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บทที่  12
ยุทธวิธีฝายวิญญาณ
อํ านาจของมาร

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
-  บอกถึงมาร  3  ชนิด  ที่โจมตีรางกาย  จิตใจและวิญญาณของมนุษย
-     อธิบายคุณคาของของประทานในการจํ าแนกวิญญาณเพื่อจัดการกับอํ านาจของมาร
-  อธิบายวาการถูกครอบงํ าโดยมารหมายถึงอะไร ?
-  บอกถึงลักษณะของคนที่ถูกมารครอบงํ า
-  อธิบายวาการถูกมารกดขี่หมายถึงอะไร ?
-  บอกถึงลักษณะของคนที่ถูกมารกดขี่
-  อธิบายวา  การถูกมารครอบครองหมายถึงอะไร  ?
-  บอกถึงลักษณะของคนที่ถูกมารครอบครอง
-  สรุปงานรับใชของพระเยซูในสวนที่เกี่ยวของกับอํ านาจของมาร
-  ใชแนวทางของพระคัมภีรเพื่อเอาชนะอํ านาจของมาร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธวา พระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์

และดวยฤทธานุภาพอยางไร และพระเยซูเสด็จไปกระทํ าคุณประโยชน และรักษาบรรดาคนซึ่ง
ถูกมารเบียดเบียน  เพราะวาพระเจาทรงสถิตกับพระองค”  (กิจการ 10.38)
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คํ านํ า
ในบทที่แลว คุณไดศึกษาถึงจุดเริ่มตนของมาร ชื่อของมัน ตํ าแหนงและโครงสราง การจัดองค

การ คุณเรียนรูวามารถูกซาตานควบคุมและกระทํ าใหสํ าเร็จวัตถุประสงคของมันตลอดทั่วทั้งโลก  คุณ
เรียนรูวาจุดหมายปลายทางสุดทายของมันคือ  บึงไฟ  (นรก)

กอนที่จะเรียนตอไปในบทนี้  จงทบทวนความจริงพื้นฐานเกี่ยวกับมารที่อธิบายไวในบทที่ 5
แลว  ศึกษาบทนี้ตอไปซ่ึงอธิบายกิจการของมารในโลกปจจุบัน

ยุทธวิธีของซาตาน
อํ านาจของมาร

เปนเวลานานทีเดียวที่งานของมารถูกละเลยโดยคนหลายคนคิดวาเปนวิธีปฏิบัติที่ลึกลับของ
วัฒนธรรมในหมูคนที่ไมเชื่อพระเจา  มันไมถูกนํ ามาพิจารณาวาเปนปญหาที่กาวเขามาบุกรุกในชีวิต
ครอบครัวคริสตจักรและชาติตางๆ

แตมีคนมากมายรอบๆ ตัวเราที่ถูกทรมาน  เดือดรอนและแมแตถูกครอบครองโดยอํ านาจของ
ความมืดที่เรียกวา  มาร

ตามที่คุณไดเรียนแลววามารเปนพลังแหงอํ านาจที่รวบรวมเปนกลุมกอน ซึ่งผูเชื่อตอสูกับมัน
(เอเฟซัส 6.12)  มาร เปนหนวยงานที่ซาตานทํ างานผานเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุประสงคของมันในโลกนี้

พระเยซูกับมาร
คํ าสอนและงานรับใชของพระเยซูแสดงใหรูวา วิญญาณของมารเปนพลังแหงความชั่วรายที่มี

อยูจริง ส่ิงที่พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับมารและวิธีที่พระองคจัดการกับมันใหรายละเอียดที่มีคุณคาเกี่ยว
กับยุทธวิธีของซาตาน

พระเยซูทรงยอมรับความจริงที่วา ซาตานเปนหัวหนาปกครองหมูมารทั้งหลาย  พระองคทรง
สอนถึงความจริงและอํ านาจของมาร พระองคตรัสวา การขับอํ านาจของผีมารซาตานออกไดเปน หมาย
สํ าคัญวาแผนดินของพระเจามาถึงแลว

จงอาน มัทธิว 12.22-30, มาระโก 3.22-27  และลูกา 11.14-23  เพื่อสรุปส่ิงที่พระเยซ ูทรงสอน
เกี่ยวกับมาร
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มารปฏิบัติอยางไร
ซาตานใชมารเพื่อตอตานพระเจา แผนการและจุดประสงคของประชากรของพระองค  มันยัง

ทํ าสงครามตอสูผูไมเชื่อเพื่อกันเขาไมใหรูความจริงแหงขาวประเสริฐ
มารทํ างานผานรางกายของชายและหญิงโดยการกดขี่และครอบครองเพื่อใหจุดประสงคของ

ซาตานสํ าเร็จในโลกนี้
การตอตานพระประสงคของพระเจา เปนวัตถุประสงคใหญของซาตาน คํ าวา “ซาตาน” หมาย

ถึง “ศัตรู”  “ฝายตรงขาม”  ซาตานนั้นเปนศัตรูของพระเจาเปนประการแรก (โยบ 1.6,  มัทธิว 13.39)
มันเปนศัตรูของคนเปนประการที่สอง  (เศคาริยาห 3.1, 1 เปโตร 5.8)

เรากลาวถึงมารไดตามธรรมชาติของมัน  ตัวอยางเชน  มารตัวหนึ่งบอกถึงตัวมันเองใน  1  พงศ
กษัตริย 22.23 วาเปน “วิญญาณแหงการมุสา” “วิญญาณของหูหนวกและเปนใบ”  ก็มีกลาว ถึงใน 1
มาระโก 9.25

ตามที่คุณไดเรียนในบทที่ 5 มารปฏิบัติการโดยทางโครงสรางที่ซาตานทํ าขึ้น  มารกลุมหนึ่ง
หรือตนหนึ่งสามารถกดขี่หรือครอบครองคนได  มารบางตนดุรายกวามารตนอื่น ๆ

มารมีธรรมชาติตางๆกันปฏิบัติการเปนวิญญาณแหงความเจ็บไขไดปวย  วิญญาณแหงการ ลอ
ลวงและวิญญาณโสโครก ซาตานใชมันใหทํ าสงครามตอสูกับมนุษยโดยทางรางกายจิตใจและ
วิญญาณ

วิญญาณแหงความเจ็บไข
เปนวิญญาณที่สามารถกอกวนรางกายของผูเชื่อเชนเดียวกับผูไมเชื่อ
จงอานลูกา 13.10-17 ผูหญิงคนนี้ไดรับความเดือดรอนจากวิญญาณของความเจ็บไข
เธออยูที่การนมัสการในวันสะบาโตและพระเยซูทรงเรียกเธอวา “บุตรสาวของอับราฮัม”  ความ

จริงทั้ง 2 ประการแสดงวาเธอตองเปนผูที่ติดตามพระเจา  แตรางกายของเธอถูกรบกวนจาก ซาตาน มา
เปนเวลาถึง 18 ป

ตัวอยางอื่น ๆ ของอํ านาจของมารที่กอกวนรางกาย  ดูไดจาก  มัทธิว 12.22, 17.15-18, กิจการ
10.38, 2 โครินธ 12.7

วิญญาณแหงการลอลวง
วิญญาณเหลานี้กอกวนวิญญาณของมนุษย โดยลอลวงเขาใหเชื่อหลักขอเชื่อที่เท็จและถูกตัด

สินไปสูการพิพากษานิรันดร มันเปนวิญญาณแหงคํ าสอนเท็จ ลัทธิพอมดหมอผี พระคริสตเทียมเท็จ
และครูสอนเท็จ
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“พระวิญญาณไดตรัสไวอยางชัดแจงวา ตอไปภายหนาจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ  โดย
หันไปเชื่อฟงวิญญาณที่ลอลวง  และฟงคํ าสอนของพวกผีปศาจ” (1 ทิโมธี 4.1)

วิญญาณที่ลอลวงนี้มีลักษณะหลอกลวง มันทํ าการอัศจรรยซึ่งทํ าใหบางคนเชื่อวาเขามาจาก
พระเจา

“ดวยวาผีเหลานั้นเปนผีรายกระทํ าหมายสํ าคัญ   มันออกไปหากษัตริยทั้งปวงทั่วพิภพ
เพื่อใหบรรดากษัตริยเหลานั้นรวมกันทํ าสงครามในวันที่ยิ่งใหญของพระเจาผูทรงฤทธานุภาพ
สูงสุด”  (วิวรณ 16.14)

“คนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดลบันดาลของซาตาน พรอมกับการอิทธิฤทธิ์ตางๆ
และหมายสํ าคัญและการอัศจรรยแหงความเท็จ  และอุบายอธรรมตางๆ สํ าหรับคนเหลานั้น ที่
จะตองพินาศ เพราะเขาทั้งหลายไมไดรักความจริงเพื่อจะรอดได”  (2 เธสะโลนิกา 2.9-10)

วิญญาณแหงการลอลวงรวมถึง “วิญญาณของการทํ านายโชคชะตา” ที่กลาวไวในหนังสือ กิจ
การ

“เมื่อเรากํ าลังออกไปยังที่สํ าหรับอธิษฐาน  มีทาสสาวคนหนึ่งที่มีผีหมอดูเขาไดมาพบ
กับเรา  เขาทํ าการทายใหนายของเขาไดเงินเปนอันมาก”  (กิจการ 16.16)

วิญญาณแหงการทํ านายโชคชะตาปฏิบัติการในตัวหมอดู พอมดและการอานลายมือลูกแกว
และคนอานใบชา  โดยวิธีการที่ไมเปนไปตามพระคัมภีรนี้  วิญญาณแหงการทํ านายโชคชะตาบอก ถึง
อนาคตหรือคนพบความรูที่ไมรูโดยวิธีธรรมดา

วิญญาณแหงการลอลวงปฏิบัติการอยางกระฉับกระเฉงในการทํ าใหเกิด “ส่ิงที่ดุรายฝาย
วิญญาณในสถานฟาอากาศ” มันอยูและกระทํ าการในลัทธิพอมดหมอผีและทุกแหงที่มีความผิด พลาด
ทางหลักขอเชื่ออยูคุณจะเรียนมากขึ้นเกี่ยวกับ “ส่ิงที่ดุรายฝายวิญญาณในสถานฟาอากาศ” ในบทตอ
ไป

วิญญาณโสโครก
อํ านาจของมารชนิดนี้กอกวนธรรมชาติฝายจิตใจของมนุษย  มันรับผิดชอบตอกิจการที่ผิด ศีล

ธรรม  ความคิดที่สกปรก  การทดลองและยุทธวิธีอ่ืน ๆ ของซาตานที่ใชผูกมัดชายและหญิง
เมื่อซาตานควบคุมคนๆ หนึ่งดวยวิญญาณโสโครก  มันอาจปฏิบัติการในบาน คริสตจักรและ

คนทั้งหมดในชาติ นี่จึงเปนวิธีที่ซาตานทํ างานในโครงสรางระดับตางๆ ในสังคม (ดู “เพื่อการศึกษา ตอ
ไป” ของบทนี้) ดูตัวอยางของวิญญาณโสโครกไดใน มัทธิว 10.1, 12.43 และมาระโก 1.23-26
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การกดขี่  การครอบงํ า  การครอบครอง
วิญญาณชั่วอาจ  กดขี่  คนได  การกดขี่  หมายถึงการเขามาตอสูหรือผูกมัดจากภายนอก
วิญญาณชั่วกระทํ าการกดขี่ไดสํ าเร็จในหลายวิธี มันทํ าใหเกิดการหดหูใจ สรางสถานการณ ใน

ดานลบ  และใสความคิดผิดๆ ลงไปในจิตใจ  เชน ความคิดในการฆาตัวตาย  การผิดศีลธรรม  ความไม
เชื่อ  ความกลัว  มารสรางสถานการณและสิ่งแวดลอมของซาตานซึ่งลอลวงใหมนุษยทํ าบาป

“คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธ  วาพระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
และดวยฤทธานุภาพอยางไร และพระเยซูเสด็จไปกระทํ าคุณประโยชนและรักษาบรรดาคนซึ่ง
ถูกมารเบียดเบียน  เพราะวาพระเจาทรงสถิตกับพระองค”  (กิจการ 10.38)

มารสามารถครอบครองมนุษยไดดวยการครอบครองของมาร คือสภาวะที่วิญญาณชั่วหนึ่ง หรือ
มากกวานั้นเขาอาศัยในรางกายมนุษย  และควบคุมใหเขาเปนเหยื่อทํ าตามประสงคของมัน

การครอบครองอาจเกิดขึ้นอยางตั้งใจ  คนอาจตองการใหอํ านาจวิญญาณชั่วครอบครองเขา
เพื่อทํ าเสนห  สาปแชง  เปนแมมดหรือทํ าอํ านาจเหนือธรรมชาติ

การครอบครองอาจเกิดขึ้นอยางไมต้ังใจ  คน ๆ นั้นไมตองการถูกครอบครอง  แตเขาถูก ครอบ
ครองโดยการที่เขามีความคิด  การกระทํ าที่บาปหรือติดตอสัมพันธกับลัทธิพอมดหมอผี   

อํ านาจของมารที่กระทํ าในพอแม และบาปของพอแมอาจมีผลกระทบตอเด็กรุนตอไปได (ดู
อพยพ 20.5, 34.7 และ เฉลยธรรมบัญญัติ 5.9) ทํ าใหเกิดการครอบครองหรือกดขี่ของ มารในเด็ก ๆ
ตามที่บันทึกไวในมาระโก 7.24-30 และ 9.17-21

มีส่ิงที่เรียกวา  ครอบงํ า ของมาร  เปนสภาวะซึ่งคนอาจถูกครอบงํ าโดยความสนใจหรือการไป
ยุงเกี่ยวกับมาร  เปนการสนใจอยางผิดธรรมดาในลัทธิพอมดหมอผี  มารและซาตาน  ซึ่งควบคุมความ
สนใจและการฝกใฝดวยวิธีที่ชี้นํ าการครอบงํ าดวยอํ านาจของมาร  อาจนํ าไปสูการถูกมารครอบ ครองได
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แผนผังตอไปนี้สรุปชนิดของมารและกิจกรรมของมัน

 วิญญาณที่ลอลวง           วิญญาณโสโครก                 วิญญาณแหงความเจ็บไข

กระทบตอวิญญาณมนุษย     กระทบตอจิตใจของมนุษย    กระทบตอรางกายของมนุษย

       วิญญาณเหลานี้สามารถ

       กดขี่

    ครอบครอง

     ครอบงํ า

มารเขาควบคุมคนไดอยางไร
มารเขาควบคุมไดหลายวิธีดังตอไปนี้
1.โดยทางเชื้อสาย มารอาจกดขี่หรือครอบครองคนเพราะมีการครอบครองหรือกดขี่มากอน ใน

พอแม ตามที่กลาวมานั้น  เห็นไดในอิทธิพลของมารที่มีเหนือเด็กๆ (อพยพ 2.5, 34.7 และเฉลยธรรม
บัญญัติ 5.9)

2.  โดยทางความคิด ความคิดเปนสนามรบที่สํ าคัญของซาตาน  ถาซาตานสามารถควบคุม
ความคิดของคุณได มันก็จะควบคุมความประพฤติของคุณไดในที่สุด การขาดการควบคุมจิตใจจะมีผล
ใหขาดการใชเจตนา  ส่ิงนี้จะนํ าไปสูความประพฤติที่บาป

การที่ยังคงมีความคิดและการกระทํ าบาปตอไป อาจนํ าจากการกดขี่ไปสูการครอบครองและ ใน
ที่สุดก็จะมีจิตใจที่กบฏตอตาน ตามที่ไดอธิบายไวในโรม 1  ซึ่งเปนจิตใจที่ถูกควบคุมทั้งหมด โดย ความ
คิดที่ชั่วราย

3. โดยทางความประพฤติที่บาป  ความคิดที่บาปนั้นในไมชาก็จะถูกทํ าใหสํ าเร็จโดยการ
กระทํ าที่บาป  ตัวอยางเชน  ความคิดในการลวงประเวณีจะนํ าไปสูการลวงประเวณีได

เมื่อผูเชื่อมีความคิดหรือการกระทํ าที่บาปตอไปเร่ือยๆ เขาก็ “เปดชอง” ใหวิญญาณชั่ว (เอเฟ ซัส
4.27) มีชองทางฝายวิญญาณมากขึ้นเพื่อใหศัตรูปฏิบัติการได
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ความบาปที่เกี่ยวของกับลัทธิพอมดหมอผี  รวมทั้งวัตถุรูปเคารพ  วรรณกรรม เสนหยาแฝด
เปนการกระทํ าที่เปนอันตรายอยางยิ่งและดึงดูดใหอํ านาจมารเขามาสูเราได

ผูไมเชื่อที่มีชีวิตอยูในความบาปไมเพียงแตจะเปดทางใหแกการกดขี่ของอํ านาจมาร แตยังคง
เปดใหเขาครอบครองดวย ตามที่คุณเรียนรูแลววาไมมีการเปนกลางในสงครามฝายวิญญาณ คุณจะ อยู
ฝายดีหรือเลว ฝายพระเจาหรือซาตาน

ถาคุณเปนของซาตานและไมไดรับการบังเกิดใหมในพระเยซูคริสต คุณก็เปนของมัน มันจะ ใช
คุณกดขี่หรือครอบครองคุณตามที่มันปรารถนา

4. โดยทางความปรารถนา  บางคนมีความตองการใหซาตานเขามาควบคุมดวยอํ านาจ ของ
มาร  เขาทํ าเชนนี้เพื่อใหมีอํ านาจเหนือธรรมชาติหรือกระทํ าการอัศจรรย

5.  โดยทาง “บาน” ที่วางเปลา  มารเห็นวารางกายของคนที่มันอาศัยอยูในนั้นเปนดังบาน (มั
ทธิว 12.44)

เมื่อคนที่ถูกปลดปลอยจากอํ านาจของมาร ไมไดเติมบานฝายวิญญาณของเขาใหเต็มดวย
ประสบการณของการบังเกิดใหมและเต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ ์อํ านาจของมารก็กลับเขามาอีก

6.  โดยการอนุญาต  บางทีพระเจาทรงอนุญาตใหอํ านาจของมารเขามากระทํ าการเพื่อให
สํ าเร็จวัตถุประสงคพิเศษบางประการ  ซึ่งเปนการอนุญาตใหเปนการทดลองผูเชื่อเชนในกรณีโยบ  อาจ
เปนการพิพากษาความบาปเชนในกรณีของกษัตริยซาอูลก็ได

ยุทธวิธีฝายวิญญาณ
เอาชนะอํ านาจของมาร

การจัดการกับอํ านาจของมารไมใชวาจะปลอยใหเปนงานของผูรับใชอาชีพ  พระเยซูกลาววา ผู
เชื่อทุกคนมีความสามารถที่จะเอาชนะอํ านาจของมารได

“...จะมีคนเชื่อที่ไหน  หมายสํ าคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่น   คือเขาจะขับผีออกโดย
นาม ของเรา...”  (มาระโก  16.17)

พระเจาทรงใชฆราวาสชื่อ  ฟลิป  ใหขับผีออกในสะมาเรีย  (กิจการ 8)
ไมมีพื้นฐานในพระคัมภีรที่จะเชื่อวา พระเจาตั้งใจใหงานรับใชที่สํ าคัญนี้จํ ากัดอยูเฉพาะกลุม

คนกลุมใดกลุมหนึ่ง
แตไมไดหมายความวาผูเชื่อจะตองวิ่งเขาไปปะทะกับอํ านาจของมาร โดยไมไดมีการเตรียม

พรอมอยางดี  เชนที่บุตรของเสวาไดพบมา (กิจการ 19)
จํ าเปนที่ผูเชื่อจะไมกลายเปนคนที่สนใจเรื่องของมารมากจนเกินไป เราไมไดถูกเรียกใหเรียน

วิชาเอกเรื่องมาร  ไมมีของประทานฝายวิญญาณในการ “ขับผีออก”
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แตผูเชื่อตองไมกลัวอํ านาจของมาร เมื่อเผชิญกับผูที่กดขี่หรือถูกครอบครอง  ผูเชื่อตองมี ความรู
และอํ านาจที่จะนํ าการปลดปลอยจากพระเจา

ยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณตอไปนี้จะชวยผูเชื่อใหมีชัยชนะเหนืออํ านาจของมาร

ใชของประทานของการจํ าแนกวิญญาณ
เพื่อที่จะเอาชัยชนะเหนือมาร  จํ าเปนที่จะตองจํ ามันไดและรูกลยุทธของมัน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดใหของประทานพิเศษฝายวิญญาณเพื่อจุดประสงคนี้  เรียกวา “ของ

ประทานในการจํ าแนกวิญญาณ”  (1 โครินธ 12.10)
การจํ าแนก  หมายถึง  “คนพบ...ประเมินคาและเห็นความแตกตางระหวาง”
ของประทานในการจํ าแนกวิญญาณ ชวยใหผูเชื่อจํ าแนกวิญญาณที่ปฏิบัติงานอยูในผูอ่ืน

อนุญาตใหเขาคนพบ  ประเมินคาและแจกแจงวิญญาณที่ชั่ว
ของประทานในการจํ าแนกวิญญาณเปนสิ่งสํ าคัญในการจัดการกับอํ านาจของมาร มันชวยให

ผูเชื่อแจกแจงทันทีวาคน ๆ นี้มีวิญญาณชั่วปฏิบัติการผานเขาหรือตอสูกับเขาหรือไม และปองกันการ
ลอลวงโดยวิญญาณลอลวงหรือวิญญาณที่มุสา  คนที่มีของประทานนี้จะสามารถรูถึงกลยุทธที่ชั่วราย
และแรงจูงใจของอํ านาจมาร

คนพบหมายสํ าคัญของการที่มารอยูในที่นั้น
ไมใชผูเชื่อทุกคนมีของประทานพิเศษฝายวิญญาณในการจํ าแนกวิญญาณ  ถาผูเชื่อไมมี ของ

ประทานนี้ก็ยังมีแนวทางในพระคัมภีรซึ่งจะชวยในการคนพบวามีการครอบงํ า  การกดขี่และการ ครอบ
ครองของมารหรือไม

เมื่อหญิงชาวไซโรฟนีเซียมาขอรองพระเยซูใหขับผีโสโครกออกจากตัวบุตรสาวของเธอ  เธอ
กลาววา  “ลูกสาวของฉันมีผีเขาอยู  เปนทุกขลํ าบากยิ่งนัก”  มัทธิว 15.22

เธอรูไดอยางไร เธอรูโดยดูจากอาการของลูก เราคนพบไดโดยเพียงแตสังเกตดูวาวิญญาณชั่ว
ทํ าอะไรกับคนๆ นั้น

การครอบงํ าของมาร      เราจะสังเกตไดโดยที่คนๆ นั้นมีความสนใจฝกใฝอยางผิดปกติ หรืออยาง
ควบคุมไมไดกับเร่ืองของมาร ซาตาน หรือลัทธิตางๆ คนเชนนี้อาจเขาไปยุงเกี่ยวกับกับปฏิบัติตน ของ
ลัทธิ หรือเห็นวา ทุกอยางที่เกิดขึ้นมาจากซาตานหรือมา หรือหมกมุน อยูกับการศึกษาเรื่อง ของมาร
และซาตาน

การกดขี่ของมาร
สังเกตไดจากหมายสํ าคัญตอไปนี้
1.  การผูกมัดทางรางกาย  “บุตรสาวของอับราฮัม” ซึ่งพระเยซูทรงปลดปลอยจากวิญญาณ

แหงความเจ็บไขนั้นถูกผูกมัดทางรางกาย  ดู ลูกา 13.10-17
ความเจ็บปวยทุกชนิดไมไดเกิดจากอํ านาจของมาร ความเจ็บปวยบางชนิดเกิดจากการ ละเมิด

กฎธรรมชาติ เชน ไมรับประทานอาหารอยางเหมาะสมหรือด่ืมนํ้ าไมสะอาด ความเจ็บปวย บางชนิดเปน



 วิชา  สงครามฝายวิญญาณ   (บทที่ 12)                                                                                                 หนา 156

การตีสอน  กษัตริยองคหนึ่งในพระคัมภีรซึ่งไมไดถวายเกียรติแดพระเจาก็ถูกลงโทษดวย หนอนในลํ าไส
และสิ้นพระชนม

2.  การกดขี่ทางจิตใจ การรบกวนในความคิดหรือจิตใจเชน การทรมานทางจิตใจ ความสับ
สน ความสงสัย การสูญเสียความทรงจํ า ไมรูจักพักผอน การไมสามารถใหเหตุผลหรือฟงผูอ่ืน  การชาง
พูดมากหรือข้ีอายผิดปรกติอาจแสดงออกมาได

ไมใชปญหาทางจิตใจทุกชนิดที่เกิดจากซาตาน การทอใจ การหดหูใจและการหลงทิศ อาจเกิด
จากการแพอาหารบางชนิดหรือการที่สารเคมีในสมองไมสมดุลย

พระเจาทรงสามารถรักษาปญหาและความเจ็บปวยตางๆ ซึ่งไมไดเกิดจากอํ านาจของวิญญาณ
ชั่ว เชนเดียวกับนํ าการปลดปลอยในกรณีที่เกิดจากมาร

แตควรระวังที่จะไมเหมาเอาวา การเจ็บปวยทุกอยางหรือปญหาทางจิตใจ เกิดจากวิญญาณ
ชั่วไปทั้งหมด บางทีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกินอาหารหรือวิถีชีวิตก็จะชวยลดปญหาไดถาโรคนั้นเกิด
จากสาเหตุธรรมชาติเชน  การกินอาหารไมเหมาะสมหรือด่ืมนํ้ าไมสะอาด

3.  ปญหาทางอารมณ  ความเดือดรอนในอารมณซึ่งเกิดขึ้นบอย ๆ รวมทั้งความขมขื่น ความ
เกลียด  ความโกรธ  ความกลัว  การไมยอมรับ  การสงสารตัวเอง ความริษยา   ความหดหูใจ  ความ
วิตกกังวล ความไมปลอดภัย  ความรูสึกดอย

4.  ปญหาทางวิญญาณจิต  ความยากลํ าบากในการเอาชนะความบาป  รวมทั้งนิสัยบาป
ความผิดพลาดในขอเชื่อหรือลอลวง  รวมทั้งการเปนทาสตอวัตถุและหนังสือหรือลัทธิตาง ๆ

5.   สถานการณ  มารอาจสรางสถานการณที่ยุงยากขึ้นมากดขี่  สถานการณเชนนี้มักทํ าให
เกิดความสับสน และสามารถเห็นไดวาเปนมาจากมาร เพราะวาพระเจาไมใชพระเจาแหงความ วุนวาย
(1  โครินธ 14.33,  ยากอบ 3.16)

การครอบครองของมาร  อาจเห็นไดจากหมายสํ าคัญดังตอไปนี้

1.  การเขาสิงของวิญญาณโสโครก มาระโก 5.2 เห็นไดจากความไมสะอาดทางจริยธรรม
พื้นฐาน  อาจรวมถึงการอยากเดินไปโดยไมสวมเสื้อผา  (ดู ลูกา 8.27)

2. การมีเรี่ยวแรงกํ าลังมากผิดปกติ  คนแสดงใหเห็นเรี่ยวแรงมากกวาความสามารถปกติ
เชน  ใน มาระโก 5.3  และ ลูกา 8.29

3.  การโกรธเกรี้ยวกราด  มาระโก 5.14-29, ลูกา 8.26-39, อาจตามมาดวยมีนํ้ าลาย ฟูม
ปาก

4.  การตอตานตอเรื่องของฝายวิญญาณ มาระโก 6.7, 1.21-28  มารรูจักพระเยซูทันที และ
ขอใหพระองคจากมันไป  ความกลัวในพระนามของพระเยซู  การอธิษฐานและพระวจนะและ การดู
หมิ่นสิ่งที่เปนฝายวิญญาณคือ  อาการของการครอบครองของมาร

5.  การเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพและ/หรือเสียง  มาระโก 5.9 คนที่ปกติเปนคนขี้อาย
อาจกลายเปนคนกาวราวหรือรุนแรง  อาจมีผลกระทบตอกริยาอาการหรือรูปรางหนาตา  ลักษณะ ทางจ
ริยธรรมและสติปญญาอาจเปลี่ยนแปลงไป  เสียงอาจเปลี่ยนไปดวย



 วิชา  สงครามฝายวิญญาณ   (บทที่ 12)                                                                                                 หนา 157

6.  ตามมาดวยความเดือดรอนทางรางกาย  ในกรณีที่มารครอบครอง  เปนธรรมดาที่ จะมี
ความเดือดรอนของระบบความคิดและประสาท (ดูมัทธิว 9.33, 12.22, มาระโก 5.4-5) อาจรวมถึงการ
“ผอมแหง” หรือหมดแรงไปทุก ๆ ที  (ดู มาระโก 9.14-29)

7.  การทํ ารายรางกายตนเอง  มัทธิว 17.14-21  บุตรของชายผูนี้ตกลงไปในไฟ
8.  ความโกรธอยางรุนแรง ลูกา 8.28 กลาววาชายผูนี้สงเสียงรองไป เพราะมีความทรมาน

ภายในอยางแรงเนื่องจากถูกมารครอบครอง
9.  ไมสามารถมีชีวิตที่ปรกติสุขได ลูกา 8.27  ชายผูนี้ไมอาจอยูในสังคมได  ตองอาศัย ตาม

ถํ้ าในที่ฝงศพ
10.  มีความสามารถบอกอนาคต หรือคนพบสิ่งที่ยังไมรูได ดวยวิธีที่ไมไดเปนไปตาม

พระคัมภีร ผูหญิงในกิจการ 16.16 เปนผูที่ “ถูกครอบครอง” โดยวิญญาณของการทํ านายโชคชะตา

ผูเช่ือและการครอบครองของมาร
ในการจัดการกับอํ านาจของมาร   จํ าเปนที่ตองเขาใจวาผูเชื่อที่แทจริงและบังเกิดใหมแลวจะไม

ถูกมารครอบครอง

“ทานไมรูหรือวา  รางกายของทานเปนวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซ่ึงสถิตอยูใน
ทาน  ซ่ึงทานไดรับจากพระเจา  ทานไมใชเจาของตัวทานเอง

พระเจาไดทรงซ้ือทานไวดวยราคาสูง  เหตุฉะนั้นทานจงถวายพระเกียรติแดพระเจา
ดวยรางกายของทานเถิด”  (1 โครินธ 6.19-20)

เมื่อคุณเปนของพระเจาและเต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์  คุณไมอาจที่จะเปนของซาตาน
และเต็มดวยวิญญาณของมันในขณะเดียวกันได  พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไมอยูใน “วิหาร” เดียวกับ
ซาตาน

แตนั่นไมไดหมายความวาผูเชื่อไมอาจที่จะถูกกระทบจากอํ านาจของมาร  อํ านาจเหลานี้เองที่
เราตอสูอยูขณะนี้

ซาตานใชอํ านาจของมารเพื่อโจมตีผูเชื่อจากภายนอก โดยการกดขี่ซึ่งมีอาการตามที่เราได พูด
ไปแลว   แตมันไมสามารถเขาครอบครองผูเชื่อที่แทจริงได

“การครอบครอง”  ชี้ใหเห็นวามีการเขาไปอยูภายใน  “การกดขี่”  หรือผูกมัดแสดงวามีการ ควบ
คุมจากภายนอก

กิจกรรมของผูเชื่ออาจถูกนํ าพาไปโดยซาตานถาเขายอมใหอํ านาจของมารมากดขี่เขา  การที่
มารมากดขี่หรือผูกมัดดวยอํ านาจของวิญญาณชั่วทํ าใหซาตานใชเขาเพื่อจุดประสงคที่ชั่วชาได

นี่เปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเปโตร  อัครสาวกของพระเยซูถูกซาตานใชใหพยายามเบี่ยงเบนพระเยซู
จากการที่ตองทนทุกขทรมานเพื่อบาปของมวลมนุษย
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เมื่อพระเยซูทรงอธิบายถึงการทนทุกขที่พระองคจะตองประสบ  เปโตรกลาววา
“พระองคเจาขา  ใหเหตุการณนั้นอยูหางไกลจากพระองคเถิด  อยาใหเปนอยางนั้นแก

พระองคเลย”  (มัทธิว 16.22)

พระเยซูทรงตรัสกับเปโตรวา
“พระองคจึงหันพระพักตรตรัสกับเปโตรวา “อายซาตานจงไปใหพน เจาเปนเครื่องกีด

ขวางเรา เพราะเจาคิดอยางคนมิไดคิดอยางพระเจา”” (มัทธิว 16.23)

พระเยซูไมไดหมายความวาเปโตรเปนซาตาน พระองคทรงเห็นวาในขณะนั้นเปโตรไดอนุญาต
ใหซาตานกระทํ ากิจผานตัวเขา เขาไมไดถูกมารเขาครอง แตเขาอนุญาตใหวิญญาณของซาตานม ี อิทธิ
พลตอเขา

ผูเชื่อนั้นโดยการกระทํ าของเขาเองไดใหโอกาสแกซาตานที่จะใชเขา
“และอยาใหโอกาสแกมาร”  (เอเฟซัส 4.27)

เมื่อบุคคลใดบังเกิดใหม  ชื่อของเขาถูกเขียนไวในหนังสือพิเศษในสวรรคเรียกวาหนังสือแหง
ชีวิต  ผูที่มีชีวิต  ผูที่มีชื่อในหนังสือนี้เทานั้นที่จะเปนพลเมืองในสวรรคชั่วนิรันดร

“และถาผูใดไมมีชื่อจดไวในหนังสือชีวิต  ผูนั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ”  (วิวรณ 20.15)

เปนไปไดที่คุณจะมีชื่อเขียนไวในหนังสือแหงชีวิต  แตตอมาตองถูกลบออกไปเพราะวาไดหัน
กลับไปดํ าเนินชีวิตที่บาป

“ผูใดมีชัยชนะ  ผูนั้นจะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไมลบชื่อผูนั้นออกจากหนังสือแหงชีวิต
เราจะรับรองชื่อผูนั้นตอพระพักตรพระบิดาของเรา  และตอหนาเหลาทูตสวรรคของพระองค”
(วิวรณ 3.5)

ถาผูเชื่อยังคงอยูในความบาปที่ไมไดสารภาพ  จะมีจุดหนึ่งที่เขาหยุดเปนคริสเตียนได
อัครสาวกเปาแสดงความหวงใยที่เขาจะไมถูก “ขวางทิ้งไป”  หลังจากที่ไดเทศนาแกผูอ่ืน
“แตขาพเจาก็ทุบตีรางกายใหมันแข็งจนอยูมือ เพราะเกรงวาเมื่อขาพเจาไดประกาศ

ขาวประเสริฐแกคนอื่นแลว  ตัวขาพเจาเองจะเปนคนที่ใชการไมได”  (1 โครินธ 9.27)
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(คํ าวา “ใชการไมได” ในภาษาอังกฤษใชคํ าที่แปลวา “ถูกขวางทิ้งไป”)
เปาโลรูดีวาความบาป โดยเฉพาะอยางยิ่งความบาปของเนื้อหนังที่ทํ าตอเนื่องโดยไมได

สารภาพ อาจมีผลใหสูญเสียวิญญาณของเขาเองแมวาเขาจะไดเทศนาแกผูอ่ืนก็ตาม
ถาคุณยังอยูในความบาป ทายที่สุดคุณจะหลงหาย หมายความวาคุณจะไมมีผูที่ติดตาม พระ

เยซูที่แทจริง
ถาคุณยังคงทํ าบาปที่รูดีและไมไดสารภาพตอไป  ไมมีใครบอกคุณไดวาตรงจุดใดที่คุณหยุด

(เลิก) เปนสาวกของพระเยซูและไดกลับไปเปนสวนของอาณาจักรของมารอีกครั้งหนึ่ง  พระเจาทรง เปน
ผูตัดสินในจุดนี้ แตเมื่อมันเกิดขึ้น คุณก็กํ าลังเปดชองใหแกการโจมตีของศัตรูมากขึ้น รวมถึง ความเปน
ไปไดที่จะถูกมารเขาครอบครองตัวคุณ

นี่จึงเปนสาเหตุที่วาทํ าไมจึงเปนสิ่งสํ าคัญเมื่อเราทํ าบาป  ที่เราจะตองสารภาพบาปทันทีและ
หันกลับจากความอธรรม

“ถาเราสารภาพบาปของเรา  พระองคทรงสัตยซ่ือและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาป
ของเรา  และจะทรงชํ าระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น

ถาเรากลาววาเราไมไดทํ าบาป ก็เทากับเราทํ าใหพระองคเปนผูตรัสมุสา และพระดํ ารัส
ของพระองคก็มิไดอยูในเราทั้งหลายเลย”  (1 ยอหน 1.9-10)

พระเยซูทรงถูกขนานนามวาเปนพระวาทะของพระเจาในหลาย ๆ แหงในพระคัมภีร  ถาพระ วา
ทะของพระเจาไมไดอยูในเราแลวพระเยซูก็ไมไดทรงอยูในเราดวย

ใชวิธีการของพระเยซู
งานรับใชสวนใหญของพระเยซูประกอบดวยการจัดการกับอํ านาจของมาร  วิธีที่พระเยซ ูทรงจัด

การกับมาร แสดงใหเห็นยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณที่มีคุณคาแกผูเชื่อ ที่จะใชเพื่อเอาชนะอํ านาจของ
มาร

แบบอยางของพระเยซูและสิทธิอํ านาจในพระนามของพระองคใหพื้นฐานของพระคัมภีร เพื่อ
จัดการกับอํ านาจของมาร

พระเยซูทรงรับใชแก “ทุกคน” ที่มาหาพระองคดวยปญหาเรื่องมาร เปโตรกลาวแกพระเยซู วา
“คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธ  วาพระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระวิญญาณ บริสุทธิ์

และดวยฤทธานุภาพอยางไรและพระเยซูเสด็จไปกระทํ าคุณประโยชนและรักษาบรรดาคน ซ่ึง
ถูกมารเบียดเบียนเพราะวาพระเจาทรงสถิตกับพระองค” (กิจการ 10.39)
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บันทึกเรื่องการที่พระคริสตทรงจัดการกับอํ านาจของมาร พบไดในหนังสือมัทธิว มาระโก ลูกา
เราไดใหเหตุการณพิเศษของการเผชิญกับมารไวขางลางนี้  จงศึกษาเรื่องราวแตละตอนใน พระ

คัมภีรของคุณกอน  แลวจึงอานคํ าสรุปในขออางอิงตอไปนี้

เหตุการณ  ผูหญิงในธรรมศาลา  ซึ่งมีวิญญาณแหงความเจ็บไข  (ลูกา 13.10-17)
สรุป หญิงผูนี้กํ าลังรวมในการนมัสการวันสะบาโตและพระเยซูทรงเรียกเธอวาเปน “บุตรสาว

ของอับราฮัม”  เราสันนิษฐานไดวาเธอเปนผูชอบธรรม ยํ าเกรงพระเจา แตวิญญาณแหงความเจ็บไข ได
ผูกมัดเธอไวถึง  18  ป

ในงานรับใชของพระองค พระเยซูทรงชี้ความแตกตางระหวางความเจ็บปวยธรรมดาทางราง
กาย ซึ่งรักษาไดโดยการวางมือหรือเจิมดวยนํ้ ามัน  กับกรณีของความเดือดรอนที่มาจากมาร

ในกรณีของผูเชื่อซึ่งถูกผูกมัดจากภายนอกซึ่งเปนผลของความเดือดรอนจากมารนั้น วิญญาณ
ที่ผูกมัดเขาตองปลอยเขา

ในกรณีของผูที่ยังไมเชื่อที่เจ็บปวยเนื่องจากมาร  มารถูกขวางทิ้ง (ขับไล) ใหออกไป
การรักษาผูหญิงคนนี้เกิดขึ้นในมีการนมัสการปกติ ทํ าใหพวกผูนํ าศาสนา และหัวหนาธรรม

ศาลาตอตาน
การจัดการกับอํ านาจของมารยังมีอุปสรรคจากบรรดาผูนํ าฝายวิญญาณ บางไมเชื่อวามี

วิญญาณ บางก็ไมเชื่อวาวิญญาณจะเขาสิง หรือมีอํ านาจได
การปลดปลอยนี้  พระเยซูทรงวางมือลงบนหญิงที่ถูกผูกมัด  ทันใดนั้นเธอก็ถูกทํ าใหตัวตรงขึ้น

และสรรเสริญพระเจา
ในการรับใชที่แทจริงตอการกดขี่หรือการครอบครองของมารนั้น  พระเจาควรไดรับเกียรติ ไมใช

คนที่พระเจาทรงใชในขบวนการปลดปลอย

เหตุการณ  บุตรสาวของหญิงชาวไซโรฟนิเซีย (มาระโก 7.24-30,  มัทธิว 15.21-28)
สรุป  หญิงสาวผูนี้ มีวิญญาณโสโครกซึ่งมารดาของเธอ รูไดจากการแสดงออกภายนอกของ

วิญญาณนั้น  เธออธิบายถึงบุตรสาววา  “เปนทุกขลํ าบากนัก”
พระเยซูทรงรักษาเด็กสาวเพราะความเชื่อมากที่มารดาของเธอแสดงออกมา บุตรสาวไมเคย

อยู ตอหนาพระเยซู  ซึ่งแสดงวาในการรับใชที่เกิดผลแกผูที่ถูกซาตานกดขี่หรือครอบครอง นั้นผูรักษาไม
จํ าเปนตองปรากฏกายก็ได

เหตุการณนี้และถัดไปนี้ แสดงวาเด็ก ๆ ถูกซาตานกดขี่หรือครอบครองได
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เหตุการณ  เด็กชายหูหนวกเปนใบ (มาระโก 9.14-29,มัทธิว 14.14-21,ลูกา 9.37-43)
สรุป  พอซึ่งมีลูกชายคนเดียวมาหาพระเยซูใหทรงรักษาลูกชายของเขา
การครอบครองของมารในเด็กนี้รวมถึงการเปนใบและหูหนวก การอธิบายในมัทธิว มาระโก

และลูกา แสดงใหเห็นวามารทํ าใหเด็กชายทุกขเดือดรอน ทํ าใหเขาตกลงไปในไฟและนํ้ า
บางครั้งมารทํ าใหเขาลมชักดิ้นไปและนํ้ าลายฟูมปาก ขบเขี้ยวเคี้ยวฟน เขามักถูกทํ ารายให

บาดเจ็บโดย วิญญาณนี้   และการที่มีมารอยูในตัวเขาทํ าใหเขาผายผอมซูบซีดไป
สาวกของพระเยซูพยายามขับผีในเด็กคนนี้ออกไป  แตไมสํ าเร็จ
ลูกาบันทึกวา  ขณะที่เด็กชายมาหาพระเยซู  มารทํ าใหเขาชักดิ้นไป  พระเยซูขนาบวิญญาณ

และทรงรักษาเด็กนั้น  มัทธิวบันทึกวาพระเยซูทรงขนาบมารและพระองคจากไป และเด็กชายก็ไดรับการ
รักษาในชั่วโมงนั้น

บันทึกในมาระโกถึงการเผชิญกับมารนี้ใหรายละเอียดมากกวาในมัทธิวและในลูกา เขาบันทึก
วาพระเยซูถามพอเขาวาเด็กถูกมารครองมานานเทาใด  พอของเขาบอกวาสภาพเชนนี้มีมา ต้ังแตเด็ก

พระเยซูทรงเนนใหพอของเด็กรูถึงความสํ าคัญของความเชื่อ แลวก็ตรัสกับวิญญาณหูหนวก
เปนใบและใหมันออกมาและไมเขาไปอีกเลย  วิญญาณรองออกมาและออกไป ทิ้งใหเด็กอยูในสภาพที่
เหมือนตาย  แตพระเยซูทรงจับมือเด็กและฉุดเขาขึ้นมา

เมื่อสาวกถามพระเยซูวาเหตุใดเขาจึงขับผีออกไมได  พระเยซูตอบวา
“เพราะเหตุพวกทานมีความเชื่อนอย  ดวยเราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ถาทาน

มีความเชื่อเทาเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งทานจะสั่งภูเขานี้วา “จงเลื่อนไปจากที่นี่ไปที่โนน มันก็จะ
เลื่อน  สิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่ึงทานทํ าไมได  จะไมมีเลย”  (มัทธิว 17.20-21)

คํ าตอบของพระองคทํ าใหเห็นความสํ าคัญของความเชื่อ  การอธิษฐานและการถืออดในการ
จัดการกับอํ านาจของมาร พิสูจนใหเห็นวามารบางตัวขับออกไดยากกวาบางตัว เพราะพระเยซูตรัสวา
“ผีอยางนี้จะขับใหออกไมไดเลย  ถาปราศจากการอธิษฐานและถืออด”

เหตุการณ    มารในธรรมศาลา (มาระโก 1.23-28,  ลูกา 4.31-37)
สรุป  แมวาชายผูนี้อยูในธรรมศาลา พระเยซูก็ไมไดเรียกวาเขาเปนบุตรของอับราฮัม หรือชี้ให

เห็นวาเขาเปนผูติดตามพระเจา
คนที่อยูในคริสตจักรอาจเปนผูไมเชื่อและมีมารครอบครองได การไปโบสถไมไดรับประกันวา

เขามีประสบการณแหงการบั งเกิดใหมหรือมีอิสรภาพจากอํ านาจของมาร
การครอบครองนี้มีมารมากกวาหนึ่ง  เพราะใชคํ าวา “เรา”  อยางไรก็ตามมารตัวหนึ่งเปน ผูพูด

เรารูไดจากคํ าวา “ฉัน”  (ประโยคที่วาเรารูวาทานเปนผูใด  คํ าวา เรา  ภาษาอังกฤษใช  I )
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เมื่อมารเริ่มตนพูด  พระเยซูทรงบอกใหมันนั่ง  หมายถึง เงียบเสียง  พระองคทรงขนาบ มารมัน
ก็ทํ าใหคนนั้นชักรองเสียงดัง  ทํ าใหเขาลมลงและออกไปจากเขา

คนที่เห็นเหตุการณนี้ประหลาดใจในสิทธิอํ านาจและอํ านาจที่พระเยซูทรงจัดการกับวิญญาณ
โสโครก

เหตุการณ คนตาบอดและเปนใบซ่ึงเปนมาจากมาร   (มัทธิว 12.22-29, มาระโก 3.22-27,
ลูกา 11.14-22)

สรุป  การครอบครองในที่นี้รวมถึงความทุกขรอนทางรางกายโดยการตาบอดและเปนใบ
พระเยซูทรงรักษาชายผูนี้โดยการขับผีออกจากเขา  ทํ าใหเขาสามารถพูดและเห็นไดหลังจาก

การปลดปลอย
พระเยซูทรงใหคํ าสอนที่กวางขวางที่สุดของพระองคที่เกี่ยวกับการขับผีออก  คํ าสรุปของ คํ า

สอนนี้แสดงใหเห็นวา
-  บานที่แตกแยกไมสามารถยืนอยูได  มารเรียกรางกายที่มันเขาไปอาศัยอยูนั้นวา “บาน”             

เปนไปไมไดสํ าหรับมารและพระวิญญาณของพระเจาที่จะอยูในบานเดียวกัน
-  ราชอาณาจักรหรือเมืองที่แตกแยกไมอาจยืนอยูได
-  ซาตานขับไลซาตานออกไมได
-  การขับผีออกเปนสวนของงานรับใชในราชอาณาจักรของพระเจา
-  มารถูกขับออกโดยพระวิญญาณของพระเจา
-  จํ าเปนที่จะตองผูกมัดผูที่แข็งแรง(ซาตาน) กอนที่จะพยายามขับมันออกไป (ทํ าใหกิจการ      

ของมันเสียไป)
-  ไมมีพื้นที่เปนกลางในสงครามฝายวิญญาณ  ถาคุณไมอยูกับพระเยซู  คุณก็ตอสูพระองค
-  เมื่อวิญญาณโสโครกถูกขับออกจากคน  มันก็หาทางกลับเขาไปใหมในรางกายมนุษย
-  ถาคนที่มีผีมารออกไปแลวไมเติมบานฝายวิญญาณของเขาใหเต็ม  มารจะกลับมาพรอม   

      กับมารตัวอื่น ๆ สภาวะสุดทายก็คือคน ๆ นั้นจะเลวรายกวาในตอนเริ่มตน
เหตุการณ  ผีมารแหงเมืองเกราซา (มาระโก 5.1-20, มัทธิว 8.28-34,ลูกา 8.26-34)
สรุป ตามหนังสือมัทธิว   ชาย  2  คน  ถูกมารครอบครอง  เขาดุรายจนไมมีผูใดควบคุมเขา ได

และอาศัยอยูในถํ้ า มาระโกและลูกาเนนสภาวะที่นากลัว และการปลดปลอยคนหนึ่งในสองคนนี้  ซึ่งมี
สภาวะที่เลวที่สุดเทาที่พบมาในระหวางการรับใชของพระเยซู

ตรงนี้เราเห็นมารหลายตัวเขาครอบครอง  ชายทั้งสองไดรับผลกระทบจนเขาไมอาจอาศัยใน
สังคมปรกติได  เขาอาศัยอยูตาม หลุมศพ

มารอยูในคนหนึ่งเรียกตัวเองวา “กอง”  เพราะวามีหลายตน  ทํ าใหไมสามารถผูกมัดเขา ดวยโซ
มารทรมานเขามากจนเขารองไปทั่ว  เอาหินเชือดเนื้อของตัวเองและไมสวมเสื้อผา
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มารจํ าพระเยซูไดและถามวาพระองคมาทรมานมันกอนเวลาหรือ  “เวลาของมัน” หมายถึง การ
พิพากษาสุดทายไปสูบึงไฟ (นรก)

การที่มันขอรองอยาใหสงมันออกไปนอกเมือง แสดงวามารอาจถูกซาตานมอบหมายใหไปสู ดิน
แดนเฉพาะที่

พระเยซูทรงอนุญาตใหมันเขาไปอยูในฝูงสุกรเมื่อพระองคทรงขับมันออกไป ซึ่งทํ าใหสุกรตาย
ชาวเมืองขอใหพระเยซูจากไปเสีย หมูซึ่งเปนเครื่องยังชีพของเขา มีความสํ าคัญตอเขามาก กวา

การปลดปลอยคนจากอํ านาจของมาร
เหตุการณอ่ืนๆ  นอกเหนือจากเหตุการณที่พระเยซูทรงประสบเหลานี้แลว พระคัมภีรยังให ขอ

อางอิงทั่วไปถึงงานรับใชของพระองคตอผูที่ไดรับผลกระทบจากอํ านาจของมาร
ในขออางอิงตอไปนี้  มีการใชคํ าวา  “ไดรับการรักษา”  เพื่ออธิบายวาพระเยซูทรงจัดการ อยาง

ไรกับผีมาร   มัทธิว 4.24,  ลูกา 6.18
ในขออางอิงตอไปนี้  คํ าวา “ขับออกไป”  ถูกใชเพื่ออธิบายยุทธวิธีของพระองค   มาระโก 1.32,

39, 6.13
ลูกา 4.41 บันทึกไวงายๆ วา มาร “ออกมาจาก” ลูกา 7.21 ชี้ใหเห็นวาพระองค“ทรงรักษา” เขา มั

ทธิว 8.16  บันทึกวา พระองค  “ขับมันออกไปดวยคํ าพูดของพระองค”
มาระโก 16.9 และ ลูกา 8.2-3  ชี้แจงวาพระเยซูทรงขับผี 7 ผี ออกจากมารีมักดาลา

ใชอํ านาจที่คุณไดรับมอบหมาย
พระเยซูทรงใหความสามารถแกสาวกของพระองคที่จะใชวิธีของพระองค ในการจัดการกับ

อํ านาจของมาร
ประการแรกพระองคทรงแจกจายอํ านาจนั้นแกสาวกของพระองค

“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองคมา แลวก็ประทานอํ านาจใหเขาขับ ผี
รายออกได  และใหรักษาโรคและความเจ็บไขทุกอยางใหหายได”  (มัทธิว 10.1)

“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนมา  แลวทรงใชเขาใหออกไปเปนคู ๆ ทรงประทาน
อํ านาจใหเขาขับผีรายออกได”  (มาระโก 6.7)

พระองคแจกจาย (กระจาย)  อํ านาจเดียวกันนี้แกผูเชื่อทุกคน

“มีคนเชื่อที่ไหน  หมายสํ าคัญเหลานี้จะบังเกิดที่นั่น  คือเขาจะขับผีออกในนามของเรา”
(มาระโก 16.17)

“จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย คนตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหายสะอาด และจงขับผี
ใหออก  ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลา ๆ”  (มัทธิว 10.8)
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การจัดการกับมาร : แนวทางพิเศษ
1.  เมื่อใดก็ตามที่เปนไปได  ควรใชทีมผูเชื่อในการผูกมัดหรือขับไลผีมาร  พระเยซูสงสาวก ของ

พระองคออกไปเปนคู ๆ ในงานรับใชนี้
“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนมา  แลวทรงใชเขาใหออกไปเปนคู ๆ ทรงประทาน

อํ านาจใหเขาขับผีรายออกได”  (มาระโก 6.7)

2.  พระเยซูทรงสอนวากอนอื่นเราตองผูกมัดศัตรูแลวจึงใชอํ านาจเหนือมัน
“หรือใครจะเขาไปในเรือนของคนที่มีกํ าลังมากและปลนเอาทรัพยของเขาอยางไรได

เวนแตจะจับคนที่มีกํ าลังมากนั้นมัดไวเสียกอน แลวจึงจะปลนทรัพยในเรือนได” (มัทธิว 12.29)

3.  ถาอํ านาจของมารกํ าลังผูกมัดโดยการกดขี่จากภายนอก  เราควรอธิษฐานใหการผูกมัด ของ
มันถูกปลดปลอยออกและใหอํ านาจของมันถูกผูกมัด

ตัวอยางเชน พระเยซูทรงปลดปลอยผูหญิงในธรรมศาลาจากวิญญาณของความเจ็บปวย  เธอ
ไมไดถูกครอบครองแตถูกกดขี่  การขับผีออกจึงไมจํ าเปน

4.  ในกรณีของการที่มารเขาครอบครอง  เรามีสิทธิอํ านาจที่จะขับผีออกในนามของพระเยซู  ไม
ใชสิทธิอํ านาจในอํ านาจหรือความสามารถของเราเอง  แตในพระนามของพระองค  เปนสิ่งสํ าคัญที ่ตอง
ใชพระนามของพระเยซูในการอธิษฐานเพื่อขับผีออก

ความเชื่อ การถืออด และการอธิษฐาน เปนสิ่งจํ าเปนในการขับผีออก  จงอานบันทึกในมัทธิว
17.14-21   เราไมจํ าเปนตองตะโกนและกรีดรองไปที่ผีมาร  สิทธิอํ านาจของเราในพระนามของพระเยซู
ตางหากที่จะทํ าใหมันออกไป  ไมใชขนาดของเสียงที่ใชในการอธิษฐานเพื่อปลดปลอย

จงจํ าไววาความสามารถในการขับผีออกไป ไมใชเครื่องหมายที่แสดงวาผูนั้นเปนคนฝาย
วิญญาณ  ดู มัทธิว 7.21-23

5.  หามผีมารไมใหกลับเขามาอีก  นี่เปนสวนสํ าคัญของคํ าอธิษฐานเพื่อการปลดปลอย
“เมื่อพระองคทรงเห็นประชาชนกํ าลังวิ่งเขามา  พระองคตรัสสํ าทับผีโสโครกนั้นวา

“อายผีใบหูหนวก  เราสั่งเอ็งใหออกจากเขา  อยาไดกลับเขามาอีกเลย”   มาระโก 9.25

6.  อยาเสียเวลาพูดกับมาร เพราะมันอาจสํ าแดงตนเองผานทางคํ าพูดได พระเยซูทรงตํ าหนิ วา
กลาวมารและบอกใหมันเงียบ (ลูกา 4.34-35)  จํ าไววาการสนทนากับมารเปนสิ่งที่อันตราย เพราะวา
มันมีวิญญาณแหงการลอลวง

7.  อยาใหงานรับใชเปนการแสดงออกเพื่ออวดและพยายามดึงดูดใหคนมาด ู เมื่อพระเยซูเห็น
กิจการของมารวาดึงดูดคนเขามา  พระองคก็หยุดการกระทํ าของมันที่แสดงออกโดยวิญญาณที่ชั่วและ
ขับมันออกไป
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“เมื่อพระองคทรงเห็นประชาชนกํ าลังวิ่งเขามา  พระองคตรัสสํ าทับผีโสโครกนั้นวา
“อายผีใบหูหนวก  เราสั่งเอ็งใหออกจากเขา  อยาไดกลับเขาเขาอีกเลย””  มาระโก 9.25

8.  อยาพยายามขับผีใหไปนรก  พระเยซูและสาวกของพระองคไมไดทํ าเชนนี้  เรามีสิทธิ
อํ านาจ ในการผูกมัด  ปลดปลอยและขับผีออกเทานั้น

การพิพากษาครั้งสุดทายของมารจะตองเกิดขึ้นในอนาคต  มารบอกแกพระเยซูวา
“ทานจะมายุงกับพวกเราทํ าไม  จะมาทรมานพวกเรากอนเวลาหรือ”  มัทธิว 8.29

9.  งานรับใชแหงการปลดปลอยผูที่ถูกกระทบโดยอํ านาจของมาร ทํ าไดระหวางการนมัสการ
ปกติในคริสตจักร  งานรับใชเชนนี้ไมจํ าเปนตองทํ าในเวลาสวนตัวเทานั้น แตเปนงานรับใชที่มีคุณคา
ของคริสตจักร

พระเยซูทรงรับใชตอผูที่ถูกมารครอบครองโดยเปนสวนของการนมัสการปกติ (มาระโก 1.21-
25)  อยางไรก็ตามไมจํ าเปนตองคอยจนกวาจะถึงการนมัสการปกต ิ เพื่อจัดการกับอํ านาจของ มาร
พระเยซูทรงนํ าการปลดปลอยมาในเวลาและสถานที่ที่คนเหลานั้นเผชิญกับมาร

10.  งานรับใชตอผูที่ถูกมารรบกวนอาจทํ าไดทั้งโดยการวางมือและไมวางมือ
พระเยซูทรงใชการวางมือเพื่อรับใชแกผูหญิงที่ถูกกดขี่ดวยวิญญาณแหงการเจ็บปวย  ในลูกา

13.11-13 ในกรณีอ่ืน ๆ พระองคไมไดวางมือ  เพียงแตพูดกับมาร (ลูกา 9.42)
11. คนที่ถูกขับผีออกไปแลวควรไดรับการดูแลติดตามผล
เมื่อมารถูกขับออกไป มันจะหารางกายอื่นเพื่อกระทํ ากิจตอไป พระเยซูสอนวา วิญญาณชั่ว

จากไปทิ้งใหสถานที่วางเปลา  เปนอันตรายที่มารจะกลับเขามาหาเหยื่อเดิมของมัน พรอมกับนํ าเอา
วิญญาณอื่นที่รายกวามาดวย

“เมื่อผีโสโครกออกมาจากผูใดแลว  มันก็ทองเที่ยวไปในที่กันดารนํ้ าเพื่อแสวงหาที่หยุด
พัก  แตเมื่อไมพบมันจึงกลาววา “ขาจะกลับไปยังเรือนของขาที่ไดออกมานั้น”

และเมื่อมาถึงเห็นเรือนนั้นกวาดและตกแตงไวแลว
มันจึงไปรับเอาผีอ่ืนอีกเจ็ดผีรายกวามันเอง  แลวก็เขาไปอาศัยที่นั่น และในที่สุดคนนั้น

ก็ตกที่นั่งรายกวาตอนแรก”  ลูกา 11.24-26

ขอนี้พิสูจนใหเห็นวามีวิญญาณบางตัวที่รายกวาตัวอื่น ๆ เพราะวามันกลับมากับวิญญาณอื่น
ๆ ที่ “ดุรายกวาตัวมันเอง”

เมื่อมารถูกขับออกไป มันก็กระวนกระวายและไมพอใจที่อยูภายนอกรางกายมนุษย  การเขา
อยูภายในและควบคุมชีวิตของมนุษยเทาที่มารจะสามารถ ทํ าใหจุดประสงคที่ชั่วรายของซาตาน สํ าเร็จ
ลงได
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เหตุนี้เองการขับผีออกจึงไมเปนการเพียงพอ  “บาน” ฝายวิญญาณตองถูกเติมใหเต็มดวย
ประสบการณแหงการบังเกิดใหมและการเต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ควรหนุนใจผูที่ไดรับการปลดปลอยจากอํ านาจมารใหเลาคํ าพยาน  พระเยซูบอกคนผีเขาแหง
เมืองเกราซาวา

“จงไปหาพวกพองของเจาที่บาน  แลวบอกเขาถึงเรื่องเหตุการณใหญซ่ึงพระเปนเจา ได
ทรงกระทํ าแกเจา  และไดทรงพระเมตตาแกเจาแลว

ฝายคนนั้นก็ทูลลา  แลวเริ่มประกาศในแควนทศบุรี  ถึงเหตุการณที่พระเยซูไดทรง
กระทํ าเพื่อตัว   และคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนัก” มาระโก 5.19-20

การปกปองจากอํ านาจมาร
มีวิธีเฉพาะในการปกปองตัวคุณเองจากกิจการของอํ านาจมาร
การปกปองที่สํ าคัญที่สุดคือ การรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด เพราะวามารไมสามารถ

ครอบครองผูเชื่อที่บังเกิดใหมอยางแทจริงได
รักษาตัวคุณใหพนจากบาป  เพราะวาโดยความบาปคุณได  “เปดชองแกมาร” คุณใหโอกาส

มารที่จะใชกิจการของมันมากดขี่ตอสูคุณ
จงเต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ ์วิญญาณของมารและพระวิญญาณของพระเจาไมสามารถ

อยูอาศัยในภาชนะฝายวิญญาณอันเดียวกันได
จงหลีกเลี่ยงความสนใจมากเกินไปในเรื่องของมาร การศึกษาพระวจนะของพระเจาที่เกี่ยวกับ

มารไมใชเร่ืองผิด หรือหลักสูตรเชนนี้ที่มีพื้นฐานบนพระวจนะของพระเจา แตอยาอานหนังสือทางโลก
หรือเขาไปเกี่ยวของกับการทรงเจาเขาผีเพื่อที่จะเรียนรูเร่ืองมารใหมากขึ้น

หลีกเลี่ยงการติดตอใดใดกับพอมดหมดผี อยาปรึกษาพอมด คนทรง คนดูดาว  โหราศาสตร  ดู
ไพ  ดูลายมือ หรืออานใบชา

อยาปรนนิบัติพระเทียมเท็จหรือยอมใหรูปเคารพเขามาอยูในบานของคุณ

“ทานทั้งหลายจงเผารูปเคารพแกะสลักอันเปนรูปพระทั้งหลายของเขาเสียดวยไฟ  
ทานทั้งหลายอยาโลภอยากไดเงินหรือทองซึ่งปดรูปพระอยูนั้น หรือนํ าไปเปนของทาน  เกรง
วา ทานจะหลงสิ่งเหลานี้  เพราะวาสิ่งเหลานี้เปนของพึงรังเกียจแดพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทาน

พวกทานทั้งหลายอยานํ าสิ่งพึงรังเกียจเขาไปในเรือนของทาน กลัววาทานจะเปน
เหมือน ของนั้น พวกทานจงรังเกียจและเกลียดมันอยางที่สุด ดวยเปนของที่ตองหาม”  เฉลย
ธรรม บัญญัติ 7.25-26
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สํ าคัญมากที่จะควบคุมความคิด ล้ินของคุณ และเลือกเพื่อนอยางรอบคอบ มันเปนสิ่งสํ าคัญ ที่
เราจะตองชนะเหนือโลกและเนื้อหนัง

เราตองใชยุทธวิธีทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อตอสูกับอํ านาจของมาร คุณจะเรียนรูมากขึ้นในบท
เรียนตอ ๆ ไป



 วิชา  สงครามฝายวิญญาณ   (บทที่ 12)                                                                                                 หนา 168

ชื่อ                                                              

บททดสอบตนเอง  บทที่ 12

1. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ าของบทนี้
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. มาร 3 ชนิดที่สํ าคัญซึ่งโจมตีรางกาย  จิตใจและวิญญาณของมนุษยคืออะไร ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. ของประทานในการจํ าแนกวิญญาณเพื่อจัดการกับอํ านาจของมารมีประโยชนอยางไร
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. การที่มารเขาครอบครองหมายถึงอะไร ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. คนที่ถูกมารครอบครองแสดงออกดวยลักษณะอยางไร ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. การถูกมารครอบงํ าหมายถึงอะไร ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. คนที่ถูกมารครอบงํ ามีลักษณะอยางไร ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

8. การที่มารมากดขี่นั้นหมายถึงอะไร ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



 วิชา  สงครามฝายวิญญาณ   (บทที่ 12)                                                                                                 หนา 169

9. คนที่ถูกมารกดขี่มีลักษณะอยางไร ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

10. จงสรุปส่ิงที่คุณไดศึกษาในบทนี้เกี่ยวกับวิธีการที่พระเยซูทรงจัดการกับอํ านาจมาร
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

11. จงสรุปแนวทางของพระคัมภีรที่ใหไวในบทนี้  เพื่อเอาชนะอํ านาจของมาร
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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คํ าตอบบททดสอบ  บทที่ 12

1. “คือเร่ืองพระเยซูชาวนาซาเร็ธ  วาพระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และ
ดวย ฤทธานุภาพอยางไร และพระเยซูเสด็จไปกระทํ าคุณประโยชนและรักษาบรรดาคนซึ่งถูก
มาร เบียดเบียนเพราะวาพระเจาทรงสถิตกับพระองค”  (กิจการ 10:38)

2. วิญญาณลอลวง  วิญญาณแหงความเจ็บปวย  วิญญาณโสโครก  หนา 149
3. ของประทานของการจํ าแนกวิญญาณที่ทํ าใหผูเชื่อจํ าแนกวิญญาณที่ปฏิบัติการในผูอ่ืน และ

เพื่อจํ าแนกไดทันทีทันใดวาคนๆ นั้นมีวิญญาณชั่วกระทํ ากิจในตัวเขา หรือตอสูเขาหรือไมเปน
ส่ิงที่ปกปองการลอลวงที่มาจากวิญญาณที่ลอลวงหรือมุสา คนที่มีของประทานนี้สามารถ จํ า
กลยุทธและแรงจูงใจที่ชั่วของอํ านาจมารได  หนา 153  

4. การครอบครองของมารเปนสภาวะที่วิญญาณชั่วหนึ่งหรือหลายตัว เขาอาศัยในรางกายของ
มนุษย และเขาควบคุมเหยื่อของมันใหทํ าตามประสงคของมัน  หนา 151

5. จงเปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าตอบที่ใหไวในหนา 154-155  

6. การถูกครอบงํ าโดยมารเปนสภาวะที่คนสนใจอยางมากในเรื่องมารซาตาน และลัทธิพอมด
หมอผี    หนา 151

7. จงเปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับรายการที่ใหไวในหนา  153  

8. การถูกมารกดขี่หมายถึง  อํ านาจมารกดดัน  เขามาตอสูหรือผูกมัดจากภายนอก  หนา 150  

9. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา  154
10. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา  157-160
11. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา  160-163
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป

1. บางครั้งพระเจาทรงใชมารเพื่อทํ าใหพระประสงคของพระองคสํ าเร็จ  ดู 1 ซามูเอล
16.14 และ 2 โครินธ 12.7   ดู  1 พงษกษัตริย 22.23  กษัตริยอาหับผูโหดรายถูกลงโทษเพราะ

บาปของเขาโดยวิญญาณมุสาซึ่งพระเจาทรงใสในปากของผูเผยพระวจนะของเขาเพื่อนํ าเขาให
ไปสู หายนะ  มารจะลอลวงกองทัพของอารมาเกตโดนใหไปสูโชคชะตาเดียวกัน (ดูวิวรณ 16.13-16)

2. อํ านาจของมารสามารถควบคุมเหนือชาติตางๆ เชนเดียวกับควบคุมชายและหญิง   ดู
ตัวอยางในดาเนียล 10 เร่ือง “เจาผูพิทักษแหงเปอรเซีย” อํ านาจของมารนี้ดูเหมือนจะรับผิดชอบ กิจการ
ตาง ๆ ของดินแดนนี้ หนังสือวิวรณกลาวถึงวิญญาณชั่วและกิจกรรมของมันที่เกี่ยวกับชาติตาง ๆ ดู
วิวรณ  16.13-16

3. การพูดตลกเกี่ยวกับมารหรือซาตานนั้นไมใชส่ิงที่ฉลาด  ดู 2 เปโตร 2.10-11  และเรา
เองก็ไมมีอํ านาจในตัวเองที่จะตํ าหนิซาตาน  ดู ยูดา 9

4. พระเยซูทรงมอบอํ านาจแกสาวกของพระองคใหขับผีออก จงศึกษาขอความตอไปนี้ที่
เกี่ยวกับการใชอํ านาจนี้ มาระโก 9.38, ลูกา 10.17, กิจการ 5.16, 8.7, 16.16-18, 19.11-12

5. จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ซึ่งมีการใชคํ าวา “ครอบครอง” (ภาษาไทยใชคํ าวา ผีเขา) มั
ทธิว 4.24, 8.16, 28,33, 9.32, 12.22,  มาระโก 1.32, 5.15-18, ลูกา 8.36, กิจการ 8.7, 16.16

6. พระเยซูทรงถูกบีบบังคับ แตปราศจากบาป  อิสยาห 53.7  เมื่อเฮเซคียาหถูกกดดัน
เขาขอรองพระเจาใหเปนผูรับรองเขา  ดู อิสยาห 34.14

พระเยซูทรงรักษาทุกคนที่ถูกกดขี่จากมาร  กิจการ 10.38
จงศึกษาตอไปเกี่ยวกับการกดขี่ตอไปนี้
โดยคนโหดราย -   สดุดี  17.9
โดยศัตรูของเรา - สดุดี  106.42
โดยคนเยอหยิ่ง - สดุดี  119.122
โดยคนรํ่ ารวย - ยากอบ  2.6

7. คนหลงหายเดินในทางเขาเองแทนที่จะเปนทางของพระเจา   -  สุภาษิต 14.14
จงศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับการหลงหาย โดยทบทวนถึงการหันหลังกลับหรือหลงหาย

ของอิสราเอล  - เยเรมีย 2.19, 3.6-22, 5.6, 8.5, 14.7, 31.22, 49.4, โฮเชยา 4.16, 11.7, 14.4
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