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คริสเตยีนถูกผสิีงได้หรือไม่ 

สงครามในสถานฟ้า อากาศ 
เขยีนโดย ศจ.ดร.โรเบร์ิต นิชิโมโตะ 

แปลโดย ปฏิมา คงสืบชาติ 
คร้ังแรกท่ีผมเผชิญกบัวญิญาณชัว่ในประเทศไทย ขณะนั้นผมเป็นมิชชนันารีอยูใ่นจงัหวดั

เชียงใหม่ และขออนุญาตเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือประมาณ 30 ปีท่ีแลว้ มีผูห้ญิงคนหน่ึงเคยเป็นคริส
เตียน ไปนมสัการพระเจา้เป็นประจ าแต่ต่อมาชีวติของเธอไม่ติดสนิทกบัพระเจา้ จนเร่ิมมีปฏิกิริยาดา้น
ลบต่อพระเจา้และคริสเตียน ชีวติเร่ิมมีปัญหาต่าง ๆ นานา ซ่ึงท าใหเ้จบ็ป่วย ถา้ผมจ าไม่ผดิ เธอเป็นโรค
เก่ียวกบัไต ตอ้งนอนพกัรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลแมคคอมิก 

อาจารยส์มาน วรรณเกียรติ กบัผมไดท้ราบข่าวจากบิดามารดาของเธอและขอให้เราไปอธิษฐาน
เผือ่ลูกสาวของเขา เราสองคนก็เดินทางไปท่ีโรงพยาบาล เม่ือเราเขา้ไปในตึกผูป่้วยท่ีผูห้ญิงคนน้ีนอนอยู ่
หอ้งนั้นมีคนไขน้อนอยูเ่ป็นแถวประมาณ 6-8 เตียง ญาติของผูห้ญิงคนน้ีก าลงัเฝ้าไขเ้ธออยู ่

เม่ือเราไดคุ้ยกบัเธอแลว้ อาจารยส์มานสังเกตวา่เธอไม่เพียงแต่มีโรคอยา่งเดียว ยงัมีวิญญาณชัว่
สิงอยูใ่นชีวติของเธอดว้ย อาจารยส์มานไม่กลา้อธิษฐานขบัไล่ผใีหอ้อก เพราะวา่ในห้องนั้นมีคนไขค้น
อ่ืน ๆ นอนอยู ่ถา้เราขบัผอีอกจากเธอ ผกี็จะกระโดดเขา้ไปสิงคนไขซ่ึ้งอยูข่า้งเตียงนอนของเธอ 

อาจารยส์มานขอพบผูป้กครองของเธอดา้นนอก เราก็ลงมาชั้นล่างของตึกแลว้พบผูป้กครอง
บอกเขาวา่ ถา้ตอ้งการให้เราช่วยลูกสาวของเขาจะตอ้งน าลูกสาวออกจากโรงพยาบาลไปพกัท่ีอ่ืน เพื่อ
เราจะอธิษฐานขบัไล่ผ ี(วญิญาณชัว่) ออกจากหญิงคนน้ี พอตอนเยน็เราก็ไปท่ีบา้นพกัท่ีเธอนอนอยูมี่คน
พากนัไปมุงดูเธอ เพราะเธอแสดงกิริยาไม่พอใจ (จริง ๆ แลว้ ผไีม่พอใจ-ไม่ใช่เธอ) ผพีูดบา้งเธอพดูบา้ง 
สลบัไปมา เราจึงทราบวา่เธอมีความเช่ือนอ้ยมาก สู้วญิญาณชัว่ไม่ได ้ เราพยายามไม่ใหใ้ครเขา้มาใกล ้
แต่ยิง่หา้มเหมือนยิง่ย ุผูค้นก็อยากมาดูเหตุการณ์น้ี 

อาจารยส์มานเร่ิมอธิษฐานขบัผมีนัหวัเราะเยาะเยย้เรา เพราะมนัรู้วา่เราไดถื้อศีลอดอาหาร มนั
พดูวา่ “ฉนัไม่ไป ขบัเท่าไหร่ ฉนัก็ไม่ไป” เราใชเ้วลาอธิษฐานขบัผนีาน 1-2 ชัว่โมง ผลสุดทา้ยหญิงคนน้ี
แน่น่ิงเหมือนคนตาย แต่อาจารยส์มานบอกทุกคนวา่เธอยงัไม่ตาย สักครู่หน่ึงเธอลุกข้ึนเสมือนเพิ่งต่ืน
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จากหลบั เธอเหน่ือยมาก อ่อนเพลีย สักพกัเธอก็พดูวา่ “หนูหิวขา้ว” เสียงพดูของเธอเป็นปกติ และ
อาการของโรคไตก็หายไปดว้ย 

น่ีเป็นประสบกาณ์คร้ังแรกของผมเก่ียวกบัเร่ืองวิญญาณชัว่ แทจ้ร  งผมตอ้งพึ่งอาจารยส์มาน 
เพราะอาจารยมี์ประสบการณ์มาก และขอบคุณพระเจา้ท่ีอาจารยอ์ธิบายเร่ืองน้ี ผมถือวา่ผูท่ี้สามารถ
อธิษฐานเผื่อคนไขโ้รคต่าง ๆ รวมทั้งการขบัผีนั้น เป็นของประทานของพระเจา้ ซ่ึงเร่ืองน้ีไม่ใช่เร่ือง
ใหม่ส าหรับคริสเตียนในประเทศไทย เพราะการอธิษฐานเผือ่คนเจบ็ป่วยและการขบัผีนั้น ตอ้งเก่ียวกบั
การประกาศข่าวประเสริฐ และรวมถึงปัญหาของพี่นอ้งคริสเตียนดว้ย 

สงครามฝ่ายวญิญาณเป็นเร่ืองท่ีคริสเตียนทุกคนควรศึกษา เพื่อจะเขา้ใจในปัญหาต่าง ๆ ท่ีเราจะ
พบในการประกาศข่าวประเสริฐ และรวมถึงชีวติส่วนตวัของเราดว้ย เม่ือเขาพบคนท่ีถูกผสิีงอยู ่ เขา
จะตอ้งท าอะไรบา้งเพื่อช่วยคนคนนั้น ผมคิดวา่แมแ้ต่มิชชัน่นารีส่วนใหญ่เม่ือพบคนท่ีมีผสิีงอยู ่ ก็ไม่
ทราบวา่จะตอ้งท าอยา่งไร จะขบัไล่ผอียา่งไร ผมเขา้ใจวา่ประเทศไทยมีวญิญาณชัว่มากมาย และคนไทย
ก็กลวัผ ีไม่เวน้แมแ้ต่คริสเตียนบางคนดว้ย 

ในปี 1963 ตอนนั้นผมเรียนภาษาไทยไดแ้ลว้ ผมก าลงัหาสถานท่ีจะท างานรับใชพ้ระเจา้ 
อาจารยส์มบติั ทรัพยเ์กษตรินกบัผมเดินทางไปทางภาคอีสาน เพื่อหาทุ่งนาท่ีผมจะท างานเราสองคน
เดินทางไป 10 กวา่จงัหวดัคืนหน่ึงขณะท่ีเราพกัอยูใ่นจงัหวดัขอนแก่น ผมไดฝั้นวา่อยูใ่นป่าและหาทาง
ออกไม่ได ้ บรรยากาศในป่ามืดและรู้สึกน่ากลวั มีผแีละมีลมพดัแรงเม่ือผมต่ืนข้ึนมาก็รู้วา่ พระเจา้
ตอ้งการตรัสบางส่ิงบางอยา่ง ผมเองนั้นไม่ใช่นกัฝัน และท่ีฝันก็ไม่ใช่เป็นเพราะรับประทานอาหารยาม
ดึกหรือเหน่ือยจากการเดินทาง แต่ผมรู้วา่พระเจา้มีพระด ารัสส าหรับผม นัน่คือในภาคอีสานมีวญิญาณ
ชัว่มากมาย แต่มีคริสเตียนจ านวนนอ้ย  พระองคไ์ม่อนุญาตใหผ้มท างานในภาคอีสาน เพราะผมยงัไม่มี
ครอบครัวน่ีคือการพิทกัษ์รักษาชีวติจากพระเจา้ ดงันั้นผมจึงไม่ไดท้  างานท่ีภาคอีกสานทั้ง ๆ ท่ีใจ
อยากจะไป แต่เม่ือพระเจา้ทรงหา้ม ผมก็ตอ้งเช่ือฟังพระองค ์

จากประสบการณ์ท่ีเชียงใหม่นั้น ผมก็มีประสบการณ์เร่ืองสงครามฝ่ายวิญญาณเร่ือยมา เช่น 
เม่ือคร้ังท่ีผมเพิ่งแต่งงานในปี 1966 ภรรยากบัผมไดเ้ดินทางจากฮาวายกลบัมายงัประเทศไทยเพื่อรับใช้
พระเจา้ เราเช่าบา้นของขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่คนหน่ึง ในบา้นมีรูปเคารพมากมาย เม่ือเรายา้ยเขา้ไปอยูใ่น
บา้นนั้น ภรรยาก็เกิดป่วย พอเธอหาย ผมก็ไม่สบาย มนัเป็นอยา่งน้ีสลบัไปมาตลอดเวลาประมาณ 1 ปี ปี
นั้นผมไม่สบายเพราะเร่ืองนั้นเร่ืองน้ี 5-6 เร่ืองโดยหาสาเหตุไม่พบ แมแ้ต่คนท างานในบา้นของเราซ่ึง
เป็นคริสเตียนก็ป่วยดว้ยมีอยูค่ร้ังหน่ึงผมป่วยจนตอ้งเขา้โรงพยาบาล แต่ผูค้นในละแวกบา้นประมาณ 5 
ครอบครัวไม่เห็นเขาเป็นอะไร แต่ครอบครัวเราป่วยอยูต่ลอดเวลา วนัหน่ึงผมพดูกบัภรรยาวา่ “พอแลว้” 
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เราทั้งสองคุกเข่าลงอธิษฐานและผกูมดัมารซาตาน ขบัไล่มนัออกจากบา้น ผมใชน้ ้ามนัชโลมตวับา้น
และเดินรอบบริเวณบา้น ตั้งแต่วนันั้นเป็นตน้มา เราทั้งสองหายจากโรคภยัไขเ้จบ็ 

ในปี 1991 ระหวา่งวนัท่ี 24-27 มีนาคม 1992 สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยไดจ้ดัการ
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ท่ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หวัขอ้ของการ
ประชุมปีนั้นคือ สงครามฝ่ายวญิญาณ ซ่ึงผูแ้ทนจากคริสตจกัรองคก์ารต่าง ๆ ใหค้วามสนใจกบัเร่ืองน้ี 
เพราะมีวทิยากร คือ ศจ.ดร.ไพฑูรย ์หตัถมาศ สอนเร่ือง “การบ าบดัภายใน” ศจ.วรีชยั โกแวร์ สอนเร่ือง 
“การรักษาโรคจากพระเจา้” ศจ.ประเสริฐ กุสาวดี สอนเร่ือง “การขบัผี” และผมสอนและเทศนาในเร่ือง 
“สงครามฝ่ายวญิญาณ” 

ก่อนการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีนั้น สหกิจคริสเตียน ไดส่้งแบบสอบถามถึงศิษยาภิบาล
และประธานองคก์ารคริสเตียนในสังกดัสหกิจคริสเตียนฯ เร่ืองคริสเตียนมีวิญญาณชัว่ไดห้รือไม่ทาง
ส านกังานไดส่้งแบบสอบถามจ านวน 350 ชุด มีผูต้อบกลบัมา 111 ชุด เท่ากบั 32% ถึงแมผู้ต้อบนอ้ยแต่
เราเห็นแนวโนม้บางส่ิงบางอยา่งเก่ียวกบัศาสนศาสตร์ของผูรั้บใชพ้ระเจา้ในเร่ืองท่ีวา่ คริสเตียนมี
วญิญาณชัว่ไดห้รือไม่ 

จากการส ารวจศิษยาภิบาลและประธานองคก์ารนั้น ผลท่ีออกมาคือ 75 คน (67%) เช่ือวา่ คริส
เตียนมีผวีิญญาณชัว่ได ้30 คน (27%) ตอบวา่ไม่ได ้ผูรั้บใชพ้ระเจา้ถึง 83 คน (75%) มีประสบการณ์ใน
การขบัผ ีแต่ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการขบัผ ี80-100% มี 35 คน เท่ากบั 32% (ประสพความส าเร็จใน
ระดบั 60-80%  มี 18 คน ประสพความส าเร็จในระดบั 40-60% 17 คน) เม่ือถามวา่เขามีของประทานใน
การขบัผอีอกหรือไม่นั้น 48 คน (41%) ตอบวา่มี และอีก 46 คน (41%) ตอบวา่ไม่มี 

ต่อไปน้ีผมจะสอนถึงเร่ืองน้ีในเชิงศาสนศาสตร์ เพื่อผูรั้บใชพ้ระเจา้จะเขา้ใจ ผมจะไม่กล่าวถึง
คนท่ีไม่เช่ือพระเจา้ แต่จะกล่าวถึงคริสเตียนเท่านั้น 

ซาตานแพ้แต่มชีีวติ 

ก่อนท่ีผมจะพดูถึงเร่ืองวา่ผจีะเขา้สิงคริสเตียนไดห้รือไม่นั้น ผมขอพดูถึงหลกัการพื้นฐานใน
เร่ืองสงครามฝ่ายวิญญาณเสียก่อน เราก าลงัอยูใ่นสงครามกบัซาตาน และอยา่ใหเ้ราสงสัยในความจริง
ขอ้น้ี คริสเตียนทุกคนอยูใ่นสงครามกบัซาตาน สงครามน้ีไม่ส้ินสุดจนกระทัง่พระเจา้จะพิพากษาซาตาน
และอาณาจกัรของทูตตกสวรรค ์ (มทัธิว 25:41) ไม่วา่เราจะชอบหรือไม่ก็ตามไม่วา่เราจะระวงัตวั
หรือไม่ก็ตามความจริงก็คือ เราอยูใ่นสงครามกบัซาตาน (เอเฟซสั 6:11,12) ทุกคร้ังท่ีเราเป็นพยาน เรา
ก าลงัเผชิญหนา้กบัซาตานทุกคร้ังท่ีเราพยายามจะดึงดวงวิญญาณออกมาจากขมุนรก เราก็ก าลงัต่อสู้กบั
มารซาตาน 
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อยา่งไรก็ตาม เราตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่พระเยซูคริสตเ์อาชนะมารซาตานและอาณาจกัรของมนั
เพื่อเราทุกคนเรียบร้อยแลว้บนไมก้างเขน พระองคม์อบสิทธิอ านาจเตม็ท่ีเหนืออาณาจกัรมารร้ายใหแ้ก่
สาวก เราก าลงัต่อสู้กบัมารร้ายซ่ึงไม่เพียงแต่พา่ยแพต่้อองคพ์ระเยซูคริสตแ์ลว้ แต่มนัยงัจ าเป็นตอ้งเช่ือ
ฟังเราและอยูใ่ตอ้  านาจซ่ึงเราไดรั้บจากพระเยซูคริสตอี์กดว้ย อยา่งไรก็ตาม ความจริงประการน้ีเป็นเพียง
ดา้นเดียวของเหรียญ ความจริงอีกดา้นหน่ึงของเหรียญคือ ถึงแมว้า่ซาตานจะแพแ้ลว้  มนัก็ยงัมีชีวติอยู่
และท าการชัว่ร้ายอยูทุ่กแห่งท่ีมนัพบดวงวิญญาณท่ีตอบสนองต่อมนั หรือคนท่ีไม่ใส่ใจกบัการ
หลอกลวงของมนั เอด็ เมอร์ฟี กล่าววา่ “ดว้ยเหตุน้ี จึงมีการใชค้  าวา่ “ผเีขา้สิง” เราตอ้งเขา้ใจวา่การเขา้สิง
น้ีหมายถึงการเป็นเจา้ของเต็มตวั ซาตานและพวกของมนัไม่มีกรรมสิทธิใด ๆ ในโลกน้ี ยกเวน้ความ
บาปของมนัเอง การเขา้สิงน้ีหมายความโดยนยัวา่การไม่รับผดิชอบ นัน่หมายความวา่คนท่ีถูกผเีขา้สิง
เป็นกรรมสิทธ์ิของมารซาตาน ถา้ส่ิงน้ีเป็นความจริงคนท่ีถูกผเีขา้สิงก็ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อการเขา้สิง
ของมารซาตาน” แต่น่ีเป็นความจริงส าหรับคนท่ีไม่เป็นคริสเตียนเพราะคริสเตียนรู้ดีกวา่และเราตอ้ง
รับผดิชอบต่อการกระท าของเราเอง 

ถูกใช้แต่ไม่ถูกสิง 

ค าถามยงัคงคัง่คา้งในใจและไม่มีค  าตอบ คริสเตียนถูกผเีขา้ไดห้รือไม่? ประการแรก เราตอ้ง
มีศาสนศาสตร์ท่ีชดัเจนเสียก่อน ผูท่ี้เป็นสาวกแทข้องพระเยซูคริสตจ์ะไม่ถูกผเีขา้สิง โธมสั ไวท ์ กล่าว
วา่ “ผูเ้ช่ือสามารถถูกมารซาตานหลอกใชไ้ด ้(ภาษากรีกใชค้  าวา่ “มีวญิญาณ”) แต่ไม่ใช่ถูกเขา้สิง การเขา้
สิงเป็นการเป็นเจา้ของเตม็ท่ีและควบคุม ซ่ึงไม่สามารถเกิดข้ึนไดก้บัคนท่ีเป็นบุตรของพระเจา้)” เฟรด ดิ
คาสันเขียนไวว้า่ “ค าภาษากรีกวา่ไดโมนิโซเมนอส ไม่ไดแ้ปลวา่ซาตานเป็นเจา้ของ แต่หมายถึงถูก
ซาตานใชน้ัน่หมายถึงคนท่ีใ  ซาตานอาศยัร่างและมีระดบัการถูกควบคุมต่าง ๆ กนั ความคิดเร่ืองความ
เป็นเจา้ของไม่ใช่ความหมายของค ากรีกค าน้ี ซาตานและสมุนของมนัไม่มีอะไรเป็นกรรมสิทธ์ิเลย 
เพราะมนัก็เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนเหมือนกนั พวกมนัไม่ไดเ้ป็นเจา้ของอะไรเลย” เมอร์ริล องัเกอร์ กล่าว
วา่ “มารซาตานไม่สามารถอยูใ่นตวัคริสเตียนไดเ้พราะพระวญิญาณบริสุทธ์ิอาศยัอยูท่ี่นัน่ พระวิญญาณ
ของพระเจา้เสด็จเขา้มาในชีวิตของผูเ้ช่ือเม่ือเขาไดรั้บความรอดและจะไม่ทอดทิ้งเขาเลย มารซาตานเขา้
มาเป็นเสมือนผูบุ้กรุก และจะตอ้งถูกจดัการ” นกัเขียนอีกผูห้น่ึงช่ือบูเขต กล่าววา่ “การเขา้สิงเป็นการท่ี
มารซาตานเขา้มาควบคุมบงการชีวติทุกส่วนโดยครอบง าความตั้งใจของคนนั้น และเป็นเจา้ของ” เขา
กล่าวต่อไปวา่ “ไม่มีผูเ้ช่ือคนใดท่ีจะถูกมารซาตานเขา้สิง แต่มารซาตานสามารถเขา้สิงผูท่ี้ไม่เช่ือได ้ ผู ้
เช่ือสามารถถูกควบคุมบางส่วนได ้แต่ไม่ใช่ทุกส่วนในขณะท่ีผูท่ี้ไม่เช่ือถูกควบคุมทุกส่วนได”้ 

คริสเตียนสามารถถูกมารซาตานหลอกไดท้างดา้นความคิดเก่ียวกบัมารซาตานท่ีไม่ไดข้ยายให้
ชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความคิดท่ีปกป้องตนเองดว้ยการหลอกตวัเองและะหลกัขอ้เช่ือท่ีไม่ถูกตอ้ง 
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แต่มารซาตานสามารถสร้างปัญหาท่ีเราถา้เราไม่กลบัใจในเร่ืองความคิดท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัมารซาตาน
แต่มารซาตานไม่สามารถเขา้สิงเราไดฟ้รานซิส ฟรานจิเพน เขียนวา่ “ผมไม่เช่ือวา่คริสเตียนจะถูกผสิีง
ได ้ เพราะคนท่ีผีเขา้สิงนั้นผจีะเขา้สู่จิตวิญญาณของเขาจนไม่มีท่ีวา่งเหมือนท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิของ
พระเจา้เขา้มาสู่จิตวิญญาณของคริสเตียน” แฟรงค ์ แฮมมอนด ์ กล่าววา่ “บุตรของพระเจา้ผูไ้ดรั้บการไถ่
แลว้จะไม่มีวนัถูกมารซาตานเขา้สิงคริสเตียนเป็นสมบติัท่ีพระเจา้ไดซ้ื้อไวแ้ลว้” 

คริสเตียนคณะแอสเซมบล้ี ออฟก๊อด เขียนจดหมายในปี 1972 เพื่อตอบค าถามท่ีวา่ “คริสเตียน
สามารถถูกผเีขา้สิงไดห้รือไม่” วา่ “ค าวา่ “เขา้สิง” ไม่ควรใชก้บัคริสเตียน พระคมัภีร์ช้ีใหเ้ห็นอยา่ง
ชดัเจนวา่ซาตานและลูกสมุนของมนัเป็นศตัรูภายนอก พวกมนัหาโอกาสท่ีจะโจมตีเรา เราไม่ตอ้งหาคน
มาไล่ผอีอกจากตวัเรา พวกมารซาตานมนัโจมตีเรา, ทดลองเรา แต่ไม่ไดเ้ขา้สิงเรา” ดีน เชอร์แมนเขียน
ไวใ้นหนงัสือ “สงครามฝ่ายวญิญาณ” วา่ “พระคมัภีร์ภาษาเดิมไม่มีค  าวา่ผเีขา้ แต่ค าท่ีใชคื้อถูกมาร
ซาตานใชน่ี้เป็นส่ิงท่ีผมเรียกวา่เป็นโซ่ตรวน” 

อยา่งไรก็ตาม ผูท่ี้เป็นสาวกแทซ่ึ้งยงัไม่ยอมสารภาพความบาปของตนสามารถถูกมารซาตาน
หลอกใชไ้ดแ้ต่ไม่ใช่ถูกเขา้สิง เม่ือส่ิงน้ีเกิดข้ึน เขาจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการปลดปล่อยจากมารซาตาน ถา้
เป็นเพียงเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ กลุ่มผูเ้ช่ือท่ีไดรั้บค าสอนพื้นฐานเก่ียวกบัสงครามฝ่ายวญิญาณก็สามารถ
รักษาและปลดปล่อยเขาได ้ (ยากอบ 5: 16, 4:1-8) แต่ถา้เป็นเร่ืองรุนแรงก็จ  าเป็นตอ้งขอความช่วยเหลือ
จากผูอ่ื้นเพื่อใหไ้ดรั้บการปลดปล่อยสู่เสรีภาพอีกคร้ัง 

ค าจ ากดัความของการถูกมารซาตานหลอกใชค้วรมีการพดูย  ้าอีกคร้ัง ค าน้ีหมายถึงมารซาตาน
ควบคุมเหนือบางดา้นของชีวิต คริสเตียนโปรเตสแตนต ์ บางคนปฏิเสธอยา่งส้ินเชิงวา่ผูเ้ช่ือสามารถถูก
มารซาตานหลอกใชไ้ด ้ ทั้ง ๆ ท่ีรู้อยูเ่ตม็อกวา่มารซาตานสามารถกดข่ีข่มเหงและทดลองคริสเตียนได้
พวกเขาโตแ้ยง้ดงัน้ี 

1. พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะไม่หรือไม่สามารถด ารงอยูใ่นร่างกายท่ีมารซาตานหลอกใช ้
2. ร่างกายของคริสเตียนเป็นพระวหิารของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ มารซาตานจะใชร่้างกาย

ของคริสเตียนได ้ โดยไม่ผา่นจิตวิญญาณไดอ้ยา่งไร ถา้มารซาตานสามารถใชร่้างกายของคริสเตียนได ้
นัน่แสดงวา่ร่างกาย, จิตใจ, และจิตวญิญาณของเราไม่มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพราะถา้มาร
ซาตานเขา้ไปในส่วนใดส่วนหน่ึงแลว้ นัน่ก็แปลวา่มนัไดเ้ขา้ไปในตวันัน่เอง 

3. ความคิดท่ีวา่สาวกแทส้ามารถถูกมารหลอกใชไ้ดน้ั้น ขดักบัความจริงเก่ียวกบัความรอดและ
สันติสุข คริสเตียนจะมีชีวติอยูด่ว้ยความกลวั และหวาดระแวงอยูต่ลอดเวลาเพราะมารซาตานอาจจะเขา้
สิงตนเม่ือใดก็ได ้
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4. ความคิดน้ีขดัแยง้กบัความเช่ือและท าใหค้วามคิดเร่ืองพระเจา้และความรอดของพระองคเ์จือ
จางและมีน ้าหนกัเบาข้ึน 

5. เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัการไล่ผทุีกตอนในพระคมัภีร์เก่ียวขอ้งกบัคนท่ีไม่เป็นคริสเตียนทั้งส้ิน 
ขอใหเ้ราจ าไวว้ ่เราไม่ไดพ้ดูถึงการท่ีมารซาตานสิงอยูใ่นผูเ้ช่ือหรือควบคุมชีวิตของผูเ้ช่ือ แต่เรา

ก าลงัพดูถึงการท่ีมารซาตานเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัเรา สองเร่ืองน้ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีเราควรทราบดว้ย
วา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะไม่ป้องกนัการหลอกใชข้องมารซาตานเหมือนกบัท่ีไม่ไดป้้องกนัการท าบาป
ของคริสเตียน พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นผูเ้ตือนเรา แต่เราเป็นผูต้ดัสินใจท่ีจะปฏิเสธการทดลองของมาร
ซาตาน ถา้เราหลงไปท าบาป นัน่เป็นการตดัสินใจของเราเอง พระเจา้ประทานก าลงัใหเ้ราเพื่อให้เราต่อสู้
กบัการทดลอง แต่พระองคไ์ม่ไดป้้องกนัเราไม่ใหท้  าบาป ถา้เราอยากจะท าเอง เราทุกคนท าบาปหลงัจาก
เป็นคริสเตียน ทั้ง ๆ ท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิเตือนเรา เม่ือผูเ้ช่ือถูกมารซาตานหลอกใช ้ พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิไม่ไดก้ลวัผูเ้ช่ือ หรือไม่ไดเ้ปรอะเป้ือนเพราะมารซาตาน แต่พระองคเ์ปรอะเป้ือนเพราะความ
บาปของผูเ้ช่ือได ้

ขอใหเ้ราจ าไวว้า่ เราไม่ไดพู้ดถึงการท่ีมารซาตานสิงอยูใ่นผูเ้ช่ือหรือควบคุมชีวิตของผูเ้ช่ือ แต่
เราก าลงัพดูถึงการท่ีมารซาตานเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัเรา สองเร่ืองน้ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีเราควรทราบ
ดว้ยวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะไม่ป้องกนัการหลอกใชข้องมารซาตานเหมือนกบัท่ีไม่ไดป้้องกนัการท า
บาปของคริสเตียน พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นผูเ้ตือนเรา แต่เราเป็นผูต้ดัสินใจท่ีจะปฏิเสธการทดลองของ
มารซาตาน ถา้เราหลงไปท าาป นัน่เป็นการตดัสินใจของเราเอง พระเจา้ประทานก าลงัใหเ้ราเพื่อใหเ้รา
ต่อสู้กบัการทดลอง แต่พระองคไ์ม่ไดป้้องกนัเราไม่ใหท้  าบาป ถา้เราอยากจะท าเอง เราทุกคนท าบาป
หลงัจากเป็นคริสเตียน ทั้ง ๆ ท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิเตือนเรา เม่ือผูเ้ช่ือถูกมารหลอกใช ้ พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิไม่ไดล้ะผูเ้ช่ือไป พระวญิญาณบริสุทธ์ิไม่ไดก้ลวัผูเ้ช่ือ หรือไม่ไดเ้ปรอะเป้ือนเพราะมารซาตาน 
แต่พระองคเ์ปรอะเป้ือนเพราะความบาปของผูเ้ช่ือได ้

มารซาตานหลอกใช้คริสเตียนได้อย่างไร 

ประการแรก บางคร้ังผูเ้ช่ือถูกมารซาตานหลอกใชก่้อนท่ีจะมาเช่ือผมีาตวัไม่ยอมออกจากตวั
ของผูเ้ช่ือ เม่ือเขาอธิษฐานรับเช่ือ ส่วนมากตอนท่ีน าคนกลบัใจเรามกัไม่ไดใ้ส่ใจกบัเร่ืองน้ี นอกจากศิษ
ยาภิบาลบางคนท่ีรอบคอบจะคิดวา่คนนั้นอาจมีปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองผมีารซาตาน ดงันั้นการใหค้  าปรึกษา
หลงัจากท่ีกลบัใจเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก คนท่ีมีพอ่แม่หรือสมาชิกครอบครัวท่ียุง่เก่ียวกบัการกราบไหวผ้ี 
อาจจะมีชีวิตอยูภ่ายใตค้  าแช่งสาปหรือพ่อแม่อาจเคยถวายใหแ้ก่มารซาตานเม่ือคนนั้นเป็นเด็ก ดงันั้น 
เม่ือคนนั้นกลบัใจ นอกจากจะตอ้งอธิษฐานสารภาพบาปแลว้ ก็ยงัตอ้งไดรั้บการปลดปล่อยจากมาร
ซาตานดว้ย 
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ผมรู้สึกวา่วธีิการประกาศในประเทศไทยไม่ค่อยไดจ้ดัการกบัปัญหาเร่ืองน้ี หลายคนกลบัใจรับ
เช่ือง่ายเกินไปและบางคนไม่ไดบ้งัเกิดใหม่ในพระวิญญาณจริง ๆ เราพยายามบงัคบัใหค้นบงัเกิดใหม่
เร็วเกินไป เหมือนการบงัคบัเด็กท่ียงัไม่ถึงก าหนดคลอดใหค้ลอด ผมรู้สึกวา่เรามีเด็กท่ีเกิดก่อนก าหนด
ในพระคริสตม์ากเกินไป พวกเขาบงัเกิดใหม่ก่อนเวลาอนัควร น่ีเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีหลายคนตายใน
คริสตจกัร ซ่ึงท าใหค้ริสเตียนในคริสตจกัรเสียก าลงัใจดว้ย เราจ าเป็นตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองน้ี 

ประการทีส่อง มารซาตานเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ช่ือหลงัจากท่ีเขารับเช่ือแลว้ โดยทางความบาปท่ี
เขากระท าหรือทางความบาปท่ีคนอ่ืนกระท าเพราะเขา ซาตานรักความบาป อาศยัอยูใ่นความบาป และ
เป็นตวัแทนของความบาป ในท านองเดียวกบัท่ีพระเจา้เป็นความรัก ซาตานก็เป็นความบาป 

วญิญาณชัว่เหล่าน้ีด ารงอยูเ่พื่อสนบัสนุนแพร่เช้ือบาปใหแ้ก่มนุษยชาติ รวมทั้งลูกของพระเจา้
ดว้ย เม่ือใดก็ตามท่ีมนัมีโอกาส มนัก็จะเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัชีวติของผูเ้ช่ือโดยทางดา้นใดดา้นหน่ึงของ
ชีวติ แลว้มนัจะค่อย ๆ คืบคลานเขา้ไปครอบครองชีวติของผูเ้ช่ือเพิ่มข้ึน ๆ ทีละนิด ๆ มนัจะเขา้ไปใน
ชีวติของผูเ้ช่ือโดยทางความบาปท่ีผูเ้ช่ือกระท า 

การควบคุมน้ีเป็นการควบคุมบางส่วนเท่านั้น ไม่ใช่การเป็นเจา้ของตราบใดท่ีพระเยซูคริสต์
ยงัคง   นพระเจา้ จริงอยูท่ี่วา่ผูเ้ช่ือคนนั้นก็อาจกลายเป็นผูเ้ช่ือท่ีไม่เขม้แขง็ในพระเจา้ แต่พระเจา้ก็จะไม่
ทิ้งเขา อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ช่ือท่ีถูกมารหลอกใชน้ี้จะตอ้งรับผิดชอบต่อปัญหาน้ี และจะตอ้งหลีกหนีการเขา้
มาเก่ียวขอ้งของมารซาตาน โดยหาทางใกลชิ้ดกบัผูเ้ช่ือคนอ่ืน ๆ การใหค้  าปรึกษาเร่ืองส าคญัและควรน า
ใหผู้เ้ช่ือสารภาพบาป และปฏิเสธความบาปในชีวติ แลว้หนัหนา้ออกจากมารซาตาน (ยากอบ 4: 7) 

เม่ือมารซาตานสามารถเขา้ไปในชีวติของผูเ้ช่ือแลว้นั้น พวกมนัมกัจะชอบชวนมารตวัอ่ืน ๆ เขา้
ไปอีก ถา้ผูเ้ช่ือไม่ยอมสารภาพในจุดแรก มารอีกหลายตวัก็จะมีโอกาสเขา้ไปในชีวิตของเขามนัจะไป
รบกวนอารมณ์, ความคิด, ความตั้งใจ และชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของเขา สงครามฝ่ายจิตวญิญาณก็จะ
เขม้ขน้ข้ึน และชีวติฝ่ายจิตวิญญาณของผูเ้ช่ือก็จะตกต ่าลง 

โดยมากความบาปจะครอบง าชีวติและมีผลต่อความคิด, การกระท าและท่าทีของเขา มาร
ซาตานจะอาศยัอยูใ่นความบาป 

ความบาปดา้นต่าง ๆ มีดงัน้ี 
1. พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่ถูกตอ้ง 
2. ความโกธรและความขมข่ืน, ความเกลียดชงั, ความเดือดดาล และการกบฎ 
3. ความรู้สึกปฏิเสธ, ความรู้สึกผดิ, มองตนเองไม่ดี, กลวั, รู้สึกต ่าตอ้ยและความอาย 
4. ความรู้สึกสนใจเร่ืองผ ีๆ และวญิญาณต่าง ๆ ในโลก 
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ส่ิงเหล่าน้ีเป็นประตูท่ีมารซาตานสามารถเดินเขา้มาสู่ชีวิตมนุษย ์ เป็นทางเขา้ท่ีเปิดออกไดโ้ดย
เจา้ของบา้นไม่รู้ตวัประตูแรกสามารถเปิดไดต้ั้งแต่แรกเกิด แมว้า่พระคมัภีร์ไม่ไดบ้อกวา่มารซาตานใน
ตวัของพ่อแม่สามารถถ่ายทอดสู่ลูกได ้ แต่เราก็มีค  าเตือนวา่บาปของพอ่แม่จะมีผลต่อลูก ๆ ของพวกเขา
ไดถึ้งส่ีชัว่อายคุน (อพยพ 20: 5, 34:6, 7, เฉลยธรรมบญัญติั 5:5-10) กฎของการถ่ายทอดน้ีไม่ไดเ้ป็นไป
อยา่งอตัโนมติัพระเยซูคริสตเ์ขา้มาเพื่อช าระความบาปและค าสาปแช่งทั้งส้ิน รวมถึงความบาปท่ีต่อ
เน่ืองมาจากบาปของอาดมัดว้ย ลูก ๆ ของพอ่แม่ท่ีรักพระเจา้ก็ไม่ไดรั้กและเช่ือฟังพระเจา้โดยอตัโนมติั
เช่นกนั (สุภาษิต 22:6) 

ประตูท่ีสอง เปิดไดเ้ม่ือเด็กอยูใ่นวยัเยาวจ์ากสาเหตุต่อไปน้ี 1) ถูกข่มข่ืน 2) ถูกตบตี ท าร้าย
ร่างกาย 3) ถูกบีบบงัคบัทางจิตใจ 4) ถูกบีบบงัคบัทางดา้นจิตวิญญาณ คือถูกบงัคบัใหรั้บอ านาจของมาร
ซ่ึงตกทอดผา่นมาทางบรรพบุรุษหรือเด็กอาจจะถูกน าเขา้ไปมีส่วนในพิธีทางไสยศาสตร์ หรือเด็กถูก
สาปแช่ง 

ประเทศไทยมีประสบการณ์ในเร่ืองเด็กถูกทารุณมากมาย ไม่เพียงแต่ถูกบงัคบัใหค้า้กามเท่านั้น 
แต่ยงับงัคบัใหท้  างานหนกัในโรงงานต่าง ๆ อีกดว้ย ผมเคยเห็นเด็ก ๆ ท่ีถูกพอ่แม่เฆ่ียนตีนัน่เป็นส่ิงท่ี
โหดร้ายเกินไปส าหรับเด็กเล็ก ๆ ขณะท่ีเด็กจ าเป็นตอ้งถูกสอนใหมี้วนิยั แต่การลงโทษดว้ยอารมณ์เป็น
การท าทารุณต่อเด็ก การถูกท าทารุณเหล่าน้ีสามารถกลายเป็นแผลลึกซ่ึงจะมีผลในชีวติเม่ือเป็นผูใ้หญ่ได้
ซาตานจะฉวยโอกาสในตอนน้ี 

ประตูท่ีสาม เปิดไดถ้า้คริสเตียนท าบาปอยา่งตั้งใจ โดยเร่ิมไดต้ั้งแต่เป็นเด็ก เป็นวยัรุ่น หรือเป็น
ผูใ้หญ่ เม่ือใดก็ตามท่ีเราเห็นความบาปท่ีเพิ่มมากข้ึน เราก็จะเห็นกิจกรรมแห่งความชัว่ร้ายท่ีเพิ่มมากข้ึน
เช่นกนั 

ทุกคร้ังท่ีคริสเตียนมีความโกรธแคน้ต่อคนอ่ืน วญิญาณแห่งการไม่ให้อภยัน้ีจะเป็นจุดท่ีมาร
ซาตานสามารถเขา้มาในชีวิตของเขา ความบาปทางเพศก็เป็นอีกทางหน่ึงท่ีมารซาตานสามารถเขา้มาใน
ชีวติได ้ ถา้เราจดัการกบัปัญหาเหล่าน้ีอยา่งจริงจงั ซาตานก็จะไม่สามารถเขา้มาในชีวิตและไม่สามารถ
ท าร้ายเราได ้

โดยทัว่ไปแลว้ คริสเตียนท่ีเติบโตแลว้มกัจะไม่มีปัญหาเก่ียวกบัรูปเคารพ, ยนัมหานิยม, มนตด์ า
, มายากลและหมอดู แต่คริสเตียนส่วนมากมีปัญหาเก่ียวกบัการใหอ้ภยัผูท่ี้ท  าผิดต่อตน, ความขมข่ืนต่อ
ใครบางคน, ความบาปทางเพศ, การโกหก, การหลอกลวง, ความกลวั และความโกรธหลายคนสะดุด
เม่ือพระเจา้ไม่ตอบค าอธิษฐาน หรือพระเจา้อนุญาตใหเ้หตุการณ์บางอยา่งเกิดข้ึนในชีวติ และพวกเขา
ไม่สามารถยอมรับได ้
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ต้นตอและธรรมชาติของมารซาตาน 

มีความเช่ือหลายประการเก่ียวกบัตน้ตอของมารซาตาน 
1. มารซาตานเป็นวิญญาณท่ีแยกออกมาจากคนในสมยัก่อนอาดมั ความเช่ือน้ีเกิดจากการ

ตีความหมายพระคมัภีร์ตอนต่อไปน้ี ปฐมกาล 1: 1, เอเสเคียล 28:14, และอิสยาห์ 14:13, 14 
2. มารซาตานเป็นลูกหลานของทูตตกสวรรคก์บัผูห้ญิงก่อนสมยัน ้าท่วมโลก ปฐมกาล 6: 1-4, ยู

ดา 6:7, และ 2 เปโตร 2:4 
3. มารซาตานเป็นทูตตกสวรรคต์ามพระธรรมมทัธิว 12: 24, 24:41 ววิรณ์ 12:4, 7, 9, ยดูา 6 

และ 2 เปโตร 2:4 
ขณะท่ีหลายคนชอบการตีความหมายแบบท่ี 3 แต่เม่ือเราพยายามคิดถึงความเป็นไปไดข้องทั้ง

สามความคิดเห็นน้ี ปัญหาก็จะเกิดข้ึน มีการคาดเดาเร่ืองตน้ตอของมารซาตานไปต่าง ๆ นานา เป็นตน้ 
การศึกษาวธีิการขบัผีจึงดูเป็นเร่ืองท่ีสมควรกวา่ 

ส าหรับเร่ืองธรรมชาติของซาตานนั้น มีหนงัสือมากมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติลกัษณะของ
มารซาตาน อยา่งไรก็ตาม เร่ืองส าคญัท่ีเราน่าจะศึกษาก็คือเร่ืองการครอบครองของมารซาตานท่ีหนกัขอ้
ข้ึนเร่ือย ๆ การ์ดอน ลินเชย ์มองความหนกัขอ้ของมารซาตานตั้งแต่การกดข่ี, การท าใหห่้อเห่ียว, การท า
ใหห้มกมุ่น และในท่ีสุดก็คือการเป็นเจา้ของคนคนนั้น จอก็จ เบิร์ช เขียนวา่ “มารซาตาน เป็นวญิญาณ
ชัว่ท่ีไม่มีร่างกายแต่กระนั้นมนัก็แตกต่างจากบุคลิกภาพของบุคคล” 

พวกมนัมีความรู้ระดบัหน่ึงแต่ไม่มีสรรพญัญูญาณ พวกมนัรู้วา่พระเยซูคริสตเ์ป็นใคร (มาระโก 
1:24) พวกมนัมีช่ือ พวกมนัสามารถท าใหเ้ราเจบ็ป่วยได ้(กิจการ 10:38) แต่ความเจบ็ป่วยทุกอยา่งไม่ได้
เกิดจากพวกมนั พวกมนัชอบใหค้นนมสัการ (1 โครินธ์ 10:20) พวกมนัหาหนทางท่ีจะครอบครองและ
เขา้สิงในมนุษย ์และมารซาตานก็มีระดบัชั้นดว้ย (เอเฟซสั 6:12) 

ผู้รับใช้พระเจ้าจะช่วยปลดปล่อยได้อย่างไร 

ผมไม่ไดต้ั้งใจจะเขียนช่ือของมารซาตานท่ีพบในพระคมัภีร์ หรือท่ีพบในประเทศไทย ส่ิงท่ีผม
ตอ้งการจะเนน้คือส่วนท่ีผูรั้บใชส้ามารถท าได ้ เพื่อช่วยคริสเตียนท่ีถูกมารซาตานก่อกวนและตอ้งการ
การปลดปล่อย พระคมัภีร์กล่าววา่ “มีคนเช่ือท่ีไหน หมายส าคญัเหล่าน้ีจะบงัเกิดข้ึนท่ีนัน่ คือเขาจะขบัผี
ออกโดยนามของเรา เขาจะ   ภาษาแปลก ๆ” (มาระโก 16:17) 

ผูเ้ช่ือทุกคนสามารถขบัผอีกไดแ้ต่เราก็ตอ้งยอมรับความจริงวา่ มีผูรั้บใชพ้ระเจา้ไม่ก่ีคนท่ีมีของ
ประทานในการขบัผ ี ผูน้  าคริสเตียนบางคนออกความเห็นวา่ ของประทานแบบน้ีเป็นของอคัรทูตและ
บางคนเท่านั้นประธานของโรงเรียนพระคริสตธรรมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในอเมริกากล่าววา่ “เราควร
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ปล่อยเร่ืองน้ีไวเ้ฉย ๆ ไม่ควรยุง่เก่ียว” อยา่งไรก็ตาม ดร.เมอร์ริล องัเกอร์ เขียนวา่ “เราเตือนให้
คริสตจกัรระลึกถึงหนา้ท่ีของตนในการท่ีจะใชข้องประทานในการรักษา เพื่อปลดปล่อยผูท่ี้ถูกผกูมดั
ดว้ยโซ่ตรวนของมารซาตาน เราตอ้งช้ีใหค้ริสตจกัรเห็นวา่ของประทานน้ีไม่ไดมี้อยูใ่นรายการของ
ประทานในปัจจุบนั แต่เป็นท่ีเขา้ใจกนัโดยปริยายวา่คริสตจกัรจะตอ้งด าเนินกิจกรรรมน้ีต่อไป ซ่ึงเร่ิม
กระท ากนัตั้งแต่สมยัคริสตจกัรยคุแรก เพราะคร  สตจกัรจะพบปัญหาน้ีทุกยคุทุกสมยั แมก้ระทัง่ช่วงท่ี
พระคมัภีร์ใหม่ถูกเขียนข้ึน และแจกจ่ายไปตามคริสตจกัรแลว้ คริสตจกัรไม่มีขอ้แกต้วัท่ีจะละเลยของ
ประทานน้ี ไม่ยอมรักษาและปลดปล่อยผูค้นจากการกดข่ีของมารซาตาน คริสตจกัรมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ท่ีจะเสริมสร้างดา้นจิตวญิญาณและดา้นสติปัญญาแก่ผูน้ าแห่งพนัธกิจความรอด และการปลดปล่อยจาก
อ านาจมาร” 

ในฐานะผูรั้บใชพ้ระเจา้ คุณไม่จ  าเป็นตอ้งมีของประทานในการขบัผแีต่คุณตอ้งเขา้ใจขบวนการ
และคุณสมบติัของผูท่ี้จะขบัผีเสียก่อน จึงจะสามารถใหพ้ระเจา้ใชช่้วยเหลือผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารควบคุม
ของมาร 

1. คุณตอ้งมีความมัน่ใจในความรอดนิรันดร์ของคุณในพระเยซูคริสต ์(ยอห์น 10: 27-30) 
2. คุณตอ้งมีความเช่ือท่ีสามารถเคล่ือนภูเขาไดถ้า้จ  าเป็นตอ้งท า (มาระโก 11: 22-24, 16-17) 
3. คุณตอ้งมีความรู้ในพระวจนะของพระเจา้อยา่งดี (ฮีบรู 4; 12) 
4. คุณตอ้งจ าไวว้า่ซาตานพา่ยแพพ้ระคริสตแ์ลว้ (โคโลสี 2; 15, ฮีบรู 2:14) 
5. คุณตอ้งถ่อมใจ พึ่งพระเจา้และวางใจในพระองค ์(สุภาษิต 3: 5-7) 
6. คุณตอ้งรู้วา่พระเจา้ประทานสิทธิอ านาจใหแ้ก่คุณ (ลูกา 10:19) พระนามของพระองคมี์ฤทธา

นุภาพ (ลูกา 10:17, กิจการ 16:18) พระเยซูคริสตป์ระทานสิทธิอ านาจใหแ้ก่เรา 
7. คุณตอ้งมีฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ (มทัธิว 12: 28, ลูกา 4:18)  

ผู้เช่ือต้องท าอย่างไรจึงจะได้รับการปลดปล่อย 

1. ตอ้งกลบัใจจากบาปทุกอยา่ง 
2. ตอ้งให้อภยัทุกคนท่ีท าบาปต่อตน โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนในครอบครัวหรือเพื่อน 
3. ตอ้งเลิกท าบาปทางเพศ 
4. ตอ้งเลิกการมีส่วนในกิจกรรมทางไสยศาสตร์ 
5. ตอ้งก าจดัรูปเคารพ, มหาเสน่ห์, หนงัสือเก่ียวกบัไสยศาสตร์ต่าง ๆ ใหห้มดจากบา้น 
6. ตอ้งยอมจ านนต่อพระเจา้อยา่งหมดใจ 
คุณจะเห็นแลว้วา่ ถา้คุณตอ้งการไดรั้บการปลดปล่อยจากมาร น่ีคือส่ิงต่าง ๆ  ท่ีคุณตอ้งจดัการ 

ส่ิงเหล่าน้ีคุณไม่สามารถท าไดห้ลงัจากการเทศนาในวนัอาทิตยท่ี์โบสถ ์ แต่คุณตอ้งให้ค  าปรึกษาแก่คน
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เหล่าน้ีทีละคน ร่วมกบัผูป้กครองอีกหน่ึงหรือสองคน สืบหาดูวา่มารซาตานเขา้มาในตวัคนคนนั้นได้
อยา่งไร มีเหตุการณ์หรือความบาปใดท าใหเ้กิดข้ึน 

การขบัผไีม่ไดเ้ป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของเรา เป้าหมายสูงสุดของเราคือการขอใหพ้ระเจา้เขา้มา
เติมเตม็ในช่องวา่งท่ีคนนั้นมีหลงัจากท่ีผอีอกไปแลว้ ถา้คุณไม่ไดท้  าดงันั้น ชีวติของคนคนนั้นจะแยล่ง
กวา่เดิม เพราะมารซาตานจะพเนจรออกไปอยา่งเร่ือยเป่ือย และถา้มนัหาท่ีอยูไ่ม่ไดม้นัจะกลบัเขา้มาอีก 
และถา้มนัพบวา่ยงัวา่งอยูม่นัจะพาเพื่อน ๆ ของมนัเขา้มาดว้ยกนั ดงันั้น ผูรั้บใชพ้ระเจา้ควรติดตามคน
คนนั้นหลงัจากท่ีมารซาตานออกไปแลว้ดว้ย 

เผชิญความล้มเหลว 

ในสมยัพระเยซู ชายคนหน่ึงน าลูกชายท่ีมีผใีบผ้หีนวกเขา้สิงมาใหส้าวกขบั แต่สาวกของพระ
เยซูไม่สามารถขบัมนัออกไป พระเยซูเพิ่งจะกลบัลงมาจากภูเขากบัศิษยอี์กสามคคน แพทยส์มยัปัจจุบนั
คงจะวนิิจฉยัวา่เด็กชายคนน้ีเป็นโรคลมบา้หมู แต่พระเยซูไล่วญิญาณใบแ้ละหนวกออกไปจากเด็กคน
นั้น และสั่งไม่ใหม้นัเขา้เด็กคนนั้นอีก ผอีอกจากเด็กคนนั้น ต่อมาพวกสาวกถามพระเยซูวา่ ท าไมพวก
เขาจึงขบัไม่ออก พระองคบ์อกวา่ผบีางชนิดท่ีขบัไม่ออก แต่คนคนนั้นจะรอดไดก้็โดยการอธิษฐาน และ
การรอดอาหารเท่านั้น (มทัธิว 17: 14-21) 

สาวกไม่สามารถไล่ผใีบอ้อกไดแ้ต่พวกเขาอยากจะเรียนรู้จากประสบการณ์น้ีและตอ้งการแกไ้ข
ใหถู้กตอ้งในอดีตพวกเขาเคยไล่ผอีอกได ้ แต่ท าไมคราวน้ีจึงไล่ออกไม่ได ้ มีบทเรียนหลายประการท่ีเรา
สามารถเรียนรู้ไดจ้ากเร่ืองน้ี 

ประการแรก ผมีีหลายระดบั เช่นเดียวกบัท่ีคนบางคนแขง็แรงกวา่คนอ่ืน ผบีางตวัก็แข็งแรงกวา่
ผตีวัอ่ืน ผมีีบุคลิกเหมือนกบัคน ผบีางตวัมีความมุ่งมัน่มากกวา่ตวัอ่ืน ดงัตวัอยา่งท่ีเราพบในกิจการ 19: 
13-16 ชายคนหน่ึงมีผเีขา้สิงและสามารถเอาชนะลูกชายเจด็คนของเสวา พวกเขาสู้มนัไม่ไดจ้นตอ้งวิง่
หนีออกจากบา้นเลือดไหลและเปลือยกาย 

ประการทีส่อง ผบีางตวัตอ้งใชค้วามเช่ือในการขบัมากกวา่ผบีางตวัเน่ืองจากผบีางตวัแขง็แรง
กวา่ผบีางตวันัน่เอง ผูรั้บใชพ้ระเจา้จึงตอ้งใชค้วามเช่ือท่ีไม่ธรรมดาถา้จะขบัผท่ีีแขง็แรง 

ประการทีส่าม มีหลกัการฝ่ายวญิญาณบางประการท่ีจ าเป็นในการรับพลงัฝ่ายวิญญาณ การ
อธิษฐานและการอดอาหารเป็นกุญแจส าคญัในการมีความเช่ือท่ีไม่ธรรมดา พระเยซูคริสตไ์ม่ไดใ้ห้
สาวกของพระองคอ์ธิษฐานอดอาหารเม่ือพระองคย์งัอยูก่บัพวกเขา พระองคอ์ธิบายเหตุผลในเร่ืองน้ีแก่
พวกฟาริสีวา่ เม่ือเจา้บ่าวไม่อยูแ่ลว้ สาวกจึงจะอธิษฐานอดอาหาร ถา้คุณอยากใหพ้ระเจา้ใชใ้นการขบัผี 
คุณจะตอ้งเรียนรู้วธีิการอธิษฐานและการอดอาหาร นัน่ไม่ใช่เพราะพระเจา้ไม่ขบัผี แต่เพราะผูรั้บใชข้อง
พระองคอ่์อนแอ และไม่มีพลงัถา้ไม่อธิษฐานและอดอาหาร 
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สรุป 

ประการสุดทา้ย คริสเตียนจะสามารถรักษาเสรีภาพของตนไวจ้ากผมีาร และมีชยัชนะไดโ้ดย 
1. คริสเตียนตอ้งด าเนินชีวิตกบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิ น่ีหมายถึงการด าเนินชีวติให้บริสุทธ์ิ

สะอาดจ าเพาะพระพกัตร์พระเจา้และต่อหนา้มนุษยค์ริสเตียนตอ้งเรียนรู้ท่ีจะ “ท าลายความคิดท่ีมีเหตุผล
จอมปลอม และทิฐิมานะทุกประการใหเ้ขา้อยูใ่ตบ้งัคบัจนถึงรับฟังพระคริสต”์ 2 โครินธ์ 10:5 

2. คริสเตียนควรอ่านพระคมัภีร์ทุกวนั พระวจนะของพระเจา้จะช าระเราทุกวนั พระคมัภีร์เป็น
อาหารประจ าวนัของจิตวิญญาณ 

3. คริสเตียนควรหาเพื่อนท่ีเป็นคริสเตียน น่ีไม่ไดห้มายความวา่พวกเขาควรทิ้งเพื่อนท่ีไม่ใช่ 
คริสเตียน แต่หมายความวา่คริสเตียนจ าเป็นจะตอ้งมีสามคัคีธรรมกบัคริสเตียนคนอ่ืน ๆ  

4. ใหชี้วติเตม็ลน้ดว้ยพระวิญญาณอยูเ่สมอ (เอเฟซสั 5: 18) ใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิสร้างผลใน
ชีวติ (กาลาเทีย 5:22, 23) 

5. พระเยซูคริสตค์วรเป็นศูนยก์ลางของชีวติ (ฮีบรู 12:2) พระองคค์วรเป็นหน่ึงเหนือทุกส่ิง และ
เหนือทุกคนในชีวิตคริสเตียน พระเยซูคริสตค์วรเป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดในชีวติของคริสเตียน 

6. คริสเตียนตอ้งสวมยทุธภณัฑท์ั้งชุดท่ีพระเจา้จดัเตรียมไวใ้ห ้(เอเฟซสั 6: 12-18) 
เราพึงจ าไวเ้สมอวา่จงรักพระเจา้ดว้ยส้ินสุดใจ ส้ินสุดจิตวิญญาณและความคิด ส้ินสุดก าลงั และ

รักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 11 กรกฎาคม - สิงหาคม 1994, หนา้ 32-42. 


