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บทที่ 19
ขณะที่คุณออกไป…..จงปลดปลอย

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- บอกถึงมาร 3 ประเภทใหญ ๆ ทีโ่จมตีรางกาย จติใจและวิญญาณของมนุษย
- อธิบายคุณคาของของประทานการจํ าแนกวิญญาณในการจัดการกับฤทธิ์อํ านาจของ

มาร
- อธบิายวาการถูกผีมารเขาครอบงํ าความคิดหมายถึงอะไร
- บอกถงึลักษณะของคนที่ถูกมารครอบงํ า
- อธบิายวาการถูกกดขี่จากมารหมายถึงอะไร
- อธบิายลักษณะของคนที่ถูกผีมารกดขี่เขา
- อธบิายวาการถูกผีเขาหมายถึงอะไร
- บอกถึงลักษณะของคนที่ถูกผีเขา
- สรุปงานรบัใชของพระเยซูที่เกี่ยวกับฤทธิ์อํ านาจของผีมาร
- ใหแนวทางในการเอาชนะอํ านาจของผีมาร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“พระองคทรงเรียกสาวกสองคนของพระองคมา แลวก็ประทานอํ านาจใหเขาขับผีราย     

ออกไดและใหรักษาโรคและความเจ็บไขทุกอยางใหหายได” มทัธิว  10:1

คํ านํ า

เปนเวลานานมาแลวที่กิจการของมารถูกละเลยโดยคิดวาเปนความประพฤติแปลกๆของ
คนนอกศาสนา ไมไดคิดวาเปนปญหาที่เขามาบุกรุกชีวิต บาน คริสตจักรและชาติเลย

แตมีคนรอบๆตัวคุณที่ถูกทรมาน เดือดรอนและซํ้ ายังถูกครอบครองโดยอํ านาจของ      
ความมืดที่เรียกวา มาร พระเยซูทรงรับใชแกคนที่ถูกกระทบจากอํ านาจของผีมาร (กิจการ 10:36) และ       
พระองคทรงมอบหมายสาวกของพระองคใหทํ าเชนเดียวกัน เมือ่เขาไปประกาศขาวประเสริฐแหงอาณาจักร
(มทัธิว 10:1)
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บทนีเ้สนอแนวทางในการรับใชกับผูที่ถูกกระทบจากฤทธิ์อํ านาจของผีมาร ผูที่ถูกมารคุมขัง
ตองถกูปลดปลอยใหเปนอิสระเสียกอนจึงจะรับขาวประเสริฐได

สถาบนัฮารเวสไทมเสนอหลักสูตรที่ชื่อวา “ยทุธวธิีฝายวิญญาณ  :  คูมือสํ าหรับสงคราม
ฝายวิญญาณ” ซึง่บอกรายละเอียดของกิจการของซาตานและพลังอํ านาจของผีมาร ถาคุณยังไมคุยเคยกับ
สงครามฝายวิญญาณ คุณควรศึกษาหลักสูตรนี้กอนที่คุณจะเริ่มตนงานรับใชในการปลดปลอยคนจากผี
มาร

พระเยซูและผีมาร

งานรับใชของพระเยซูแสดงใหเห็นชัดวาวิญญาณของผีมารเปนพลังอํ านาจที่แทจริงแหง
ความชั่วราย เมือ่พระเยซทูรงสอนเกี่ยวกับผีมารและการที่พระองคทรงจัดการกับมันไดใหขอมูลที่ทรงคุณคา
เกีย่วกบัยุทธวิธีของซาตาน

พระเยซทูรงยอมรับความจริงที่วาซาตานเปนผูปกครองของผีมารจํ านวนหนึ่ง พระองคทรง
สอนถึงความเปนจริงและอํ านาจของผีมาร พระองคตรัสวาการขับอํ านาจของผีมารใหออกไปไดเปน      
เครือ่งหมายหนึ่งที่แสดงวาแผนดินของพระเจามาถึงแลว จงอาน มัทธิว 12:22-30,  มาระโก 3:22-27,  และ                 
ลูกา 11:14-23 เพือ่สรุปถงึสิ่งที่พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับผีมาร

งานรับใชสวนใหญของพระเยซูประกอบดวยการจัดการกับอํ านาจของผีมาร ตัวอยางของ
พระเยซแูละสทิธอํ านาจในพระนามของพระองคเปนพื้นฐานของพระคัมภีรในการจัดการกับผีมาร

พระเยซูทรงรับใชตอ “ทกุคน” ทีม่าหาพระองคพรอมกับปญหาดานผีมาร เปโตรกลาวถึง
พระเยซูวา

“คือเร่ืองพระเยซูชาวนาซาเร็ธ วาพระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และ
ดวยฤทธานุภาพอยางไรและพระเยซูเสด็จไปกระทํ าคุณประโยชนและรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน
เพราะวาพระเจาทรงสถิตกับพระองค” กิจการ 10:38

มารปฏิบัติงานอยางไร ?

ซาตานใชใหมารมาตอตานพระเจา แผนการและจุดประสงคและประชากรของพระองค   
มนัยงัท ําสงครามตอสูผูไมเชื่อเพื่อไมใหเขาไดรูความจริงแหงขาวประเสริฐ

มารควบคุมในขอบเขตอาณาบริเวณพิเศษ (เทพผูครอง) เชน เจาผูพิทักษเปอรเชียที่กลาว
ไวในดาเนียล 10:12-13 มารยงัท ํางานผานทางบุคคลิกภาพของคน ทางชายและหญิงเพื่อใหวัตถุประสงค
ของซาตานสํ าเร็จในโลกนี้
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การตอตานพระประสงคของพระเจาเปนวัตถุประสงคใหญของซาตาน คํ าวา “ซาตาน”
หมายถึง “ศัตรู” ซาตานเปนศัตรูของพระเจาเปนประการแรก (โยบ 1:6, มัทธิว 13:39)  และเปนศัตรูของ
มนษุยเปนประการที่สอง (เศคาริยาห  3:1, เปโตร  9:25)

มารมีธรรมชาติ (ลักษณะ) ตางๆกัน ปฏิบัติงานในลักษณะวิญญาณของความเจ็บปวย
วิญญาณแหงการลอลวงและวิญญาณแหงความสกปรก ไมสะอาด ซาตานใชวิญญาณเหลานี้ใหทํ า
สงคราม   ตอสูกบัมนุษยทั้งทางรางกาย จติใจและวิญญาณ
วญิญาณแหงความออนแอไมแข็งแรง (สขุภาพไมดี)

มีวิญญาณตาง ๆ ทีก่อความเดือดรอนตอรางกายของผูเชื่อเชนเดียวกับที่ทํ าตอผูไมเชื่อ
จงอาน ลูกา 13:10-17  หญงิคนนีถ้กูรบกวนจากวิญญาณแหงความออนแอ
เธออยูทีก่ารนมัสการในวันสะบาโตและพระเยซูทรงเรียกเธอวา “บุตรสาวของอับราฮัม”  ให

เรารูวาเธอคงเปนผูติดตามพระเจา อยางไรกต็ามรางกายของเธอถูกรบกวนจากซาตานมาเปนเวลาถึง 18 ป
ตัวอยางอื่น ๆ ของอํ านาจของผีมารที่รบกวนรางกายจะเห็นไดใน  มัทธิว 12:22,  17:15-18,

กิจการ 10:38,  2 โครินธ 12:7
วญิญาณแหงการลอลวง

วญิญาณเหลานี้รบกวนวิญญาณของมนุษย ลอลวงใหเขาเชื่อคํ าสอนเท็จตาง ๆ ซึ่งทํ าให
ถกูพพิากษาไปสูการลงโทษนิรันดร เปนวญิญาณของหลักความเชื่อเทียมเท็จลัทธิตาง ๆ พระคริสตเทียม
เท็จและครูสอนเท็จ

“พระวิญญาณไดตรัสไวอยางชัดแจงวา ตอไปภายหนาจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ โดยหัน
ไปเชื่อฟงวิญญาณที่ลอลวง และฟงคํ าสอนของพวกผีปศาจ” 1  ทิโมธิ 4:1

วญิญาณแหงการลอลวงนี้ทํ าการหลอกลวง มกัจะท ําอศัจรรยซึ่งทํ าใหบางคนเชื่อวาเขามา
จากพระเจา

“ดวยวาผเีหลานั้นเปนผีรายกระทํ าหมายสํ าคัญ มนัออกไปหากษัตริยทั้งปวงทั่วพิภพ เพื่อ
ใหบรรดากษัตริยเหลานั้นรวมกันทํ าสงครามในวันยิ่งใหญของพระเจาผูทรงฤทธานุภาพสูงสุด” วิวรณ 16:14

“คนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดลบันดาลของซาตาน พรอมกับการอิทธิฤทธิ์ตางๆ
และหมายสํ าคัญ และการอัศจรรยแหงความเท็จ และอุบายอธรรมตางๆ สํ าหรบัคนเหลานั้นที่จะตองพินาศ
เพราะเขาทั้งหลายไมไดรักความจริงเพื่อจะรอดได” 2  เธสะโลนิกา  2:9-10

วญิญาณแหงการลอลวงรวมถึง “วญิญาณแหงการทํ านายโชคชะตา” ทีก่ลาวไวในกิจการ
“เมือ่เรากํ าลังออกไปยังที่สํ าหรับอธิษฐาน มทีาสสาวคนหนึ่งที่มีผีหมอดูเขาไดมาพบกับเรา

เขาท ําการทายใหนายของเขาไดเงินเปนอันมาก”        กิจการ 16:16
วญิาญาณแหงการทํ านายโชคชะตานี้กระทํ าการในหมอดู พอมดหมอผี ดูลายมือ ลูกแกว

กลม และการอานใบชา วญิญาณของการทํ านายโชคชะตาพยากรณอนาคตหรือคนพบความรูซึ่งไมไดรูตาม
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ธรรมชาติ ซึง่ไมใชวิธีของพระคัมภีร มคํี าเตือนใหระวังวิญญาณเหลานี้ไวใน เลวีนิติ 19:31, 20:6,  เฉลยธรรม
บัญญัติ 5:9,  18:10,   เลวินิติ   20:27,  และซามูเอล   28:3

วญิญาณแหงการลอลวงทํ าใหจิตสํ านึกเสียไป ลอลวง หลอก ท ําใหหลง ท ําใหสนใจ ทํ าให
หลงเสนห ต่ืนเตน เราใจ ดึงดูดใจและหลอกลวง

วิญญาณแหงการลอลวงกระทํ าการโดยกอใหเกิด “ความโหดรายฝายวิญญาณในสถาน
ฟาอากาศ” มนัมอียูและทํ าการในลัทธิตาง ๆ และทีใ่ดก็ตามที่มีความผิดพลาดทางหลักขอเชื่ออยู ซาตาน
ตองการใหคนมานมัสการมันและจะรับเอาทุกวิถีทาง วิญญาณแหงการลอลวงหลอกชายและหญิงให
นมสัการรูปเคารพและแมแตนมัสการซาตานเอง
วญิญาณที่ไมสะอาด  (ผีโสโครก)

ฤทธิ์อํ านาจของผีมารชนิดนี้รบกวนธรรมชาติฝายวิญญาณของมนุษย มนัท ําใหเกิดความ
ประพฤติที่เสื่อมศีลธรรม ความคิดที่ไมสะอาด การลอใหหลงและยุทธวิธีอ่ืนๆของซาตานที่ใชผูกมัดชายและ
หญิง

เมื่อซาตานควบคุมคนแตละคนดวยวิญญาณที่ไมสะอาด มนักส็ามารถปฏิบัติการในบาน    
คริสตจกัรและชาติทั้งหมดเพราะวากลุมคนเหลานี้ประกอบดวยคนแตละคน ซาตานจงึทํ างานในระดับตางๆ
กบัของโครงสรางในสังคม

ตัวอยางของวิญญาณที่ไมสะอาด ดู มทัธิว 10:1,  12:43,  และมาระโก 1:23-26

การกดขี่ การครอบงํ า การครอบครอง

วิญญาณชั่วอาจกดขี่ผูคนได การกดขี่เบียดเบียน หมายถึง การตอตานหรือผูกมัดจาก       
ภายนอก

วญิญาณชั่วทํ าการกดขี่ไดหลายวิธี ซึง่กอใหเกิดความเศราหดหูใจ สรางสถานการณทาง
ดานลบและใสความคิดผิด ๆ เขาไปในใจเชน ความคิดที่จะฆาตัวตาย การผิดศีลธรรม ความไมเชื่อ ความ
กลัว เปนตน มารสรางสถานการณและสภาวะที่ลอลวงคนใหทํ าบาป

“คือเร่ืองพระเยซูชาวนาซาเร็ธ วาพระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และ
ดวยฤทธานุภาพอยางไร และพระเยซูเสด็จไปกระทํ าคุณประโยชนและรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน
เพราะวาพระเจาทรงสถิตกับพระองค”          กิจการ 10:38

มารเขาครอบครองมนุษย การครอบครองคือสภาวะที่วิญญาณชั่วตัวหนึ่งหรือหลายตัว
(มาร) เขาอาศัยในรางกายมนุษยและควบคุมเขาใหเปนเหยื่อโดยสิ้นเชิงเพื่อใหทํ าตามใจของมัน บางคน
ชอบใชคํ าวา “ถกูผีเขา” มากกวาใชวาครอบครอง แตเมื่อดูตามคํ าแลว คนทีถ่กูมารครอบครองก็เปนเจาของ
บานใหที่อยูอาศัยแกมาร
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การครอบครองอาจเกิดขึ้นดวยความเต็มใจ คนอาจตองการใหวิญญาณเขาครอบครอง
เพือ่ใหเขามีอํ านาจกระทํ าการทรงเจาเขาผี ใหคํ าแชงสาป กลายเปนพอมดหรือใหมีอํ านาจเหนือธรรมชาติ
อ่ืนๆ

การครอบครองอาจเกิดอยางไมเต็มใจ คน ๆ หนึง่ไมปรารถนาที่จะถูกครอบครอง แตวา
โดยทางความคิดที่บาป การกระทํ าหรือการติดตอสัมพันธกับลัทธิตาง ๆ การครอบครองจึงเกิดขึ้นได

อํ านาจของมารที่กระทํ าการในบิดามารดาและบาปของบิดามารดาอาจมีผลกระทบตอ      
ลูกหลานได (ดู อพยพ 20.5,  34.7  และ เฉลยธรรมบัญญัติ 5.9)  ซึง่ท ําใหเกิดการครอบครองของมารหรือ   
การกดขี่เบียดเบียนของมารในตัวลูก ๆ ตามที่บันทึกไวใน มาระโก 7.24-30 และ 9.17-21

มอีีกสิ่งหนึ่งคือ การครอบงํ า ของมาร เปนสภาวะที่คนถูกครอบงํ าโดยมีความสนใจในมาร
หรือยุงเกี่ยวกับมาร เปนความสนใจที่ผิดปกติเกี่ยวกับการใชเวทมนต มารและซาตานซึ่งควบคุมความสนใจ
และกระทํ าดวยวิธีเผด็จการ การถกูครอบงํ าดวยอํ านาจของมารอาจนํ าไปสูการถูกครอบครองดวยมาร

                        แผนภูมิตอไปนี้สรุปชนิดตาง ๆ ของมารและอาณาบริเวณของการปฏิบัติการของมัน
วญิญาณของการลอลวง          วญิญาณที่ไมสะอาด วญิญาณของความออนแอ
รบกวนวิญญาณของมนุษย      รบกวนความคิดของมนุษย                     รบกวนรางกายของมนุษย
 

         วญิญาณเหลานี้สามารถ
  กดขี่เบียดเบียน
    ครอบครอง
      ครอบงํ า

มารรบกวนผูเชื่อไดไหม  ?
ผูเชื่อที่แทจริงไมถูกครอบครองโดยมารเพราะวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไมอาศัยอยูในที่เดียว

กับวิญญาณชั่ว
“ทานไมรูหรือวารางกายของทานเปนวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยูในทาน ซึ่ง

ทานไดรับจากพระเจา ทานไมใชเจาของตัวทานเอง พระเจาไดทรงซื้อทานไวแลวดวยราคาสูง
เพราะฉะนัน้ทานจงถวายพระเกียรติแดพระเจาดวยรางกายของทานเถิด” 1 โครินธ 6:19-20

เมื่อคุณเปนของพระเจาและเต็มดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณก็ไมอาจที่จะเปนของ
ซาตานและเต็มดวยวิญญาณของมันในเวลาเดียวกัน พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไมอยูใน “วิหาร” เดียวกับ
ซาตาน



234

แตไมไดหมายความวาผูเชื่อไมอาจถูกรบกวนจากอ ํานาจของมาร   เราตอสูกับอํ านาจเหลา
นี้

ซาตานใชอํ านาจของมารเพื่อโจมตีผูเชื่อจากภายนอกโดยการกดขี่ขมเหงซึ่งเปนอาการที่
เราไดพูดไปแลว แตเขาไมสามารถครอบครองผูเชื่อได

“การครอบครอง”  หมายถึง การเขามายุงเกี่ยวภายใน การ “กดขี่เบียดเบียน”    หรือ    ผูก
มัด หมายถึง ควบคุมจากภายนอก

กิจกรรมตาง ๆ ของผูเชือ่อาจถกูนํ าพาโดยวิธีของซาตานก็ไดถาเขายอมใหอํ านาจของมาร
มากดขี่เบียดเบียนเขา การกดขีห่รือการผูกมัดโดยอํ านาจชั่วรายทํ าใหซาตานใชเขาเพื่อจุดประสงคที่ชั่ว

ส่ิงนี้เกิดขึ้นกับเปโตร สาวกของพระเยซูถูกซาตานใชใหพยายามหันเหความสนใจของ   
พระเยซจูากการทนทุกขเพราะบาปของมนุษยชาติ

เมือ่พระเยซูทรงอธิบายถึงการทนทุกขที่พระองคตองเผชิญ เปโตรกลาววา
“………พระองคเจาขา ใหเหตกุารณนั้นอยูหางไกลจากพระองคเถิด อยาใหเปนอยางนั้น

แกพระองคเลย” มทัธิว 16:22
พระเยซูตรัสกับเปโตรวา  “อายซาตาน  จงไปใหพน  เจาเปนเครื่องกีดขวางเราเพราะเจาคิด

อยางคน มไิดคิดอยางพระเจา”         มทัธิว 16:23
พระเยซูไมไดหมายความวาเปโตรเปนซาตาน พระองคเพียงแตรับรูวาในขณะนั้นเปโตรได

ยอมใหซาตานกระทํ างานผานตัวเขา เขาไมไดถูกผีมารเขาครอบครอง แตเขายอมใหวิญญาณของซาตาน
มามีอิทธิพลตอเขา

โดยการกระทํ าของเขาเอง ผูเชือ่ไดใหที่วางแกซาตานที่จะใชเขาได (เอเฟซัส 4:27)
เมือ่คนๆหนึ่งบังเกิดใหม ชือ่ของเขาถูกจดไวแลวในหนังสือพิเศษของสวรรคเรียกวาหนังสือ

แหงชีวิต คนทีช่ือ่เขาอยูในหนังสือนี้เทานั้นที่จะเปนพลเมืองถาวรของสวรรคชั่วนิรันดร
“และถาผูใดที่ไมมีชื่อจดไวในหนังสือชีวิต ผูนัน้กถ็ูกทิ้งลงไปในบึงไฟ”   วิวรณ 20:15
เปนไปไดที่ชื่อของคุณอาจถูกเขียนไวในหนังสือแหงชีวิต แตภายหลังถูกลบออกเสีย    

เพราะวาไดหันหลังกลับไปดํ าเนินชีวิตที่บาป
“ผูใดมีชัยชนะ ผูนั้นจะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไมลบชื่อผูนั้นออกจากหนังสือแหงชีวิต    

เราจะรับรองชื่อผูนั้นตอพระพักตรพระบิดาของเรา และตอหนาเหลาทูตสวรรคของพระองค”        วิวรณ 3:5
อัครทูตเปาโลแสดงความหวยใยวาเขาจะไมถูก “ขวางทิ้ง” หลงัจากที่ไดเทศนาแกผูอ่ืน
“แตขาพเจาก็ทุบตีรางกายใหมันแข็งจนอยูมือ เพราะเกรงวาเมื่อขาพเจาไดประกาศขาว

ประเสริฐแกคนอื่นแลว ตัวขาพเจาเองจะเปนคนที่ใชการไมได”                     1 โครินธ 9:27
เปาโลรูดีวาความบาป โดยเฉพาะอยางยิ่งบาปของเนื้อหนังที่ไมไดสารภาพและทํ าตอไป

เร่ือย ๆ ยอมมีผลใหสูญเสียจิตวิญญาณของเขาเอง แมวาเขาจะเทศนาใหผูอ่ืนฟงก็ตาม
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โดยการทํ าบาปตอไปเร่ือย ๆ ในที่สุด คุณกจ็ะจบลงในสภาวะหลงหาย หมายความวาคุณ
จะไมเปนสาวกที่แทจริงของพระเยซูคริสต

ถาคณุยังคงทํ าบาปตอเนื่องและไมไดสารภาพ ไมมีผูใดจะบอกคุณไดวาถึงจุดใดที่คุณ
หยดุเปนสาวกแทของพระเยซูและกลับกลายเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรของซาตานอีก

พระเจาทรงเปนผูตัดสินจุดนี้ แตเมือ่มันเกิดขึ้นแลวคุณกํ าลังเปดตัวเองออกสูการโจมตีของ
ศัตรูที่ใหญยิ่งกวาเดิม รวมทัง้การที่คุณอาจถูกมารเขาครอบครองได

เหตนุีจ้งึเปนสิง่สํ าคัญเมื่อคุณทํ าบาปตองรับสารภาพทันทีและหันเสียจากความอธรรม
“ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม กจ็ะทรงโปรดยกบาปของ

เราและจะทรงชํ าระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น ถาเรากลาววาเราไมไดทํ าบาป กเ็ทากับเราทํ าใหพระ
องคเปนผูตรัสมุสา และพระด ํารัสของพระองคก็มิไดอยูในเราทั้งหลายเลย”          1 ยอหน 1:9-10

พระเยซถูกูเรียกวาเปนพระวาทะของพระเจาในหลาย ๆ แหงในพระคัมภีร ถาพระวาทะ
ของพระเจาไมไดอยูในตัวคุณแลว พระเยซูก็ไมไดทรงประทับอยูในตัวคุณเชนนั้น

มารควบคุมไดอยางไร ?

มารควบคุมคนไดหลายวิธีดังตอไปนี้
คนรุนตาง ๆ

มารอาจกดขี่หรือครอบครองคนเพราะวาไดเคยกดขี่หรือครอบครองบิดามารดามากอน    
ท ําใหเกิดอิทธิพลของมารเหนือชีวิตของลูก ๆ (อพยพ 20:5,  34:7,  เฉลยธรรมบัญญัติ 5:9)
ความคิดจิตใจ

ความคิดเปนสนามรบที่สํ าคัญของซาตาน ถาซาตานสามารถควบคุมความคิดของคุณได    
ในที่สุด มันก็จะควบคุมการกระทํ าของคุณ การขาดการควบคุมจิตใจในที่สุดจะทํ าใหขาดการใชเจตนาซึ่ง
น ําไปสูความประพฤติที่บาป

การดํ าเนินตอไปในความคิดและการกระทํ าที่บาปอาจนํ าไปสูการถูกมารกดขี่และถูก   
ครอบครอง ซึง่ในทีสุ่ดจะนํ าไปสูจิตใจที่ถูกสาปแชงเชนที่อธิบายไวใน โรม 1 ซึง่เปนความคิดจิตใจที่ถูก  ควบ
คุมโดยความคิดชั่วรายอยางสิ้นเชิง

มารอาจเขามาสูเราโดยการใชยาเพื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจดวยซึ่งลดความสามารถของคนที่
จะตอสูกับมารและใหหนทางแกมารเพิ่มข้ึน คํ าสอนเรื่อง “การลางสมอง” หรือ “การควบคุมจิตใจ” ก็เปน
ทางใหมารเขามาสูคนดวย
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การกระทํ าที่บาป
ความคิดที่บาปในไมชาก็นํ าไปสูการกระทํ าที่บาป ตัวอยางเชน ความคิดเรื่องการลวง

ประเวณีทํ าใหเกิดการกระทํ าจริงๆในการลวงประเวณีสํ าเร็จลง  ความบาปคือการกบฎและความคิดและ   
การกระทํ าที่กบฏทํ าใหกิจกรรมของมารเขามาสูคนได

เมื่อผูเชื่อยังคงดํ าเนินตอไปในความคิดและการกระทํ าที่บาป เขาก็ให “ที่อยู” แกมาร               
(เอเฟซัส 4:27)  เขาใหทีว่างฝายวิญญาณมากขึ้นแกการปฏิบัติงานของศัตรู

ความบาปในการเขาไปเกี่ยวของกับการใชเวทยมนต รวมทั้งการใชวัตถุ หนังสือตาง ๆ   
การทรงเจาเขาผี ฯลฯ เปนการปฏิบัติที่เปนอันตรายและดึงดูดใหอํ านาจของมารเขามาสูคน

ผูไมเชื่อที่มีชีวิตในความบาปก็เปดโอกาสใหมารกดขี่และครอบครอง คนทีเ่ปนของซาตาน
และไมมีประสบการณแหงการบังเกิดใหมในพระเยซูคริสตก็เปนของมันเพื่อใหมันใชกดขี่และครอบครอง
ตามที่มันตองการ
ความปรารถนา

บางคนมีความปรารถนาขอซาตานใหเขาอยู ใตการควบคุมของอํ านาจมารโดยมีจุด
ประสงคตองการอํ านาจเหนือธรรมชาติเพื่อสํ าแดงอิทธิปาฏิหารยตางๆ
“บานที่วางเปลา”

มารเหน็วารางกายของคนที่มันเขาอยูอาศัยเปนบานของมัน(มทัธิว 12:44)
เมือ่คนซึง่ไดรับการปลดปลอยจากอํ านาจของมารไมไดเติมบานฝายวิญญาณของเขาให

เตม็ดวยประสบการณของการบังเกิดใหมและเต็มดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ มารก็อาจเขามาอีกได
การอนุญาต

บางทพีระเจาทรงอนุญาตใหอํ านาจของมารทํ างานเพื่อใหจุดประสงคพิเศษบางอยาง
สํ าเร็จลง ซึง่อาจอนญุาตใหเปนการทดลองผูเชื่ออยางเชนในกรณีของโยบและอาจเปนการพิพากษาความ
บาป เชน ในกรณีของกษัตริยซาอูล

ใครเปนผูจัดการกับอํ านาจของมาร

เราตองไมปลอยใหผูรับใชอาชีพเปนผูจัดการกับอํ านาจของมาร พระเยซูตรัสวา ผูเชื่อทุก
คนตองมคีวามสามารถที่จะเอาชนะอํ านาจของมารได

“มีคนเชื่อที่ไหนหมายสํ าคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของ
เรา…”                    มาระโก 16:17

พระเยซูทรงใหความสามารถแกสาวกของพระองคใหจัดการกับอํ านาจของมาร พระองค
ทรงมอบหมายอํ านาจดังกลาวแกสาวก



237

“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองคมา แลวก็ประทานอํ านาจใหเขาขับผีราย
ออกไดและใหรักษาโรคและความเจ็บไขทุกอยางใหหายได” มทัธิว 10:1

“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนมา แลวทรงใชเขาใหออกไปเปนคู ๆ ทรงประทาน
อํ านาจใหเขาขับผีรายออกได”              มาระโก 6:7

พระองคมอบหมายอํ านาจเดียวกันนี้แกผูเชื่อทุกคน
“จะมีคนเชื่อที่ไหน หมายส ําคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือ เขาจะขับผีออกโดยนามของ

เราเขาจะพูดภาษาแปลก ๆ”         มาระโก 16:17
“จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย คนตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหายสะอาด และจงขับผีให

ออก ทานทั้งหลายไดรับเปลา ๆ จงใหเปลา ๆ”      มทัธิว 10:8
ไมมีพื้นฐานใด ๆ ในพระคมัภีรที่จะเชื่อวาพระเจาทรงตั้งใจใหงานรับใชที่สํ าคัญนี้จํ ากัดอยู

เฉพาะคนกลุมหนึ่งเทานั้น ฆราวาสชื่อ ฟลิป ถูกพระเจาใชใหไปขับวิญญาณชั่วออกไปในเมืองสะมาเรีย     
(กจิการ 8)

แตก็ไมไดหมายความวาผูเชื่อควรวิ่งเขาไปเผชิญกับอํ านาจของมารโดยไมไดเตรียมตัวให
เหมาะสมถูกตองเสียกอน ดังทีบุ่ตรของเสวาพบมา (กจิการ 19)

จํ าเปนที่ผูเชื่อจะตองไมสนใจกับเร่ืองมารมากเกินไป เราไมไดถูกเรียกใหมายุงเรื่องมาร
เปนเรื่องสํ าคัญ ไมมขีองประทานฝายวิญญาณ “การขับผีมาร”เลย

แตคุณตองไมกลัวอํ านาจของมาร เมือ่เผชิญกับคนที่ถูกมารรบกวน คุณควรมีอํ านาจจาก
พระเจาที่จะปลดปลอยเขา

ตรวจพบวามีผีมารอยูที่ไหน ?

การเอาชนะอํ านาจของมารนั้น จํ าเปนที่เราตองรูวามันอยูที่นั่นและรูกลยุทธของมัน          
พระวิญญาณบริสุทธิ์ใหของประทานฝายวิญญาณเพื่อจุดประสงคนี้ ของประทานนี้เรียกวา “การจํ าแนก
วิญญาณ” (1 โครินธ 12:10)

การจํ าแนก หมายถึง “คนพบ ประเมนิและทํ าความแตกตางระหวาง” ของประทานแหงการ
จ ําแนกวิญญาณ ชวยใหผูเชื่อสามารถแยกแยะวิญญาณที่กระทํ าการในตัวผูอ่ืน ชวยใหเขาคนพบ ประเมิน
และบอกถึงวิญญาณชั่ว

ของประทานแหงการจํ าแนกวิญญาณเปนสิ่งที่สํ าคัญมากเมื่อเราจัดการกับอํ านาจของมาร
ชวยใหคุณแยกแยะไดทันทีวาคนนั้นๆมีวิญญาณชั่วกระทํ าการผานตัวเขาหรือตอสูเขาหรือไม และยัง        
ปองกันการหลอกลวง ทีม่าจากวญิญาณที่ลอลวงหรือที่พูดเท็จอีกดวย ผูทีม่ขีองประทานนี้สามารถรูไดถึง    
กลยทุธอนัชั่วรายและแรงจูงใจของอํ านาจของมาร
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ตัวอยาง เชน คนหหูนวกและเปนใบบางคน (ตามที่มีในพระคัมภีร) เกดิขึ้นจากวิญญาณ
ชนิดหนึ่งแตคนหูหนวกและเปนใบคนอื่นอาจเกิดจากผลของอุบัติเหตุหรือความเจ็บปวย การจํ าแนก
วญิญาณยอมท ําใหคุณสามารถตัดสินใจไดวาอะไรเปนสาเหตุที่อยูเบื้องหลังสภาวะนั้น ๆ  ซึง่ทํ าใหคุณรับใช
ไดอยางเฉพาะเจาะจงขึ้น

ตอไปนีเ้ปนอาการบางอยางของกิจการของผีมาร
การครอบงํ าของผีมาร     รูไดจากการเขายุงเกี่ยวกับผีมาร ซาตาน หรือการใชเวทยมนตอยางผิดปกติและ
อยางควบคุมไมได คนเชนนี้อาจเขาไปยุงเกี่ยวเลน ๆ กบัการใชเวทมนตคาถา มกัยกความเชื่อถือทุกอยางให
แกซาตานหรือมาร หรือยุงอยูกับการศึกษาเรื่องของมารและซาตาน
การกดขี่เบียดเบียนของมาร  อาจรูไดโดยหมายสํ าคัญตอไปนี้

1.  การผูกมัดทางรางกาย  “บุตรสาวของอับราฮัม” ผูที่พระเยซูทรงปลดปลอยจาก
วญิญาณแหงความออนแอ ถกูผกูมดัทางรางกาย (ลูกา 13:10-17) ความเจบ็ปวยที่ตอเนื่องเปนระยะเวลา
นานอาจเปนการเบียดเบียนของมาร

 ความเจ็บปวยทุกอยางไมไดเกิดจากอํ านาจของมาร ความเจ็บปวยบางประการเกิด
จากการลวงละเมิดกฎธรรมชาติ เชน ไมกนิอาหารอยางถูกตองหรือด่ืมนํ้ าที่ไมสะอาด ความเจ็บปวยบาง
อยางเปนการตีสอน กษตัริยผูหนึง่ในพระคัมภีรซึ่งไมไดถวายเกียรติแดพระเจาถูกหนอนกินลํ าไสตาย !

2. การกดขี่ทางความคิด  ความเดือดรอนในจิตใจหรือความคิด เชน ความทรมานทางจิต
ใจ

ความสับสน ความสงสัย การสูญเสียความทรงจํ า ความไมรูจักพักผอน ความไมสามารถหาเหตุผลหรือ       
ฟงผูอ่ืน ความชางพูดที่ผิดปกติ หรือการเก็บตัวอาจแสดงออกใหเห็นได

  ปญหาทางจิตใจทั้งหมดไมไดมาจากซาตาน ความทอใจ ความเศราหดหูใจและการ
หลงทศิอาจเกิดจากการแพอาหารบางชนิดหรือการไมสมดุลยของสารเคมีในสมอง
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พระเจาทรงสามารถที่จะแกไขปญหาและความเจ็บปวยทางจิตใจที่ไมไดเกิดจากอํ านาจของมาร เชนเดียว
กบัทรงสามารถนํ าการปลดปลอยในกรณีที่เกิดจากมาร

แตตองระวังใหดีที่จะไมจัดเอาความเจ็บปวยทั้งหมดหรือปญหาทางจิตใจวาเกิดจาก
วิญญาณของมาร บางทเีพยีงแคเปลี่ยนวิธีกินอาหารหรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเสียใหมก็จะชวยลดปญหาได
ถาเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติ เชน กนิอาหารไมถูกตองหรือด่ืมนํ้ าที่ไมสะอาด

3. ปญหาทางดานอารมณ  ความเดือดรอนทางอารมณซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาหรือเปน
บอยๆ รวมทั้ง ความไมพอใจ ความเกลียด ความโกรธ ความกลัว การปฏิเสธ ความสงสารตนเอง ความ
อิจฉา     ความซึมเศรา ความกังวล ความรูสึกไมปลอดภัย ความรูสึกดอยคา

4. ปญหาทางดานอารมณ  ความยากล ําบากอยางยิ่งในการเอาชนะบาป รวมทั้งนิสัยที่
บาป

การปฏเิสธการแกไขทางฝายวิญญาณตอปญหาเหลานี้ ความผดิพลาดหรือการลอลวงทุกชนิดทางดานหลัก
ขอเชือ่รวมทั้งการเปนทาสของวัตถุและหนังสือตาง ๆ ของการใชเวทยมนต

5. สถานการณตาง ๆ        มารอาจสรางสถานการณยุงยากซึ่งกดขี่เราได สถานการณ
เชนนี้มักรวมถึงความสับสน และอาจบอกไดทนัทีวามาจากมารเพราะวาพระเจาไมใชผูที่ทํ าใหเกิดความสับ
สน        (1 โครินธ 14:33,     ยากอบ 3:16)
การถูกมารเขาครอบครอง อาจรูไดโดยหมายสํ าคัญตอไปนี้

1.  การทีว่ิญญาณโสโครกเขาอยูอาศัยในตัวคน  มาระโก 5:2  แสดงใหเห็นไดจากความ    
ไมสะอาดทางจริยธรรมพื้นฐานและความโสโครกตาง ๆ อาจรวมถึงการอยากเดินออกไปโดยไมสวมเสื้อผา      
(ดู ลูกา 8:27)

2. การมีความแข็งแรงอยางผิดปกติของรางกาย  คนแสดงความแข็งแรงผิดธรรมชาติ          
ดูตัวอยางใน   มาระโก 5:3    และ  ลูกา 8:29

3.   ความโกรธที่เกิดขึ้นเปนพัก ๆ  มาระโก 9:14-29,   ลูกา 8:26-39  ความโกรธนี้อาจตาม
ดวยนํ้ าลายฟูมปาก

4.   การตอตานตอส่ิงฝายวิญญาณ  มาระโก 6:7,  1:21-28  มารรูจักพระเยซูทันทีและขอให
พระองคทิ้งมันไวตามลํ าพัง ความกลัวพระนามของพระเยซู คํ าอธษิฐานและพระวจนะและการลบหลูดูหมิ่น
ส่ิงทีเ่ปนฝายวิญญาณ ลวนเปนอาการของการถูกมารเขาครอบครอง อาจสงัเกตเห็นการลบหลูดูหมิ่นอยาง
เกนิขนาดหรอืรางกายบิดเบี้ยวและความประพฤติที่เปลี่ยนแปลงไปอยางทันทีทันใด เมือ่มกีารกลาวถึงสิ่งที่
เปนฝายวิญญาณ (คือ พระเจา พระเยซู ฯลฯ)
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5.   การเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพหรือนํ้ าเสียง  มาระโก 5:9  คนทีป่กติข้ีอายอาจกลาย
เปนกาวราวหรือรุนแรง การกระทํ าและรูปรางหนาตาไดรับผลกระทบจากมาร คุณสมบัติทางจริยธรรมและ      
สติปญญาอาจเปลี่ยนแปลง  เสยีงอาจเปลี่ยนไปดวย

6.  ความเดือดรอนทางรางกายที่ตามมา  ในกรณีของมารเขาครอบครอง อาจแสดงใหเห็น
ถงึความทุกขยากทางจิตใจและระบบประสาท (ดู มทัธิว 9:33,   12:22,   มาระโก 5:4-5  อาจรวมถึงการเศรา
โศกโหยไหหรือรางกายเหี่ยวแหงทรุดโทรมไป   (ดู มาระโก 9:14-29)

7.  ท ํารายรางกายตนเอง  มทัธิว  17:14-21  บุตรของชายผูนี้จะโยนตัวเองลงไปในไฟ
8. ความโกรธอยางรุนแรง  ลูกา 8:28  เลาวาชายผูนี้เดินไปรองไปดวยความทรมานที่อยู    

ภายในอยางหนักซึ่งเกิดจากการที่มารเขาครอบครอง  (ผีเขาสิง)
9.  ไมสามารถมีชีวิตปกติได    ลูกา 8:27  ชายผูนี้อยูในสังคมไมไดแตอาศัยอยูตามอุโมงฝง

ศพ
10.มีความสามารถบอกอนาคตลวงหนาหรือคนพบสิ่งที่ลึกลับ  ซึ่งเปนวิธีที่ไมเปนตาม       

พระคัมภีร ผูหญิงในกิจการ 16:16 กลาววาเปนผูถูก “ครอบครอง (สิงสู)”โดยวญิญาณของการทํ านายโชค
ชะตา

ส่ิงตอไปนี้อาจชี้ใหเห็นการกดขี่ การครอบครองหรือการครอบงํ าของมาร
1. ถูกครอบงํ าดวยความเสื่อมศีลธรรม เชน เกี่ยวของกับหนังสือลามก การลวงประเวณี        

การรวมประเวณีโดยไมไดแตงงาน การสํ าเร็จความใครดวยตนเอง การมีสัมพันธกับเพศเดียวกันและความ
บาปทางเพศอื่นๆ รูสึกหามใจไมไดที่จะกินอะไรอยูเร่ือย การฆาตัวตาย การท ําตนเองใหเสียโฉม การพิการ
และ   การฆาตกรรม

2. ติดยาหรือเหลา
3. เขาฌานหรือทรงเจา เหน็ภาพนมิติและการนั่งสมาชิกที่ไมไดมุงเนนที่พระเจาเที่ยงแท

องคเดียว
4. เปนทาสของอารมณ เชน   ความกลัว ความวิตกกังวล  ความซึมเศรา  ความเกลียด   

ความ
โกรธจัด ความริษยา การพูดลอบกัด ความอิจฉา ความหยิ่ง ความขมขื่น การคดิในแงลบและการวิพากษ
วิจารณ

รบัใชในการปลดปลอย

ตอไปนีเ้ปนแนวทางสํ าหรับใชในการปลดปลอยคนจากผีมาร
การเตรียมตัวคุณเองใหพรอมในขั้นแรก
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ความเชือ่มาโดยการฟงพระวจนะของพระเจา เปนถอยคํ าเฉพาะหรือ “เรหมา” จงเร่ิมสราง
ความเชือ่ในจิตใจของคุณโดยการอานพันธสัญญาใหมใหตลอดดวยทาทีใหม ดังตอไปนี้

- ส่ิงใดกต็ามที่พระเยซูบอกสาวกของพระองคใหทํ า คุณจงเริ่มตนทํ า
- ส่ิงใดก็ตามที่พระองคตรัสวาพระองคจะทํ า จงคาดหวังใหพระองคทํ าสิ่งนั้น ถาพระองค

ตรัสวาคุณสามารถปลดปลอยคนที่ถูกซาตานรบกวนก็จงหวังที่จะเห็นเขาไดรับ           
การปลดปลอย

- ถาพระองคตรัสวาจะทรงขับผีออก จงท ําในพระนามของพระองคและคาดหวังใหมันเชื่อ
ฟงคุณ

อยาสนใจคํ าสอนของมนุษยและประสบการณสวนตัวทั้งหมดที่คุณเคยมี จงยอมรับวา      
พนัธสญัญาใหมหมายความจริง ๆ อยางที่พูด จงยอมรบัวาเปนจริงและกระทํ าตามนั้น

จงถืออดและอธิษฐานกอนที่คุณจะรับใช  โดยที่ฤทธิ์อํ านาจและสิทธิอํ านาจในการ         
ปลดปลอยมาจากพระเจา จงึควรติดตอสัมพันธกับพระองค มารบางตัวจะออกไดโดยการอธิษฐานและถือ
อดเทานั้น อิสยาห 58  สอนวาพระเจาทรงใหเกียรติการถืออดซึ่งมุงเนนที่การรับใชตอความตองการของผูอ่ืน
การเตรียมตัวขั้นแรกในตัวผูอ่ืน

เมื่อใดก็ไดที่เปนไปได ควรใชกลุมผูเชื่อเปนทีมเมื่อมีการผูกมัดหรือขับผี พระเยซูทรงสั่ง
สาวกออกไปเปนคู ๆ เพื่อการรับใชนี้

“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนมา แลวทรงใชเขาใหออกไปเปนคู ๆ ทรงประทาน
อํ านาจใหเขาขับผีรายออกได”                มาระโก 6:7

ไมไดหมายความวา คุณไมสามารถรับใชคนเดียวตอผูที่ถูกมารรบกวนเมื่อคุณเผชิญกับเขา
แตวามพีลังในการอธิษฐานรวมกันกับผูเชื่อคนอ่ืน ๆ

โดยทีพ่ลงัมาจากการรวมเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกัน ผูทีร่วมกับคุณในการรับใชเพื่อปลดปลอย
นีค้วรเตรยีมตัวมาใหเหมือนกันดวยการอธิษฐานและการถืออด

ในกรณีของการถูกกดขี่และการถูกครอบงํ า (เชน ความซึมเศรา โรคที่เกิดจากมาร)             
จงเตรียมตัวคนที่จะรับการรับใชจากคุณ เขาตองมีความเชื่อที่สรางขึ้นบนพระวจนะของพระเจาเกี่ยวกับ    
การปลดปลอย (อาจเปนไปไมไดในกรณีของการที่ผูนั้นถูกผีเขา)

ถาคณุหนนุใจใหผูที่ถูกมารรบกวนใหรับการอธิษฐานโดยไมไดใหคํ าสอนที่ถูกตอง           ก็
เหมือนกับหนุนใจใหผูที่ไมเชื่อยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดโดยไมรูวาพระองคเปนใคร และรับรูถึง
ความบาปของเขาและตองการความรอด

บางครั้งพระเจาทรงปลดปลอยโดยไมตองมีการสอน แตในการรับใชดานนี้คุณตองใช    
ชองทางทุกอยางที่ใหไวในพระวจนะของพระเจาเพื่อใหงานสํ าเร็จ ความเชื่อเปนชองทางหนึ่งในการ       
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ปลดปลอยฤทธิ์อํ านาจของพระเจาออกมาและความเชื่อเกิดไดโดยการฟงพระวจนะของพระเจา ดังนั้น      
การสอนจึงเปนสิ่งสํ าคัญ

พระเยซูทรงนํ าเอาการเทศนาและคํ าสอนเขากับการรักษาโรคและการปลดปลอยคนจาก      
ผีมารและพระองคทรงสอนสาวกของพระองคใหทํ าเชนนี้ดวย
สถานที่ในการรับใช

งานรับใชในการปลดปลอยผูที่ถูกรบกวนจากอํ านาจของผีมารอาจทํ าระหวางการประชุม
ใหญหรือเปนสวนปกติของการนมัสการในคริสตจักร ไมจํ าเปนตองจํ ากัดอยูเฉพาะในเวลาสวนตัวเทานั้น
แตเปนงานรับใชในคริสตจักรได

พระเยซูทรงรับใชแกคนที่ถูกผีมารครอบครอง เปนสวนหนึ่งของการนมัสการปกติใน       คริ
สตจักร (มาระโก 1:21-25) อยางไรก็ตาม ไมจ ําเปนที่จะตองรอจนกวาจะถึงการนมัสการปกติเพื่อจัดการกับ
อํ านาจของมาร พระเยซทูรงปลดปลอยคนทุกเมื่อและทุกที่ที่ทรงเผชิญกับมัน
เวลาของการรับใช

เมือ่คุณพรอมที่จะรับใชในการปลดปลอย จงทํ าดังนี้
1. เร่ิมตนดวยการนมัสการและสรรเสริญ

เราเขาสูการทรงสถิตของพระองค (ที่ซึ่งมีการรักษาโรคและปลดปลอย) โดยการ
นมัสการและสรรเสริญ การปลดปลอยมาถึงโดยการนมัสการและสรรเสริญ แมวาจะไมไดรับใชโดยการ
อธิษฐาน เพราะวาพระเจาทรงอาศัยอยูทามกลางการสรรเสริญของประชากรของพระองค เมื่อเราสรรเสริญ
พระองคทรงอยูที่นั่นเพื่อรักษาโรคและปลดปลอย

2. สรางบรรยากาศแหงความเชื่อ
คุณไดเร่ิมตนทํ าเชนนี้แลวเมื่อคุณสอนพระวจนะเกี่ยวกับการปลดปลอย แตคุณอาจ

ตองกาวตอไปเพิ่มเติมเพื่อสรางบรรยากาศของความเชื่อ
ความไมเชือ่เปนสิ่งกีดกั้นแมกระทั่งงานรับใชพระเยซูในเมืองนาซาเร็ธ บางทีพระเยซู

ทรงเอาผูไมเชื่อออกไปเมื่อทรงรับใช (มาระโก 5:35-40) คร้ังหนึง่พระองคทรงนํ าประชาชนออกจากหมูบาน
ของเขา (ส่ิงแวดลอมแหงความไมเชื่อ)  เพื่อรับใชตอเขา  (มาระโก 8:23)

เมือ่พระเจาทรงนํ า คุณอาจบอกคนที่ไมมีความเชื่อและมีความกลัวใหออกไปจากที่
นั้น

3. อธษิฐานกอนอื่นใด
ขอสตปิญญาและการจํ าแนกวิญญาณกอนที่คุณจะรับใชในการปลดปลอย ระหวาง

การอธิษฐาน พระเจาอาจเปดเผยแกคุณใหรูส่ิงตอไปนี้
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ถอยคํ าแหงความรู  :  ขอเท็จจริงและรายละเอียดเฉพาะอยางเกี่ยวกับคนนั้นหรือ
สภาวะนั้น ๆ ซึง่คณุจะรูวาจะอธิษฐานไดอยางไร “ถอยคํ าแหงความรู” อาจรวมถึงความสํ านึกลึก ๆ ในใจ
หรือส่ิงที่ประทับในวิญญาณ ความคิด ถอยคํ า หรือความรูสึกของคุณ

ขอพระคัมภีร  พระวจนะเรหมาสํ าหรับสถานการณนั้น ๆ สภาวะ คนหรือกลุมนั้น ๆ
นิมิต  ภาพในความคิดที่เกี่ยวกับคนที่คุณกํ าลังรับใช
ถอยคํ าแหงความเชื่อ  ถอยค ําเฉพาะเพื่อหนุนใจและเพื่อใหคน ๆ นัน้มีความเชื่อ
การเจิมพิเศษ  การทีฤ่ทธิอํ์ านาจไหลหลั่งเขามาทันทีอาจรูสึกซูซา รอนหรือมีความมั่นใจ

เหนือธรรมชาติ
การปฏิบัติพิเศษแหงความเชื่อ  บางครั้งพระเจาจะทรงนํ าคุณใหไปบอกคนนั้นให

กระท ําการพิเศษดวยความเชื่อซึ่งจะเกิดผลใหหายโรค
4. สัมภาษณส้ัน ๆ

เชนเดียวกับในการรักษาโรค ส่ิงนี้ไมใชส่ิงจํ าเปน เปนเรื่องยกเวนและควรทํ าเมื่อ       
พระเจาทรงนํ า พระองคอาจใหถอยคํ าเฉพาะแหงสติปญญาเกี่ยวกับสภาวะของคนๆนั้น และคุณก็ไมจํ าเปน
ตองสัมภาษณ

ถามคนๆนั้นวา “มีปญหาอะไร” การรองขอใหอธิษฐานเพื่อตัวเขาเปนสิ่งสํ าคัญ     
เพราะวาเปนกริยาแหงความเชื่อซึ่งทํ าใหขบวนการปลดปลอยดํ าเนินไปได ถามขอความที่เฉพาะเจาะจง        
คุณตองการแตขอเท็จจริงสั้น ๆ ไมตองใหเขาเลาเรื่องราวชีวิตของเขาทั้งหมด

อยาพยายามที่จะนํ าเอารายละเอียดที่ไดมาวิเคราะหทางจิตวิทยา หนาที่ของคุณคือ       
รับใชดวยการปลดปลอย บางกรณีอาจตองการความเปนสวนตัวและใชเวลามากสักหนอยเพื่อขอการ
ปรึกษาแนะนํ าจากผูใหคํ าปรึกษาที่ฝกอบรมมาแลว จดัใหมผูีใหคํ าปรึกษาแนะนํ าชวยเขาในการปลดปลอย
จากผีมาร

ถามคนที่คุณจะอธิษฐานวา “คุณเชื่อไหมวาพระเยซูสามารถปลดปลอยคุณได”             
ถาคํ าตอบเปนทางบวก ขอถามวา “คุณเชือ่วาพระเยซูจะชวยคุณเดี๋ยวนี้ไหม ?”

ถาคํ าตอบคือ “ไม” จงใหคํ าสอนตอไปจากพระวจนะของพระเจา
(เมือ่คุณกํ าลังรับใชกับคนหมูใหญ คุณยอมไมสามารถพูดกับแตละคนได พระเจาอาจ

เปดเผยใหคุณรูสภาวะนั้นของคนในที่ประชุมซึ่งเกิดมาจากผีมารหรืออาจนํ าใหคุณอธิษฐานดวยคํ า
อธษิฐานเฉพาะเผื่อแตละคน)

ถาคุณกํ าลังรับใชในการปลดปลอยในที่ประชุมใหญ จงฝกคนอื่นใหรับใชรวมกับคุณ
มากกวาที่คุณจะทํ าทุกอยางคนเดียว จงจ ําไววาพระบัญชาของพระเยซูถือวาหมายสํ าคัญเหลานี้จะติดตาม    
เขาทั้งหลาย ผูที่เชื่อไมใช “เขา (คนเดียว)” งานรบัใชนัน้ตองทํ าผานพระกายไมใชเพียงผูเชื่อหรือผูประกาศ
คนหนึ่งหรือ 2 คนเทานั้น
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5. ตัดสนิเกี่ยวกับปญหานั้น ๆ
จงใชขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณหรือสติปญญาที่พระเจาประทานใหเพื่อตัดสินวา

ปญหานั้น ๆ อยูในอาณาเขตตอไปนี้หรือไม
1. อาณาเขตดานวิญญาณ            ปญหาที่เกี่ยวกับความบาป ซึง่ตองการการรักษา

ฝาย
วิญญาณ (ความรอด การสํ านึกผิดและการอภัยบาป)

2. อาณาเขตดานรางกาย  ความเจ็บปวยทางรางกายเกิดจากวิญญาณของความ
ออนแอ

3. อาณาเขตดานอารมณ  ปญหาเกี่ยวกับความวิตกกังวล ความกลัว ความโกรธ  
ความ

ขมขื่น ความไมพอใจ ความรูสึกผิด ความสงสัย ความลมเหลว ความริษยา ความเห็นแกตัว ความสับสน
ความไมสมหวัง ความตองการทํ าใหสมบูรณแบบทุกอยางดวยกํ าลังของเนื้อหนัง การไมใหอภัยและ        
สถานการณในอดีต

 (ดูบทที่ 18 วาจะรบัใชแกผูที่มีปญหาในดานอารมณอยางไร)
4. อาณาเขตดานจิตใจ  ปญหาที่เกิดจากความคิดในแงลบ การโจมตีของซาตานใน

ความคิด  การพฒันาชาดานจิตใจ
จ ําไววา  เหตทุีม่นุษยเปนสิ่งมีชีวิต 3 ประการ ปญหาในอาณาเขตหนึ่งยอมมี           

ผลกระทบทั้งตัวเขา เมือ่คุณรับใชจงจัดการกับคนทั้ง ตัว ไมใชในอาณาเขตเดียว มนษุยเปนรางกาย จิตใจ
วิญญาณ เราตองจัดการกับทุกแงมุมเพื่อใหสมบูรณทั้งหมด

6.    ตัดสนิวาเปนเวลาที่จะอธิษฐานหรือไม
จงตดัสนิใจวาเปนเวลาที่จะอธิษฐานดวยคํ าอธิษฐานรักษาโรคหรือไม  ในกรณีสวน

ใหญคุณจะอธิษฐานได แตบางกรณีอยาประหลาดใจ ถาพระเจาทรงนํ าคุณไมใหอธษิฐานหรือชะลอการ
อธิษฐาน

พระเจาอาจทรงนํ าคุณใหชะลอจนกวาจะไดสอนเขาเพิ่มเติม    เชน   เขาอาจตองจัด
การกับปญหาความบาปของเขา หรือตองการคํ าสอนเกี่ยวกับการปลดปลอยใหมากขึ้น

7.    อธษิฐานดวยคํ าอธิษฐานแหงการปลดปลอย
  จงอธิษฐานดวยคํ าอธิษฐานแหงการปลดปลอยซึ่งจะเนนที่ปญหาเฉพาะของอิทธิพล

ของมารซึ่งคุณรูมา
คุณไมจํ าเปนตอง ชักชวน พระเจาใหปลดปลอยโดยคํ าอธิษฐานของคุณ เชนเดียวกับ            

ที่ความรอดมีพรอมอยู แลว การปลดปลอยก็เชนกัน ความรอดมีพื้นฐานบนความเชื่อเชนเดียวกับ                  
การปลดปลอย  พระเจาตองการปลดปลอยเชนเดียวกับที่ทรงตองการทํ าใหรอด
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แมวาบางครัง้ฤทธิ์อํ านาจของพระเจาอยูที่นั่นดวยวิธีพิเศษเพื่อการปลดปลอย (ลูกา 5:17) 
คุณยังคงอธิษฐานโดยไมตองมีการเจิมพิเศษ เพราะวาพระเยซูทรงบัญชาใหคุณทํ าเชนนั้นเชนเดียวกับที่ให
ประกาศขาวประเสริฐ

จงใหพระกายไดรับใช ถาคุณอยูในกลุมผูเชื่อเพราะวามีการเพิ่มพูนของฤทธิ์อํ านาจฝาย
วญิญาณเมื่อคนจํ านวนมากขึ้นอธิษฐาน (มทัธิว 18.19) การรบัใชดวยพระกายจะทํ าใหแตละคนที่ประสบ
ความสํ  าเร็จในการปลดปล อยถ อมตนลง และผู ที่ ได  รับการอธิษฐานจะไม ให  เกียรติแก มนุษย

พระเยซูทรงสอนวา กอนอืน่คุณควรผูกมัดศัตรูแลวคุณจึงจะสามารถใชอํ านาจเหนือมันได
“หรือใครจะเขาไปในเรือนของคนที่มีกํ าลังมากและปลนเอาทรัพยของเขาอยางไรได เวนแต

จะจบัคนที่มีกํ าลังมากนั้นมัดไวเสียกอน แลวจงึจะปลนทรัพยในเรือนนั้นได”               มัทธิว 12:29
ถาอํ านาจของมารกํ าลังผูกมัดโดยการกดขี่จากภายนอก จงอธิษฐานใหมันปลอยมือจาก     

คน ๆ นั้นและผูกมัดอํ านาจของมันเสีย ตัวอยางเชน พระเยซูทรงปลดปลอยผูหญิงที่ธรรมศาลาจาก
วญิญาณแหงความออนแอดานสุขภาพ เธอไมไดถูกครอบครองแตถูกกดขี่เบียดเบียน การขับผีออกจึงไมจํ า
เปน

ในกรณีของการถูกผีมารครอบครอง คุณมสิีทธอํิ านาจที่จะขับผีมารออกไปในพระนามของ
พระเยซไูมใชสิทธิอํ านาจหรือความสามารถของคุณเอง แตเปนในพระนามของพระองค เปนสิ่งสํ าคัญที่จะ
ใชพระนามของพระเยซูในการอธิษฐานขับผีมาร

ความเชื่อ การถืออด และการอธิษฐาน เปนสิง่จํ าเปนในการขับผีมาร (จงอานเรื่องราวใน      
มทัธิว 17:14-21)  เหตนุีเ้องการเตรียมตัวขั้นตนจึงควรกระทํ าในดานนี้ พระวจนะของพระเจา (เอเฟซัส 5:17,
ฮีบรู 4:12) พระโลหิตของพระเยซู (ววิรณ 12:11) และการเติมใหเต็มดวยพลังอํ านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ (กจิการ 1:8,  2:38) เปน “เครื่องมือ” ในการปลดปลอยซึ่งพระเจาประทานแกคุณดวย

การตะโกนและการสงเสียงรองไปที่ผีมารไมใชส่ิงจํ าเปน แตอยูที่สิทธิอํ านาจในพระนาม
พระเยซซูึง่ทํ าใหมันออกมาจากคนๆนั้น ไมใชเสยีงที่ดังของคุณในระหวางการอธิษฐานเพื่อการปลดปลอย

จงหามผีมารไมใหเขามาอีกครั้งขณะที่คุณรับใช ซึ่งเปนสวนที่สํ าคัญของคํ าอธิษฐานเพื่อ
การปลดปลอย

“เมือ่พระเยซูทรงเห็นประชาชนกํ าลังวิ่งเขามา พระองคตรัสสํ าทับผีโสโครกนั้นวา “อายผีใบ
หหูนวก เราสั่งเอ็งใหออกจากเขา อยาไดกลับเขาเขาอีกเลย” ”  มาระโก 9:25

อยาเสียเวลาพูดคุยกับมารโดยคิดวามันอาจสํ าแดงตัวมันผานทางคํ าที่พูด พระเยซูตํ าหนิ        
(วากลาว) มารและบอกใหมันอยูเงียบ ๆ (ลูกา 4:34-35)  จ ําไววาการสนทนากับมารเปนสิ่งที่อันตรายเพราะ
มนัเปนวิญญาณที่โกหก
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พระวญิญาณบริสุทธิ์จะทรงนํ าคุณในการอธิษฐานเพื่อการปลดปลอย แตถาคุณยังใหมอยู
ในการรับใชนี้ จงดตัูวอยางรูปแบบของคํ าอธิษฐานใหคุณศึกษา

“ในพระนามของพระเยซูคริสตและโดยสิทธิอํ านาจของพระองค พระวจนะ พระโลหิตและ
พระวิญญาณบริสุทธิ์…”
              ซึง่วางรากฐานของอํ านาจในการปลดปลอย   “…….เราผูกมัดเจา…….”

พระเยซทูรงสอนใหจับคนที่มีกํ าลังมัดไวกอนที่จะพยายามขับมันออกไป
“……..และเราสั่งใหเจา…….”
การรบัใชในการปลดปลอยเปนการอธิษฐานดวยสิทธิอํ านาจไมใชดวยการขอรอง คุณพูด

เงยีบๆไดแตคุณตองใชสิทธิอํ านาจเหนือพลังของความชั่วรายในพระนามของพระเยซู จงมองตรงที่นัยตา
ของคนๆ นัน้ ขณะที่คุณพูด   “…….วญิญาณของ……..”  หรือ  “……วญิญาณโสโครกของซาตาน…….”

ถารูวาเปนวิญญาณใดไมวาจะโดยทางการจํ าแนกทางวิญญาณหรือตามธรรมชาติ จง
กลาวชือ่มันใหเฉพาะเจาะจงหรือไมก็โดยทั่ว ๆ ไป

“……….ใหออกไปเสีย……..”            นีเ่ปนขบวนการขับผีออก
“……….โดยไมทํ าให  (ชือ่คนที่กํ าลังรับการปลดปลอย)  หรือคนใดในบานนี้ไดรับอันตราย

และโดยไมกอเสียงดังหรือการรบกวน……..”
บางทผีีมารจะพยายามทํ ารายคนนั้นหรือกอการรบกวน
“เราหามเจาไมใหเขามาในตัวคน ๆ นีอี้ก”
จ ําไววาพระเยซูทรงใชคํ าสั่งนี้  “…...และเราปลดปลอยพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหเขามาเติม

บุคคลนีด้วยฤทธิ์อํ านาจของการชํ าระและการปลดปลอยของพระโลหิตของพระเยซู”
พระคัมภีรบอกเราใหปลดปลอยเชนเดียวกับผูกมัด (กลาวอนุญาตและกลาวหาม) ถาคุณรู

วาวญิญาณใดกํ าลังทํ างาน จงปลดปลอยวิญญาณฝายตรงขาม เชน ผูกมดัวญิญาณแหงความเหยอหยิ่ง
และ        ปลดปลอย (อนุญาต) วญิญาณแหงความถอมใจ)

อยารับใชเชนนี้เปนการอวดและพยายามดึงดูดฝูงชนใหเขามาดู เมื่อพระเยซูทรงเห็นวา
กริยาของมารดึงดูดฝูงชน พระองคทรงหยุดปฏิบัติการของมารทันทีและขับมันออกไป

“เมือ่พระเยซูทรงเห็นประชาชนกํ าลังวิ่งเขามา พระองคตรัสสํ าทับผีโสโครกนั้นวา “อายผีใบ
หหูนวก เราสั่งเอ็งใหออกจากเขา อยาไดกลับเขาเขาอีกเลย” ”          มาระโก 9:25

อยาพยายามขับผีมารไปลงนรก พระเยซูและสาวกของพระองคไมไดทํ าเชนนี้ เรามีสิทธิ
อํ านาจที่จะผูกมัด ปลดปลอยและขับออกไปเทานั้น มเีวลาทีก่ ําหนดไวแลวเพื่อการพิพากษาสุดทายของผี
มารในอนาคตผีมารกลาวกับพระเยซูวา
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“ดูเถิด เขารองตะโกนวา ทานผูเปนพระบุตรของพระเจา ทานจะมายุงกับพวกเราทํ าไม      
จะมาทรมานพวกเรากอนเวลาหรือ”           มทัธิว 8:29

การอธษิฐานเพื่อผูที่ถูกรบกวนจากมาร อาจท ําโดยการวางมือหรือไมวางก็ได พระเยซูทรง
ใชการวางมือแกผูหญิงที่ถูกกดขี่ดวยวิญญาณของความออนแอใน  ลูกา 13:11-13 ในกรณีอ่ืนพระองคไมได
วางมือแตทรงพูดงาย ๆ กบัมาร (ลูกา 9:42)

8. สรรเสริญพระเจาสํ าหรับคํ าตอบ
ตอทายคํ าอธิษฐานดวยการสรรเสริญพระเจาเพื่อการปลดปลอย จํ าไววาตัวอยางใน   

พระคัมภีรเร่ือง คนโรคเรื้อน 10 คน ทกุคนไดรับการรักษาแตมีเพียงคนเดียวที่กลับมาสรรเสริญพระเจาและ
เขาถูกทํ าใหสมบูรณ (ทัง้ กาย ใจ วญิญาณ)

สรรเสริญพระเจาโดยความเชื่อและไมใชโดยสายตาที่เห็น คุณไดทํ าสิ่งที่พระเจาบอก
ใหทํ า จงเชือ่วาพระองคไดทรงทํ าสิ่งที่พระองคตรัสวาจะทรงกระทํ าและขอบพระคุณสํ าหรับส่ิงนั้น
หมายสํ าคัญของการปลดปลอย

ในกรณีของการที่ผีมารครอบครอง บางทีผีมารออกมาดวยการตอสู เชน รองกรี๊ด หรือ       
ทํ าใหคนนั้นลมลงบนพื้น เมื่อมารออกไป (ไมวาในการถูกครอบครองหรือถูกกดขี่) จะมีความรูสึกถึง         
การผอนคลายความชื่นชมยินดีเหมือนกับการยกเอานํ้ าหนักออกไป

การดูแลติดตามผล

ภายหลงัการปลดปลอยควรนํ าใหผูที่ถูกมารครอบครองใหอธิษฐานสารภาพบาป สํ านึกผิด
และบอกเลิกความบาปใด ๆ หรือการที่เขาเคยเขาไปเกี่ยวของกับกิจการของมาร ถาผูนั้นมีวัตถุของการใช
เวทยมนตอยูในครอบครอง เชน รูปเคารพ วตัถุศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ กค็วรนํ ามาทํ าลายเสีย

การดูแลติดตามผลเพิ่มเติมเปนสิ่งที่สํ าคัญมากสํ าหรับผูที่ไดรับการปลดปลอยจากการ
ครอบครองของมาร เมื่อมารถูกขับออกไปแลวมันจะมองหารางกายผูอ่ืนที่จะเขาไปปฏิบัติการอีก พระเยซู
ทรงสอนวาเมื่อวิญญาณชั่วจากไปก็ทํ าใหมีที่วาง ซึ่งจะเปนอันตรายถามารกลับคืนมาสูเหยื่อคนเกาซึ่งจะ       
ท ําใหวิญญาณที่ชั่วกวาเดิมติดตามมา

“เมื่อผีโสโครกออกมาจากผูใดแลว มันก็ทองเที่ยวไปในที่กันดารนํ้ าเพื่อแสวงหาที่หยุดพัก
แตเมื่อไมพบมันจึงกลาววา “ขาจะกลับไปยังเรือนของขาที่ไดออกมานั้น และเมือ่มาถึงก็เห็นเรือนนั้นกวาด
และตกแตงไวแลว มนัจงึไปรับเอาผีอ่ืนอีกเจ็ดผีรายกวามันเอง แลวก็เขาไปอาศัยที่นั่น และในที่สุดคนนั้นก็
ตกทีน่ั่งรายกวาตอนแรก” ลูกา 11:24-26
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เมื่อมารถูกขับออกไปมันก็ไมมีที่พักผอนและไมพอใจเมื่ออยูนอกรางกายมนุษย การที่มัน
เขาไปอยูภายในคนและควบคุมชีวิตของคนเทานั้นที่มันจะสามารถทํ าใหจุดประสงคที่ชั่วรายของซาตาน
สํ าเร็จลงได

เหตนุีก้ารขบัผีออกเพียงอยางเดียวจึงไมเปนการเพียงพอ “บาน” ฝายวิญญาณตองถูกเติม
ดวยประสบการณแหงการบังเกิดใหม และการเติมใหเต็มดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การรับใชในการติดตาม
ผลเพื่อใหคํ าปรึกษาแนะนํ าจึงเปนสิ่งจํ าเปน คนนั้น ๆ ตองแชจุมอยูในพระวจนะของพระเจาและคํ า
อธษิฐานและกลายเปนสวนของชุมชนผูเชื่อ (คือเขามาอยูในคริสตจักร)

ควรหนุนใจใหผูที่มีประสบการณในการปลดปลอยจากอํ านาจของผีมารใหพูดคํ าพยาน
พระเยซทูรงบอกผูที่ถูกผีเขาแหงเมืองนาซารับวา

“จงไปหาพวกพองของเจาที่บาน แลวบอกเขาถึงเรื่องเหตุการณใหญซึ่งพระเปนเจาไดทรง
กระทํ าแกเจา และไดทรงพระเมตตาแกเจาแลว ฝายคนนั้นก็ทูลลา แลวเริ่มประกาศในแควนทศบุรีถึงเหตุ
การณที่พระเยซูไดทรงกระทํ า เพือ่ตัวและคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนัก” มาระโก 5:19-20

การปองกันตัวจากอํ านาจของผีมาร

จงฝกอบรมผูที่กลับใจใหมดวยวิธีเฉพาะอยางเพื่อปกปองตัวเองจากกิจการอํ านาจผีมาร    
จงแบงปนแนวทางตอไปนี้แกเขา

- การปองกนัที่สํ าคัญที่สุดคือการยอมรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดเพราะวา
มารไมสามารถครอบครองผูเชื่อที่บังเกิดใหมอยางแทจริงได

- รักษาตนเองจากความบาป เพราะวาโดยความบาปคุณ “ใหสถานที่แกมาร” คุณให
โอกาสแกมันที่จะใชกิจกรรมของมารมากดขี่เบียดเบียนคุณ

- เตม็ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ วญิญาณของมารและพระวิญญาณของพระเจาไมอาจ
จะอาศยัอยูในภาชนะฝายวิญญาณอันเดียวกันได

- หลกีเลีย่งความสนใจชนิดที่ถูกครอบงํ าเกี่ยวกับมาร ไมเปนการผิดที่จะศึกษาวา
พระวจนะของพระเจากลาวไวอยางไรเกี่ยวกับมารหรือหลักสูตรเชนนี้ที่มีพื้นฐานบนพระวจนะของพระเจา
แตอยาอานหนังสือของทางโลก เขาไปยุงกับการทรงเจาเขาผีเพื่อเรียนรูจักมารใหมากขึ้น

- หลกีเลีย่งการเขาไปยุงเกี่ยวกับเวทยมนต อยาปรึกษาพอมด  ชามาน (หมอผีชนิหนึ่ง)
คนดูดวงโหราศาสตร การดโูหงวเฮง ดูไพ อานลายมือหรืออานใบชา

- อยาปรนนบัิติพระเจาเทียมเท็จหรือยอมใหเอารูปเคารพเขามาในบานของคุณ
(เฉลยธรรม-บัญญัติ 7.25-26)

- ควบคุมความคิดของคุณ ล้ินของคุณและเลือกคบเพื่อนอยางระมัดระวัง เปนสิ่งสํ าคัญ
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ทีจ่ะเอาชนะเหนอืโลกและเนื้อหนังและใชอาวุธฝายวิญญาณของคุณเพื่อสูรบในสงครามตออํ านาจของมาร

ชื่อ…………………………………………..

บททดสอบตนเอง บทที่ 19

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. มาร 3 ประการที่สํ าคัญซึ่งโจมตีรางกาย จติใจและวิญญาณของมนุษยคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. ของประทานในการจํ าแนกวิญญาณที่ใชในการจัดการกับอํ านาจของผีมารมีคุณคาประโยชนอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. การถกูผีมารครอบครองหมายความวาอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. คนทีถู่กมารครอบครองอาจแสดงอาการอะไรไดบาง
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
6. การถกูมารครอบงํ าหมายความวาอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

7. ผูทีถ่กูมารครอบงํ ามีอาการอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

8. การถกูมารกดขี่เบียดเบียนหมายความวาอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
9. ผูทีถ่กูมารเบียดเบียนมีอาการแสดงออกอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
10. จงสรปุแนวทางที่ใหไวในบทนี้ในการเอาชนะอํ านาจของมาร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 19

1. “ พระองคทรงเรียกสาวกสองคนของพระองคมา แลวกป็ระทานอํ านาจใหเขาขับผีมารรายออกได และ
ใหรักษาโรคและความเจ็บไขทุกอยางใหหายได”                     มัทธิว 10:1

2. วญิญาณแหงการลอลวง วญิญาณแหงความออนแอ วญิญาณที่ไมสะอาด (ผีโสโครก)
หนา 230-232

3. ของประทานแหงการจํ าแนกวิญญาณชวยใหผูเชื่อสามารถจํ าแนกวิญญาณที่กํ าลังปฏิบัติการอยูในผู
อ่ืน

        และจํ าแนกรูไดทันทีวา  ผูนัน้มวีิญญาณชั่วปฏิบัติผานตัวเขาหรือตอสูกับเขา    ปองกันการลอลวงจาก
        วญิญาณโกหกหรือหลอกลวง ผูทีม่ขีองประทานนี้สามารถรูถึงกลยุทธและเจตนาที่ชั่วรายของอํ านาจผี
        มาร       หนา 237
4. การครอบครองของมารคือ สภาวะที่วิญญาณชั่ว(มาร) หนึง่หรอืหลายตัวเขามาอยูอาศัยในรางกายของ
       มนษุยและควบคุมเขาเปนเหยื่อโดยสิ้นเชิงใหทํ าตามจุดประสงคของมัน             หนา 232
5 จงเปรยีบเทียบคํ าตอบกับคํ าอธิบายในหนา 238-239
6.    การถูกครอบงํ าโดยมาร หมายถึง การมคีวามสนใจอยางจริงจังในเรื่องของมาร ซาตานและการใชเวทย
       มนต        หนา 232
7.    จงเปรยีบเทียบคํ าตอบกับคํ าอธิบายในหนา 237-238
8. การถกูมารเบียดเบียนหมายถึง อํ านาจของมารเขามาตอสู ขูเข็ญหรือผูกมัดจากภายนอก   หนา 232
9. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบกับคํ าอธิบายในหนา 238-239
10. จงเปรยีบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 240-246
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เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป

I. จากขอพระคัมภีร 3,774  ขอในพระกิตติคุณ มี 484 ขอ ทีเ่กีย่วของโดยเฉพาะกับการรักษาโรคทาง
รางกายและจิตใจและการฟนจากความตาย ใน มาระโก มขีอพระคัมภีร 209 ขอ จาก 666 ขอ ทีพ่ดูถึงการ
อัศจรรยของพระเยซู
              ในจ ํานวนขอพระคัมภีรที่เลาเรื่องราว 1,257 ขอ  ในพระกิตติคุณ มี 484 ขอ (38.5%) กลาวอธิบาย
การอัศจรรยของการรักษาโรค จงใชโครงสรางตอไปนี้ศึกษาเกี่ยวกับงานรับใชในการรักษาโรคของพระเยซู

1. จดุประสงคของพระเยซู
A. พระเยซเูสด็จมาเพื่อกลาวพระวจนะของพระเจา

                            “……เรามิไดทํ าสิ่งใดตามใจชอบ แตพระบิดาไดทรงสอนเราอยางไร เราจงึกลาวอยางนั้น”
(ยอหน 8.26)

B. พระเยซเูสด็จมาเพื่อทํ ากิจการและพระประสงคของพระเจาใหสํ าเร็จ
“เพราะวาเราไดลงมาจากสวรรค มิใชเพื่อกระทํ าตามความประสงคของเราเอง แตเพื่อ
กระท ําตามพระประสงคของพระองคผูทรงใชเรามา”  ยอหน 6.38
“เราตองกระทํ าพระราชกิจของพระองคผูทรงใชเรามาเมื่อยังวันอยู เมือ่ถงึกลางคืนไมมีผูใด
ท ํางานได”   ยอหน 9.4
“อาหารของเราคือการกระทํ าตามพระทัยของพระองคผูทรงใชเรามาและทํ าใหงานของ
พระองคสํ าเร็จ”   ยอหน  4.34

C. มีจุดประสงคดังตอไปนี้
“….พระบุตรของพระเจาไดเสด็จมาปรากฎก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงทํ าลายกิจการของ
มาร”      (1  ยอหน  3.8)
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“….งานนี้แหละที่เรากํ าลังกระทํ าอยู  เปนพยานใหแกเราวาพระบิดาทรงใชเรามา”         
(ยอหน  5.36)

D. ความเมตตาสงสารเปนอารมณแรงจูงใจ
              ตัวอยางดูใน มทัธิว  9:36,  12:9-13,  14:14,  18:27,   20:29-34,  29:34, มาระโก  
1:41,  3:1-5,   5:19,  ลูกา  6:6-10,   7:12-15,  10:33, 14:1-6, และยอหน  11:38-44

อารมณอ่ืน ๆ ทีพ่ระเยซูทรงแสดงออกในการรักษาโรคคือ ความเศราเสียใจ
ความโกรธ การถอนใจและการรองไห

 ความเมตตาสงสารเปนคํ าเดียวกับคํ าวาที่กรุณา ความเมตตาของพระองคแพร
ขยาย

ไปยงัคนทุกรุนและมั่นคงชั่วนิรันดร นีจ่งึเปนเหตุที่เรารูวาพระเจาทรงตอบสนองดวยวิธี
เดยีวกันตอความเจ็บปวยในปจจุบัน

 คุณไดรับความเมตตาโดยการแสดงความเมตตา  บุคคลผูใดมีใจกรุณา เขาจะได
รับ

พระกรุณาตอบ
เพราะวาพระเนตรของพระเจาไปมาอยูเหนือแผนดินโลกเพื่อสํ าแดงฤทธานุภาพ

ของพระองคโดยเห็นแกผูที่เกรงกลัวพระองค     (2  พงศาวดาร  16:9)
E. กจิการทีพ่ระเยซูทรงกระทํ าเปนที่พอพระทัยของพระเจา

“…..เพราะวาเราทํ าตามชอบพระทัยเสมอ” (ยอหน  8:29)
II. ขออางอิงซึ่งพระเยซูทรงรักษาโรคของ ทกุคน

- กิจการ  10:38
- ลูกา  4:40,   6:17-19,    9:11
- มทัธิว  12:15 ,  4:23-25 ,  9:6,  9:35,  10:1,   14:14,   34-36

III. ถอยคํ าสุดทายของพระเยซู
ถอยค ําสดุทายของพระองครวมถึงพระบัญชาใหเทศนาและสอนขาวประเสริฐแหงราช

อาณาจกัรและสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของอาณาจักรโดยการรักษาโรคและขับผีออก   (มาระโก  16:18)
IV. โรคตาง ๆ ทีพ่ระเยซูทรงรักษา

- โรคเรื้อน
- โรคทองมาน
- หหูนวกและเปนใบ
- อัมพฤกษหรืออัมพาต
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- โลหติตกเปนเวลานาน
- ถูกผีเขา
- มือลีบ
- ตาบอด
- ไมแข็งแรง  ทพุพลภาพ
- ท ําใหคนฟนจากความตายในสถานที่ตางกัน  3  แหง
- พิการ

V. ใชวิธีตาง ๆ กัน
A.    บางทพีระเยซูทรงเรียกคนเจ็บปวยมาหาพระองค   (มาระโก 3:1-6)
B. ในครั้งอื่น ๆ เขามาหาพระองค

-   คนใชของนายรอย   .   มทัธิว  8:5-13,   ลูกา  7:1-10
-  ลูกสาวของไยรัส       :  มทัธิว  9:18-19,   23-26

C. พระองคจัดการกับคนทั้งตัว (ไมใชเฉพาะรางกาย)
1. ใหอภัยความบาปพรอมกับการรักษาโรค
2. คนยอมรบัการรักษาทางรางกายไดงายกวาการยอมทํ าใหสมบูรณ  ลูกา  8:26-39
3. บางครัง้พระองคทรงรักษากอนแลวจึงทรงอภัยบาป   :     ลูกา  17:9,   ยอหน  5:14
4. ในครั้งอื่น ๆ พระองคทรงอภัยบาปกอน  แลวจึงทรงรักษา   :   มาระโก  2:1-12

D. บางทกีารรักษาเกิดขึ้นโดยที่ผูปวยไมไดมีความเชื่อ (อยางนอยก็ไมไดกลาวไว)  เชน
-    ลาซารัส   ยอหน  11:1-44
-  หขูองมาลาคัส   ลูกา  22:50-51
-  คนผเีขาที่เมืองเกราชา   มาระโก  5:1-20
-  คนหหูนวกและเปนใบ   มาระโก  7:32-35
- แมยายของเปโตร   ลูกา  4:38-39
-  บุตรชายของหญิงมาย   ลูกา  7:12-15
-  คนมือลีบ   มาระโก  3:1-5
-  คนที่เกิดมาตาบอด   ยอหน  9:1-7
-  บุตรสาวของอับราฮัม   ลูกา  13:10-13
-  บุตรชายของขาราชการ   ยอหน  4:46-50
-  คนใชของนายรอย    มทัธิว  8:5-13
-  ลูกสาวของหญิงชาวไซโรฟนิเชียน   มทัธิว  15:21-28
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-  บุตรสาวของไยรัส   มาระโก  5:35-43
E. บางทกีารรักษาเกิดขึ้นเพราะความเชื่อของคน ๆ นั้น แตละคน เชน

- ชายตาบอด  2  คน   มทัธิว  9:27-31
- คนโรคเรื้อนหนึ่งคน   มทัธิว  8:2:4,   20:29-34,   มาระโก  1:40-44
- คนโรคเรื้อนสิบคน    มทัธิว  20:29-34
- คนตาบอดชื่อบาทีมีอัส   มาระโก  10:46-52,   ลูกา  18:35-43
- หญิงโลหิตตก    มทัธิว  9:20-22,   มาระโก  5:25-34,   ลูกา  8:43-48

F. บางทกีารรักษาเกิดขึ้นเพราะความเชื่อของผูอ่ืน
- คนใชของนายรอย     มทัธิว  8:5-13
- บุตรชายของขาราชการ    ยอหน  4:46-53
- ชาย 4 คน ซึง่แบกคนเปนอัมพฤกษมา   มทัธิว  9:1-8,   มาระโก  2:1-12,   ลูกา  5:17-26
- คนใบถูกมารเขาครอง   มทัธิว  9:32-33
- คนตาบอด/เปนใบ   ถกูผีเขา    มทัธิว   12:22-33
-  บุตรสาวของไยรัส   มาระโก  5:35-43
- ชายหูหนวกและเปนใบ    มาระโก  7:32
- คนตาบอด   มาระโก  8:22-26

G. พระองคทรงใชวิธีการทางคํ าพูดที่แตกตางกันออกไป
1. บางทพีระองคตรัสถอยคํ าแหงการประกาศเทานั้น เชน ในกรณีของ

-  บุตรสาวของอับราฮัม   ลูกา  13:10-13
-  บุตรชายของขาราชการ    ยอหน 4:46-50
-  คนตาบอดชื่อบารทีมีอิส    มาระโก  10:46-52
-  ชายตาบอด  2  คน
-  คนใชของนายรอย    มทัธิว  8:5-13

2. บางที่พระองคใชถอยคํ าตรัสส่ัง
-  ชายทีเ่ปนอัมพฤกษ   ลูกา  5:17-26
-  บุตรของไยรัส   มาระโก  5:22-24,    35-43

3. พระองคทรงผสมคํ าสั่งและการสัมผัส  เชน
-  คนโรคเรื้อน      มทัธิว  8:2-4
-  ชายตาบอด  2  คน    มทัธิว   9:27-31
-  แมยายของเปโตร    ลูกา  4:38-39
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-  ชายหหูนวกและเปนใบ    ลูกา  7:32-35
-  บุตรชายของหญิงมาย         ลูกา    7:12-15
-  บุตรสาวของอับราฮัม       ลูกา    13:10-13

H. นอกจากการสัมผัสแตะตองเปนสวนตัวแลว  พระองคทรงรักษาจากที่หางไกลคนเจ็บดวย  เชน
-    คนใชของนายรอย     มทัธิว    8:5-13
-    บุตรชายของขาราชการ      ยอหน   4:46-50
-    ลูกสาวของหญิงไซโรฟนีเชีย      มทัธิว  15:21-28

I. พระองคทรงบญัชาคนปวยใหทํ าบางอยางซึ่งเปนสวนของขบวนการรักษา
1.  ชายมือลีบ – ใหเหยียดมือออก          ลูกา  6.6-11
2.  คนงอยที่เบธไซดา – จงลุกขึ้น หยบิทีน่อนแลวเดินไป      ยอหน  5:1-9
3.  ขาราชการกับคนปวย – กลับไปเถิด……     ยอหน  4:46-54
4.  คนโรคเรื้อน  10  คน – จงไปแสดงตัวกับปุโรหิต     ลูกา  17:11-19
5.  ชายตาบอด – จงไปลางตาในสระสิโลอัม         ยอหน  9:7

J. พระองคทรงรับใชโดยรักษาโรคทั้งในที่สาธารณะ  (กลุมคน  ธรรมศาลา)  และในสถานที่      
สวนตัว  (บาน การพดูคุยเปนการสวนตัว)

K. พระองคทรงใชส่ิงของ วตัถุที่แปลก ๆ เชน
1.   นํ ้าลาย 4.   ชายเสื้อคลุม
2.  โคลน 5.  ลางในนํ้ า
3.  แหยนิ้วลงในหู

L. บางครั้งคนปวยแตะตองพระองค  เชน
- มาระโก  5.23-24 ,  3.10,   6.56
- ลูกา  6.17-19

M. บางครั้งพระองคทรงแตะตองคนปวย  เชน
1.  ชายตาบอด  2  คน     มทัธิว  9.27-31
2.  คนที่มีหลายโรค          ลูกา  4.40
3.  คนโรคเรื้อน            ลูกา  5.13
4.  ผูหญงิที่มีวิญญาณแหงความออนแอ      ลูกา  13.10-13

N. คํ าสอนในการติดตามผลมีตางกัน  เชน  แมยายของเปโตรลุกขึ้นจากเตียงและรับใชคนในบาน
พระเยซทูรงเรียกใหดูแลลูกสาวไยรัสและหาอาหารมาใหเธอ

O. การรกัษาโรคของพระเยซูเกิดขึ้นในที่ตาง ๆ กัน
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- บานตาง ๆ (ทีป่ระตูบาน,  ภายในบาน)
- การประชุมกลางแจง  ถนน  ทีส่ระนํ้ า  เชิงภูเขา  ในเรือ
- ในขบวนงานศพ
- พระวิหาร
- ปาชา
- เวลาอาหาร
- ระหวางทางที่ไปยังจุดหมายอื่น  ๆ
- ในสวน

P. มกีารตอบสนองตาง ๆ กนัตอการอัศจรรยและการรักษาโรค
- ประหลาดใจ
- ย ําเกรงพระเจา
- ความขัดแยงกัน
- ครอบครัวและผูนํ าศาสนาปฏิเสธไมยอมรับ
- ผีมารรองออกมา
- ความโกรธ
- ความมีชื่อเสียง
- ถวายเกียรติแดพระเจา
- สงสัยตั้งคํ าถาม  (นีอ่ะไรกัน)
- อภิปราย  โตเถียง  (ทัง้รายงานและขาวลือ)
- ความรอดทั้งครอบครัว


	ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
	¢éÍ¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃìÊÓ¤Ñ
	¤Ó¹Ó
	¾ÃÐàÂ«ÙáÅÐ¼ÕÁÒÃ
	ÇÔÒ³áËè§¡ÒÃÅèÍÅÇ§
	¡ÒÃ¡´¢Õè ¡ÒÃ¤ÃÍº§Ó ¡ÒÃ¤ÃÍº¤ÃÍ§
	àÁ×èÍ¾ÃÐàÂ«Ù·Ã§Í¸ÔºÒÂ¶Ö§¡ÒÃ·¹·�
	ÁÒÃ¤Çº¤ØÁ¤¹ä´éËÅÒÂÇÔ¸Õ´Ñ§µèÍä»�


	¤¹ÃØè¹µèÒ§ æ
	
	
	¤ÇÒÁ¤Ô´¨Ôµã¨
	¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó·ÕèºÒ»



	¤ÇÒÁ»ÃÒÃ¶¹Ò
	
	
	¡ÒÃÍ¹ØÒµ




	ã¤Ãà»ç¹¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃ¡ÑºÍÓ¹Ò¨¢Í§ÁÒÃ
	
	
	
	
	¾ÃÐà¨éÒ·Ã§ÊÒÁÒÃ¶·Õè¨Ðá¡éä¢»ÑË�
	áµèµéÍ§ÃÐÇÑ§ãËé´Õ·Õè¨ÐäÁè¨Ñ´àÍ�
	»ÑËÒ·Ò§´éÒ¹ÍÒÃÁ³ì  ¤ÇÒÁà´×Í´Ãé�
	ºèÍÂæ ÃÇÁ·Ñé§ ¤ÇÒÁäÁè¾Íã¨ ¤ÇÒÁà�
	Í§¤ìà´ÕÂÇ
	ÃÑºãªéã¹¡ÒÃ»Å´»ÅèÍÂ

	µèÍä»¹Õéà»ç¹á¹Ç·Ò§ÊÓËÃÑºãªéã¹¡�





	¡ÒÃàµÃÕÂÁµÑÇ¢Ñé¹áÃ¡ã¹µÑÇ¼ÙéÍ×è�
	Ê¶Ò¹·Õèã¹¡ÒÃÃÑºãªé
	àÇÅÒ¢Í§¡ÒÃÃÑºãªé
	
	¤ÇÒÁ¤Ô´  ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªéÒ´éÒ¹¨Ôµã¨


	ËÁÒÂÊÓ¤Ñ¢Í§¡ÒÃ»Å´»ÅèÍÂ
	¡ÒÃ´ÙáÅµÔ´µÒÁ¼Å


	¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹µÑÇ¨Ò¡ÍÓ¹Ò¨¢Í§¼ÕÁÒÃ

	º··´ÊÍºµ¹àÍ§ º··Õè 19
	¤ÓµÍºº··´ÊÍº º··Õè 19
	
	
	à¾×èÍÈÖ¡ÉÒ´éÇÂµ¹àÍ§µèÍä»




