยนรู้วตั ถุประสงค์ในการโจมตีของมัน เรี ยนรู ้วา่ เราควรจะป้ องกันตัวเราให้พน้ จากการโจมตีของมัน
ได้อย่างไร? ในบทความนี้ ผมขอพูดถึงบุคคล 4 ท่านในพระคัมภีร์เดิม ที่ถูกมารซาตานโจมตีคือ ...เอวา
– โยบ – ดาวิด และโยชูวา ซึ่งการโจมตีบุคคลทั้ง 4 นั้นเราจะเห็นว่า เป้ าหมายในการโจมตีอาวุธที่มนั ใช้
วัตถุประสงค์ที่มนั ต้องการ ในแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงขอท่านผูอ้ ่านได้โปรดพิจารณา ไปด้วยกัน
ตามลาดับดังนี้

1. เป้ าหมายของซาตานในการโจมตี
1.1) โจมตีทจี่ ิตใจของเรา (เอวา)
เมื่อซาตานต้องการจะนามนุษย์ชาย – หญิง คู่แรกให้ทาบาป มันก็เริ่ มโจมตีที่จิตใจของเอวานั้น
ทันที
2 โคริ นธ์.11:3 บอกว่ามารล่อลวงเอวาด้วยอุบาย เกรงว่ามันจะล่อลวงใจของท่านให้หลงไปด้วย
..
เอเฟซัส.4:17-24 ในพระคัมภีร์ตอนนี้ เราพบคาว่าใจถึง 3 ครั้งด้วยกันคือ... ใจจดจ่ออยูก่ บั สิ่ งที่
ไร้สาระ
ใจที่แข็งกระด้างใจที่ปราศจากโอตตัปปะ ซึ่ งใจเหล่านี้ยงั อยูใ่ ต้อานาจของมารซาตาน ดังนั้น
อาจารย์เปาโลจึงบอกว่า
โรม.12:2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่

* ทาไม ซาตานจึงโจมตีทจี่ ิตใจของเรา
ก็เพราะใจของเราเป็ นส่ วนที่สาแดงพระฉายา หรื อรู ปแบบของพระเจ้านัน่ เอง ใจของเราเป็ น
ส่ วนที่พระเจ้าติดต่อกับเรา เพื่อสาแดงน้ าพระทัยของพระองค์ ต่อเราผ่านทางจิตใจของเรา
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* เหมือนกับโทรศัพท์ ทถี่ ูกตัดสาย
ใช้ประโยชน์ไม่ได้ฉนั ใด ใจของเราที่อยูใ่ ต้อานาจของมารซาตานก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ฉนั นั้น
ด้วยเหตุน้ ีเองซาตานจึงพยายาม ที่จะทาลายหรื อควบคุมใจของเราให้อยูใ่ ต้อานาจของมันโดย
มาล่อลวงใจของเรา ให้เชื่อและทาตามคาชักชวนของมัน มันจึงมีอีกชื่ ออีกหนึ่งชื่อว่า “ผู้ล่อลวง”
ยอห์น.8:44 บอกว่ามารมันเป็ นผูฆ้ ่าคนเป็ นผูพ้ ดู มุสาเพราะพ่อของมันคือการมุสา
วิวรณ์.12:9 บอกว่ามันเป็ นผูล้ ่อลวงมนุษย์
2 ยอห์น.1:7 บอกว่ามีผลู ้ ่อลวง (ซาตาน) เป็ นอันมากเที่ยวไปในโลกเพื่อจะไปล่อลวงมนุษย์ท้ งั
โลกให้ตกอยูใ่ ต้อานาจของมัน
ปฐมกาล.3:1-7 บอกว่ามนุษย์คนแรกที่มนั ล่อลวงก็คือเอวานั้นเองมันโน้นน้าวจิตใจของเอวาให้
ทาตามคาชักชวนของมันจนสาเร็ จ ตามเจตนารมณ์ของมัน
ดังนั้นเราต้องระวังรักษาจิตใจของเรา ให้อยูใ่ นสภาพที่ดีตลอดเวลา อย่าเปิ ดช่องโหว่ให้ซาตาน
เข้ามาลอบโจมตีจิตใจของเราได้
ฟี ลิปปี .4:8 อาจารย์เปาโลเตือนเราทุกคนว่า ให้รู้จกั ใคร่ ครวญดูวา่ สิ่ งใดที่จริ งสิ่ งใดที่น่านับถือ
สิ่ งใดที่ยตุ ิธรรมสิ่ งใดที่บริ สุทธิ์ สิ่งใดที่น่ารักสิ่ งใดที่ทรงคุณสิ่ งใดที่ล้ าเลิศสิ่ งใดที่ควรแก่การสรรเสริ ญก็
ขอจงใคร่ ครวญดู ถ้าเห็นว่ามีสิ่งไหนที่ไม่จริ ง อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นเข้ามาสู่ จิตใจของเราได้เลย
ซาตานมันโจมตีจิตใจของเรา ทาให้เกิดความสงสัยเกิดความไม่แน่ใจในสิ่ งต่าง ๆ ขึ้นในจิตใจ
ของเราเหมือนกับมันทาให้เอวา เกิดความสงสัยในคาตรัสของพระเจ้านั้นด้วย
จึงขอให้เราตั้งใจที่แน่วแน่อยูท่ ี่พระเจ้า อย่าสงสัยในพระสัญญาหรื อคาตรัสใด ๆ ของพระองค์
อิสยาห์.26:3-4 บอกว่าใจที่แน่วแน่น้ นั พระองค์ทรงรักษาไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์ เพราะเขา
วางใจในพระเจ้าจงวางใจในพระเจ้าเป็ นนิตย์ เพราะพระเจ้าทรงเป็ นศิลานิรันดร์
โรม.8:6 บอกว่าด้วยปั กใจอยูท่ ี่เนื้อหนังก็คือความตาย และปั กใจอยูท่ ี่พระวิญญาณก็คือชีวติ นิ
รันดร์ ขอพระเจ้าที่จะรักษาใจของเราไว้ ให้ปักใจอยูท่ ี่พระวิญญาณ อย่าให้มารซาตานเข้ามานาใจของ
เราไปปั กอยูก่ บั เนื้ อหนังได้เลยนะ เพราะนัน่ คือความพินาศนิรันดรด้วย

1.2) โจมตีทรี่ ่ างกายของเรา (โยบ)
ถ้าซาตานไม่สามารถเอาชนะ หรื อครอบงาความคิด จิตใจเราได้ มันก็จะเปลี่ยนเป้ าหมายในการ
โจมตีไปที่ร่างกายของเราแต่มนั จะกระทาไม่สาเร็ จด้วยเพราะเรามียทุ ธภัณฑ์ท้ งั ชุดของพระเจ้า ใน เอเฟ
ซัส.6:10-20 นั้นปกป้ องคุม้ ครองเราไว้ และเมื่อมันเห็นว่าทาอะไรเราที่จิตใจไม่ได้แล้ว มันก็จะเปลี่ยน
เป้ าหมาย มาโจมตีที่ร่างกายของเรา
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โยบ 2:1-7 บอกว่าซาตานมาโจมตีร่างกายของโยบด้วยการให้โยบเป็ นฝี ร้ายทั้งตัว ตั้งแต่เท้าจรด
ศรี ษะ ทุกข์ทรมานมาก และไม่ใช่โยบคนเดียวเท่านั้นที่ซาตานโจมตีที่ร่างกายเราพบในพระคัมภีร์ใหม่
หลายคน ที่ถูกมารซาตานโจมตีที่ร่างกายเช่นกัน
มัทธิ ว.9:32-33 บอกว่าซาตานมันทาให้คนหนึ่งเป็ นใบ้พดู ไม่ได้อยูเ่ ป็ นเวลานาน
ลูกา.13:11-17 บอกว่าซาตานทาให้ผหู ้ ญิงคนหนึ่งมีโลหิ ตตกมา 18 ปี ร่ างกายก็มีหลังโก่งเดิน
ไม่ได้อยูใ่ นสภาพที่พิการ ทุกข์ทรมานมากทีเดียว
มัทธิ ว.17:14-18 บอกว่าซาตานทาให้เด็กคนหนึ่งป่ วยเป็ นโรคลมชัก ทุกข์ทรมานมากเพราะเด็ก
ต้องตกน้ าตกไฟบ่อย ๆ

* ทาไมซาตานจึงโจมตีร่างกายของเรามีเหตุผลทีน่ ่ าจะเชื่อถือได้ ดังนี้
ก.) เพราะร่ างกายของเราเป็ นวิหารของพระเจ้ า
พระเจ้าต้องการที่จะให้เราให้เป็ นอุปกรณ์ของพระองค์ ที่จะให้ชาวโลกได้เห็นพระคริ สต์ ใน
ชีวติ ของเราดังนั้นอาจารย์เปาโล จึงพูดไว้ใน
1 โคริ นธ์.6:19-20 ว่าร่ างกายของเราเป็ นพระวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งสถิตย์อยูใ่ นเรา
เราไม่ใช่เจ้าของร่ างกายของเรา พระเจ้าทรงซื้ อเราไว้แล้ว ด้วยราคาสู ง
ฟี ลิปปี .1:20 บอกว่าเราจึงควรใช้ร่างกายของเรา เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์เท่านั้น .. เรา
เป็ นตัวหนังสื อของพระเจ้า
มัทธิ ว.5:16 บอกว่าเราเป็ นเหมือนตะเกียง ที่ส่องแสงสว่างอยู่
พระเจ้าต้องการที่จะใช้ร่างกายของเรา เพื่อที่จะสาแดงพระคุณ และความรักของพระองค์ต่อ
มนุษย์โลกแต่ซาตานก็ตอ้ งการ ที่จะทาลายอุปกรณ์ของพระเจ้าเสี ย

ข.) ร่ างกายของเราเป็ นเครื่องมือของพระเจ้ า
เมื่อพระเจ้าทางาน ของพระองค์ในโลกนี้พระองค์ทรงใช้มนุษย์เป็ นเครื่ องมือของพระองค์ ใน
การที่จะทาให้งานหลายอย่างสาเร็ จ

ค.) ร่ างกายของเราเป็ นสมบัติของพระเจ้ า
เรามีพระเจ้าอยูใ่ นชี วติ ของเรา พระองค์ตอ้ งการที่จะลงทุนฝ่ ายวิญญาณ โดยผ่านทางชีวติ ของ
เรา เพื่อผลที่เกิดขึ้นนั้น จะไปถึงผูอ้ ื่นด้วย
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2 โคริ นธ์.4:7 บอกว่าเรามีของมีค่าอยูใ่ นภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์ เดชอันเลิศเป็ นของพระ
เจ้า

ง.) ร่ างกายของเราเป็ นทีท่ ดสอบของพระเจ้ า
ร่ างกายของเรา มีความสาคัญต่อพระเจ้า เราจะต้องดูแลรักษาให้ดี และใช้ร่างกายของเราในทาง
ที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้น
1 โคริ นธ์.9:27 บอกว่าเราต้องดูแลร่ างกายของเราให้พร้อมที่จะรับใช้พระองค์เสมอ
โรม .12:1 บอกว่าให้เราถวายร่ างกายของเรา เป็ นเครื่ องบูชาแด่พระเจ้า
และจากเหตุผลเหล่านี้ เอง ที่ซาตานถึงคอยจ้องที่จะทาลายร่ างกายของเรา เพื่อไม่ให้เราใช้
ร่ างกายของเราในพระราชกิจของพระองค์ได้ หรื อถ้าได้ก็อย่างไม่เต็มที่

1.3) โจมตีทเี่ จตนาหรือความตั้งใจของเรา (ดาวิด)
เราพบว่ามีหลายช่วงในชีวิตของกษัตริ ยด์ าวิด ที่ถูกซาตานควบคุมจิตใจ และได้ทาตามความ
ต้องการของซาตาน
2 ซามูเอล.11:2-3 บอกว่า ดาวิดตั้งใจเอานางบัทเชบามาเป็ นภรรยา และตั้งใจฆ่าอุรีอาในความ
ตั้งใจของดาวิดในครั้งนี้ มีซาตานอยูเ่ หนื อความตั้งใจ
ความตั้งใจของเราในบางครั้งบางเรื่ อง อาจจะมีซาตานควบคุมอยูเ่ หนือความตั้งใจของเราก็ได้
โดยเฉพาะความตั้งใจในแง่ลบ
อิสยาห์. 14:12-14 บอกว่าความผิดบาปแรกของซาตานเริ่ มจากเจตนาหรื อความตั้งใจในทางที่
ผิดให้ดูคาว่า “ข้าจะขึ้นไปยังฟ้ าสวรรค์ขา้ จะตั้งพระที่นงั่ ของข้า ณ ที่สูงนั้น ข้าจะนัง่ บน ณ ที่อุดรไกลข้า
จะขึ้นไปเหนื อความสู งของเมฆ ข้าจะทาตัวของข้าเหมือนองค์ผสู ้ ู งสุ ด”
ในบางครั้งชีวติ ของเรา ก็เหมือนซาตาน ในตอนนี้ขา้ จะทาอย่างนี้ใครจะทาไม ? ข้าจะคิดอย่างนี้
ไม่มีใครหรื ออะไรมาเปลี่ยนได้ ... ชีวติ เต็มไปด้วยความเย่อหยิง่ ในจิตใจมีแต่ความยะโสโอหัง คิดแต่จะ
กาจัดผูน้ ้ นั ทาลายผูน้ ้ ีไม่เห็นแก่ความเป็ นพี่เป็ นน้อง เพื่อนร่ วมทุกข์ – สุ ขกัน
สุ ภาษิต.16:18 บอกว่าความเย่อหยิง่ เดินหน้าการถูกทาลาย และจิตใจที่ยโสนาหน้าการล้ม
ในชีวติ แห่งการเป็ นผูน้ าคริ สตจักร การเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้า ในทุกตาแหน่งหน้าที่ ต้องระวัง
ไว้ให้ดี อย่าให้ซาตาน มีอิทธิ พลเหนือเจตนาหรื อความตั้งใจของเราได้ และอย่าทาในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง
ขอให้เจตนาหรื อความตั้งใจของเราอยูภ่ ายใต้การทรงนาของพระวิญญาณตลอดไป
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1.4) โจมตีทจี่ ิตสานึกของเรา (โยชู วา)
เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นในสวรรค์ ณ ห้องพิพากษาโดยมีพระเจ้าเป็ นผูพ้ ิพากษา และมีโยชูวาผูเ้ ป็ น
มหาปุโรหิ ตเป็ นจาเลย และมีซาตานเป็ นโจทย์ ยืน่ ฟ้ องต่อพระเจ้าว่าโยชูวา..ทาผิดในเรื่ องการแต่งกาย
สกปรก ซึ่ งจริ ง ๆ แล้วมหาปุโรหิ ตจะต้องแต่งกายให้สะอาด และเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
เศคาริ ยาห์.3:1-7 บอกว่า...พระเจ้าไม่สนใจคาฟ้ องของซาตาน ไม่เอาผิดกับโยชูวามหาปุโลหิ ต
แต่กลับยกโทษให้โยชูวา ที่จะมีสิทธิ์ เข้านอกออกในสถานที่น้ นั (สวรรค์) ได้อย่างเป็ นอิสระ
บางครั้งซาตาน อาจจะมากระซิ บที่ขา้ งหูเราได้วา่ คุณไปสวรรค์ไม่ได้หรอกเพราะคุณยังทาบาป
อยูเ่ ลิกเชื่อพระเจ้าหรื อเลิกรับใช้พระเจ้าเถิด
โรม.8:1 บอกว่าการลงโทษจึงไม่มีแก่คนที่อยูใ่ นพระคริ สต์
พระเจ้าได้ทรงยกโทษบาปต่าง ๆ นา ๆ ให้เราทั้งหมดแล้วทางพระเยซูคริ สต์ ดังนั้นพระองค์จะ
ไม่ทรงลงโทษเรา เพราะบาปของเราอีกแล้ว
2 โคริ นธ์.2:10-11 บอกว่ายกโทษให้ผอู ้ ื่น เพราะเห็นแก่พระคริ สต์ เพื่อไม่ให้มารซาตานมีชยั
เหนือเรา เพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้ว
เมื่อเรารู ้วา่ อะไรคือ เป้ าหมายในการโจมตีของซาตานนั้น เราจะต้องคอยระมัดระวังรักษา
1.) จิตใจของเรา อย่าให้อิทธิพลของซาตานเข้ามาครอบงาแต่ให้จิตใจของเราอยูภ่ ายใต้การทรง
นาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสมอ ในการดาเนินชีวิตคริ สเตียน ในการเป็ นผูน้ าคริ สตจักร/เป็ นผูร้ ับใช้
2.) ร่ างกายของเรา ให้สะอาดและแข็งแรงอยูเ่ สมอ เพื่อการปรนนิบตั ิรับใช้พระองค์ จะเกิดผล
เป็ นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ตลอดไป
3.) ความตั้งใจหรือเจตนาของเรา ที่จะทาพันธกิจในการรับใช้ในต่าง ๆ นั้น ขอให้เป็ นตามน้ า
พระทัยของพระองค์ทุกประการด้วย
4.) จิตสานึกของเรา ให้มีความมัน่ ใจในความเชื่ อว่า เมื่อพระเจ้ายกโทษบาปให้เราแล้ว ทางพระ
เยซูคริ สต์แล้ว พระองค์จะไม่ทรงลงโทษบาปของเราอีก ว่าซาตานจะฟ้ องเราอย่างไรก็ตามจะไม่ทรง
ลงโทษในเรื่ องบาปของเรา

2. อาวุธของมารซาตานในการใช้ โจมตี
ในการโจมตีของซาตานที่มีต่อเรา ในแต่ละครั้งนั้นหรื อแต่ละคนนั้น อาวุธที่มนั ใช้ในการโจมตี
ก็ไม่เหมือนกันเราจะดูจากบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็ นตัวอย่าง และดูวา่ ในปั จจุบนั นี้ ซาตานก็ใช้อาวุธเหล่านี้
โจมตีเราด้วยเหมือนกันกับบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้เลย อาวุธที่มนั ใช้คือ
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2.1) การโกหกหรือมุสา...
เรามาลองดูซิวา่ ซาตานมันใช้ข้ นั ตอนอะไรบ้างในการหลอกลวงเอวาให้หลงเชื่ อคาโกหกของ
มัน จนเอวายอมทาตามคาหลอกลวงของมันนั้น
ปฐมกาล.3:1-5 บอกขั้นตอนที่ซาตานได้ใช้เพื่อหลอกเอวาดังนี้

ก.) ตั้งข้ อสงสั ยจากพระวจนะของพระเจ้ า (1)
จริ งหรื อที่พระเจ้าตรัสเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ซาตานมันก็จะใช้ขอ้ นี้กบั เราด้วยจริ งหรื อที่พระเจ้า
ตรัสเพราะในพระคัมภีร์เมื่อเราอ่านแล้ว อาจจะมีหลายเรื่ องที่เราไม่เข้าใจ เราอาจจะตั้งข้อสงสัยว่ามัน
จริ งหรื อเปล่าก็ได้ ซาตานมันเก่งในเรื่ องการโกหกด้วย เพราะเมื่อมันโกหก ก็มีคนเชื่อมันและทาตามมัน
ยอห์น.8.44 บอกว่าซาตานมันไม่มีสัจจะมันพูดเท็จมันเป็ นผูม้ ุสามันเป็ นพ่อของการมุสา

ข.)มันปฏิเสธพระคาของพระเจ้ า (4)
“เจ้าจะไม่ตายจริ งดอก” ซาตานใช้กุศโลบาย อันแยบยลของมัน ที่ทาให้เราไม่ทนั คิดหรื อคิดไม่
ถึง เข้ามาหลอกเราในเรื่ องคาตรัสของพระเจ้าเมื่อเราเกิดความสงสัยในคาตรัสนั้น ว่ามันจริ งหรื อเปล่า
การปฏิเสธคาตรัสนั้นก็จะติดตามมาแน่

ค.) ซาตานให้ คาของมันเข้ าแทนคาตรัสของพระเจ้ า (5)
ตาของเจ้าจะสว่างขึ้น แล้วเจ้าจะเป็ นเหมือนพระเจ้าจริ ง ๆ แล้ว อาดัม – เอวา ถูกสร้างขึ้นตาม
พระฉายาของพระเจ้า เขาจึงเป็ นเหมือนพระเจ้าอยูแ่ ล้ว แต่เขาอาจจะไม่รู้...ซาตานก็มาจับจุดนี้กระตุน้ เอ
วาให้อยากเป็ นเหมือนพระเจ้ามากขึ้น
และในทุกวันนี้เราเห็นว่า การกระทาต่าง ๆ ของมนุษย์โลก กาลังเน้นไปในทางที่ลบหลู่ดูหมิ่น
พระเจ้าและปฏิเสธพระองค์
เพราะมนุษย์ตกเป็ นเครื่ องมือของซาตานไปหลงเชื่อคาโกหกของมัน
มากกว่าที่จะเชื่อคาที่เป็ นความจริ งของพระเจ้า
ซาตานได้ชื่อว่าผูห้ ลอกลวงมนุษย์ท้ งั โลก และมันกาลังใช้วธิ ี การแห่งการหลอกลวงของมันนี้
ส่ วนใหญ่ไปในทางการปลอมแปลงหมายถึงการทาให้หมายจริ งเมื่อซาตานเข้าไปหาเอวามันไม่ได้เข้า
ไปในสภาพตัวจริ งของมัน แต่มนั เข้าไปในรู ปของงู
ซาตานเป็ นผูท้ ี่ปลอมแปลงและลอกเลียนแบบและในปั จจุบนั นี้ มันสาแดงสิ่ งเหล่านี้ ออกมาใน
หลายรู ปแบบแต่ที่พระเจ้าตรัสถึงในพระคัมภีร์ของพระองค์ก็มี
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1.) คริสเตียนปลอม
คนพวกนี้จะเข้ามาปะปนอยูก่ บั พวกคริ สเตียน ด้วยการทาตัวว่าเชื่ อพระเจ้าเป็ นคริ สเตียน เป็ น
ลูกของพระเจ้าแต่จริ ง ๆ แล้วเขาเป็ นพลเมืองของซาตาน
มัทธิ ว.13:38 พระเยซูคริ สต์ตรัสว่าแต่ขา้ วละมานนั้นได้แก่พลเมืองของมารร้าย
ยอห์น.8:44 บอกว่าท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารซาตาน

2.) อัครทูต/ผู้ประกาศ/ผู้รับใช้ ปลอม
ในคริ สตจักรหรื อองค์กรใหญ่ ๆ ปั จจุบนั นี้ มีบุคลากรที่ทาพันธกิจในตาแหน่งและหน้าที่ต่าง ๆ
อยูเ่ ป็ นจานวนมากยากต่อการพิสูจน์วา่ ใครจริ งใครปลอม
2 โคริ นธ์.11:13-14 บอกว่า.. คนอย่างนั้นเป็ นอัตรทูตเทียม...เป็ นคนงานที่หลอกลวงปลอมตัว
มาเป็ นทูตของพระคริ สต์การกระทาอย่างนี้ไม่แปลกเลยเพราะซาตานก็ยงั ปลอมตัวเป็ นทูตของความ
สว่าง

3.) พระกิตติคุณหรือข่ าวประเสริฐปลอม
กาลาเทีย.1:8 ถ้าประกาศข่าวประเสริ ฐอื่นก็ถูกแช่งสาป

4.) คริสตจักรปลอม
บางคนอ้างตัวเป็ นคริ สตจักร (ผูเ้ ชื่อ) ของพระเจ้าแต่จริ ง ๆ แล้วเขาเป็ นคริ สตจักรของซาตาน
ปรนนิบตั ิและบูชาซาตาน มากกว่าปรนนิบตั ิพระเจ้า
วิวรณ์.2:9 บอกว่าเขาว่าเขาเป็ นชาวยิวแต่หาได้เป็ นไม่แต่พวกเขาเป็ นธรรมศาลาของซาตาน

5.) คาเทศนา/สั่ งสอนปลอม
ทุกวันนี้ผทู ้ ี่เทศนาสัง่ สอนในคริ สตจักร หรื อในการอบรมสัมนาตามที่ต่าง ๆ นั้น จะคานึงถึงว่า
ผูฟ้ ังว่าชอบฟังอะไร? ก็จะพูดถึงแต่สิ่งนั้นซ้ าแล้วซ้ าอีก โดยไม่คานึงถึงว่า พระคาของพระเจ้าสอน
อะไร?
สิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่มารซาตาน
อยูเ่ บื้องหลังทั้งหมดเพราะอาวุธของมันคือการมุสา-โกหก
หลอกลวง-และปลอมแปลงทาสิ่ งที่ไม่จริ งขึ้นมา เพื่อให้คนชอบ
1 ทิโมธี .4:1 บอกว่า...พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า ต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิง้
ความเชื่อ โดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวง และฟังคาสอนของพวกผีปีศาจ
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2.2) ใช้ ความทุกข์ ทรมาน (โยบ)
ซาตานต้องการที่จะควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อยูร่ อบเราและต้องการแตะต้องตัวเรา เพื่อให้เรา
หรื อครอบครัวเกิดความทุกข์..ความทุกข์ทรมานเป็ นอาวุธที่มารซาตานใช้โจมตีโยบและเราด้วย
ลูกา.22:31-32 บอกว่าซี โมนเอ๋ ย ซาตานได้ขอพวกท่านไว้ เพื่อที่จะฝัดร่ อนเหมือนข้าวสาลี แต่
เราได้อธิ ษฐานเผื่อตัวท่าน เพื่อความเชื่ อของท่านจะได้ไม่ขาด
ความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นกับเรา ไม่ใช่ทุกอย่างที่มาจากซาตาน เราต้องพิจารณาดูวา่ ความทุกข์
ชนิดไหนเกิดมาจากธรรมชาติ เช่น ความแก่ลงของสังขารร่ างกาย อันเป็ นผลมาจากบาป และชนิดไหน
มาจากมารซาตานซึ่งในบางครั้งพระเจ้าเอง เป็ นผูอ้ นุญาตให้ความทุกข์น้ นั เกิดขึ้นกับเราเพื่อที่จะฝึ กวินยั
และทดสอบเรา
ฮีบรู .12:5-6 บอกว่า ท่านได้ลืมคาเตือน ที่พระองค์ได้เตือนท่านในฐานะเป็ นบุตรว่าบุตรชาย
ของเราเอ๋ ย อย่าละเลยการตีสอน อย่าท้อถอยเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้นเพราะพระองค์ตีสอนผูท้ ี่
พระองค์ทรงรัก

2.3) ใช้ ความเย่ อหยิง่ (ดาวิด)
ความเย่อหยิง่ จองหอง มักเกิดขึ้นได้ในจิตใจของผูท้ ี่คิดว่าตัวเองประสบผลสาเร็ จ ในชีวติ แห่ง
การรับใช้ และชีวติ ส่ วนตัว – ครอบครัว แล้วที่เป็ นอย่างนี้เพราะเขาคิดว่า ความสาเร็ จเหล่านี้มาจาก
ความเก่งกล้าสามารถของเขานัน่ เอง
ดาวิดก็เหมือนกัน เขาคิดว่าเขาเก่ง เพราะเขาเลี้ยงแกะก็เก่งเล่นดนตรี ก็เก่ง รบชนะศัตรู ก็หลาย
ครั้งหลายหนปกครองบ้านเมืองก็เก่ง และยังมีความเก่งของดาวิดอีกมากมาย และจากสิ่ งเหล่านี้เอง ที่ทา
ให้ดาวิดตกหลุมพลางของซาตาน จึงเกิดมีจิตใจที่เย่อหยิง่ ขึ้น
ทุกวันนี้ เราเคยพบเห็นคนอย่างดาวิดในตอนนี้ในคริ สตจักรของเราบ้างไหม? พระเจ้าประทาน
ความสามารถให้เขาหลายอย่าง แต่แทนที่เขาจะขอบพระคุณพระเจ้า และถวายพระเกียรติกบั พระองค์
ด้วยความสามารถนั้น
แต่ตรงกันข้าม เขากลับเอาสิ่ งเหล่านี้เป็ นเหตุ แสดงความเย่อหยิง่ ยโสขึ้นมา แล้วก็ดูถูกดูหมิ่น
ผูอ้ ื่นที่ดอ้ ยกว่าเขาท่านเป็ นอย่างนี้ไหม? ถ้าเป็ นขอให้ท่านรู ้ไว้วา่ ท่านกาลังจะตกหลุมพลางของซาตาน
เข้าแล้ว
ที่ผา่ นมา เราเห็นว่าดาวิดทาผิดบาป 2 ด้านด้วยกัน และในทั้งสองด้านนั้น มีผลที่ใหญ่หลวง
เกิดขึ้นตามมาคือ
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ด้ านเนือ้ หนัง
ดาวิดทาผิดด้วยการไปเอานางบัทเชบามาเป็ นภรรยา ผลที่เกิดขึ้นมา ทาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับเขา
ต้องตายถึง 4 คนคือลูกที่เกิดกับนางบัทเชบาตาย อุรีอาสามีของนางบัทเชบาถูกฆ่าตาย อัมโมนตาย
เพราะถูกอับราโลมฆ่า อับราโลมตายเพราะถูกโยอาบฆ่า

ด้ านจิตวิญญาณ
ดาวิดทาผิดด้วยการสัง่ ให้มีการนับจานวนประชากรผลที่เกิดตาม
คือมีคนต้องตายด้วยโรค
ระบาดถึง 70,000 คน
2 โคริ นธ์.7:1 บอกว่าให้ชาระตัวเรา ให้ปราศจากมลทินทุกอย่าง ของเนื้อหนังและวิญญาณจิต
จงทาให้มีความบริ สุทธิ์ ครบถ้วน โดยความเกรงกลัวพระเจ้า
บางทีเราอาจบอกว่า เราไม่ได้ทาผิดบาปทางเนื้ อหนัง เช่น ล่วงประเวณี ลกั ขโมย ด่าพ่อแม่ผอู ้ ื่น
หรื ออีกหลาย ๆ อย่างก็ตาม แต่เราอาจทาผิดบาปทางฝ่ ายจิตวิญญาณก็ได้ดูตวั อย่างจากเรื่ องบุตรน้อยผู ้
หลงหาย ลูกา.15:11-32
บุตรน้อยทาความผิดบาปทางเนื้อหนังเช่น ผลาญทรัพย์เล่นการพนัน กินเหล้า เที่ยวผูห้ ญิง ใช้
เงินบารุ งบาเรอเนื้อหนังของตัวเอง จนเกือบเอาชี วติ ไม่รอด บุตรคนโตทาความผิดด้านจิตวิญญาณเช่น
การไม่ยอมให้อภัย ไม่ยอมให้ความเห็นใจ มีจิตใจที่ดาไม่ยอมขอโทษ มีความเย่อหยิง่
1 เปโตร.5:5-6 บอกว่า ให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบตั ิต่อกันและกัน เพราะพระเจ้า
ทรงต่อสู ้กบั ผูถ้ ือตัวจองหอง และทรงสาแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตน
ท่านอาจจะมีความรู ้สึกว่า การนับจานวนอิสราเอลของดาวิด ไม่น่าจะเป็ นการทาผิดอะไรเพราะ
ในสมัยของโมเสส ก็มีการนับจานวนประชากรอิสราเอลเหมือนกัน จึงขอให้ท่านลองเปรี ยบเทียบกันดู
ว่าความแตกต่างของการนับจานวนอิสราเอลแตกต่างกันอย่างไร?
อพยพ.30: 11-16 โมเสสสัง่ ให้นบั จุดประสงค์เพื่อให้ผชู้ ายที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป ถวายเงินคนละ
ครึ่ งเชเขล เพื่อเป็ นค่าไถ่และคิดถึงการทรงไถ่ของพระเจ้า
1 พงศาวดาร.21:1-2 ดาวิดสั่งให้นบั จุดประสงค์เพื่อเกียรติของเขาเอง ไม่ใช่เพื่อถวายพระเกียรติ
แด่พระเจ้า ความเย่อหยิง่ เป็ นแรงจูงใจให้เขาทาเช่นนี้ ซาตานเลยยึดเอาความตั้งใจของเขา ให้ห็นแก่ตวั
เขาเอง เขาไม่ได้ทาการนี้ดว้ ยเห็นแก่พระเจ้า เขาคิดว่าเขาเป็ นบุคคลสาคัญไม่ตอ้ งฟังใคร
ในทุกวันนี้เราพบกับคนประเภทนี้เยอะในคริ สตจักร อยากเป็ นใหญ่เป็ นโต...พอไม่เป็ นดังที่
ต้องการก็แยกตัวประเภทดังนิดดังหน่อยชะทิงนองนอยแยกวง เมื่อมีอานาจในการปกครอง ก็ใช้อานาจ
ที่พระเจ้าประทานให้น้ นั ไปในทางที่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองเท่านั้น ข่มเหง ดูถูกดูหมิ่นผูท้ ี่อยูต่ ่า
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กว่าทั้งฐานะและตาแหน่งเบื้องหลังของอาการเหล่านี้ก็คือความเย่อหยิง่ นัน่ เอง
บุคคลพวกนี้เป็ น
ประเภทแลหน้าแต่ไม่เหลียวหลังดูคาสอนในพระคัมภีร์เลย
1.ทิโมธี .3:6 บอกว่าอย่าให้คนกลับใจใหม่ ๆ มาเป็ นผูป้ กครองคริ สตจักร เกรงว่าเขาอาจจะยโส
1 ทิโมธี .6:3-5 บอกว่าคนที่ไม่ยอมเห็นด้วยกับพระวจนะอันมีหลักของพระเยซูคริ สต์ ผูน้ ้ นั ก็
เป็ นคนทนงตัวและเป็ นเหตุให้เกิดการอิจฉากันการทะเลาะวิวาทกันการกล่าวร้ายกัน...การไม่ไว้วางใจ
กัน การด่าทอกันระหว่างผูท้ ี่มีใจทรามและไร้ความสัตย์จริ ง
เราต้องคอยระวังให้ดี เพราะซาตานต้องการที่จะทางานในคริ สตจักรด้วยเพื่อคอยขัดขวางพันธ
กิจของพระเจ้าและมันก็อาศัยเราเป็ นทางผ่านของมัน มันจึงทาให้เราเกิดความเย่อหยิ่ง เพราะความ
เย่อหยิง่ เป็ นอาวุธอันร้ายแรงอย่างหนึ่งของมาร ที่มนั ใช้ดว้ ย

2.4) ใช้ การกล่าวโทษ (โยชู วา)
เวลาที่ซาตาน มาพูดถึงเรื่ องพระเจ้ากับเรามันพูดโกหกเหมือนกับที่มนั เข้าไปพูดกับเอวา ปฐม
กาล.3:1-5
แต่เวลามันพูดถึงเรื่ องเรากับพระเจ้า บางครั้งมันพูดจริ ง เพราะมันกาลังฟ้ องเราต่อพระเจ้าหาก
เราทาผิดอะไรสักอย่างเช่น
ปฐมกาล.12:10-20 บอกว่า อับรามโกหกในเรื่ องภรรยา เราอาจจะโกหกในเรื่ องต่าง ๆ มากมาย
2 ซามูเอล.11:1-5 บอกว่าดาวิดล่วงประเวณี กบั นางบัทเชบา เราอาจจะล่วงประเวณี จริ ง ๆ ก็ได้
ลูกา.22:54-62 บอกว่า เปโตรปฏิเสธพระเยซูถึง 3 ครั้ง...เราอาจปฏิเสธพระเยซูในบางเรื่ องก็ได้
ซาตานก็จะกล่าวโทษเราว่า ถ้าทาอย่างนี้พดู อย่างนี้คิดอย่างนี้เป็ นผูน้ าคริ สตจักรต่อไปไม่ได้
เป็ นผูร้ ับใช้ในตาแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนต่อไปไม่ได้...เมื่อเป็ นอย่างนี้ ก็จะทาให้เรารู ้สึก
ท้อแท้เสี ยใจและไม่อยากเป็ นผูร้ ับใช้เป็ นคริ สเตียนอีกต่อไป
ในบางครั้งเราต้องพิจารณาดูวา่ ความเสี ยใจเกิดขึ้นกับเรา ในเรื่ องการทาผิดนั้น มาจากการทรง
นาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อมาจากมารซาตาน ถ้ามาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็เพื่อนาเราให้กลับ
ใจเริ่ มต้นที่ดีใหม่กบั พระเจ้า แต่ถา้ มาจากการกล่าวโทษของซาตานแล้ว ก็จะนาเราไปสู่ การพ่ายแพ้ที่
ยับเยินเลยทีเดียวเราจึงต้องพิจารณาดูก่อน.

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 57 ฉบับที่ 309 มีนาคม – เมษายน
2006, หน้า 24-29.
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