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บทที่ 13
ยุทธวิธีฝายวิญญาณ

วิญญาณที่ชั่วรายในสถานฟาอากาศ

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
− อธิบายวา  "วิญญาณที่ชั่วรายในสถานฟาอากาศ"  หมายถึงอะไร ?
− สรุปยุทธวิธีของซาตานในบริเวณนี้
− บอกถึงยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณเพื่อเอาชนะวิญญาณที่ชั่วรายในสถานฟาอากาศ

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
"การกระทํ าเชนนั้นไมแปลกประหลาดเลย  ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเปนทูตแหง

ความสวางได  เหตุฉะนั้นจึงไมเปนการแปลกอะไรที่คนรับใชของซาตานจะปลอมตัวเปนคนรับ
ใชของความฃอบธรรม  ทายที่สุดของเขาจะเปนไปตามการกระทํ าของเขา"     (2 โครินธ
11.14-15)
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คํ านํ า
อัครทูตเปาโลเตือนถึง  "วิญญาณที่ชั่วรายในสถานฟาอากาศ” วา
"เพราะเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับเทพผูครอง  ศักดิเทพ  เทพผู

ครองพิภพในโมหะความมืดแหงโลกนี้ ตอสูกับเหลาวิญญาณที่ชั่วในสถานฟาอากาศ" (เอเฟซั
ส  6.12)

คุณไดเรียนแลววา  สงครามฝายวิญญาณนั้นไมใชดวยเลือดและเนื้อ  คุณเรียนเกี่ยวกับพลัง
แหงความชั่วรายและวิธีที่มันจัดองคการ

บทนี้เนนถึงการแบงเฉพาะเปนพิเศษของพลังที่ชั่วรายของซาตานคือ  "วิญญาณที่ชั่วรายใน
สถานฟาอากาศ"

สถานฟาอากาศ
เปนสิ่งที่ฝงติดอยูในธรรมชาติของมนุษยที่จะคิดวาพระเจาทรงสถิตยอยูบางแหงในที่สูง
ต้ังแตยุคแรกๆ คนไดเลือกสถานที่สูงเพื่อนมัสการทั้งพระเจาเที่ยงแทหรือพระเจาเท็จและรูป

เคารพที่มนุษยประดิษฐข้ึน   ในสมัยพันธสัญญาเดิม  สถานสูงเหลานี้กลายเปนสถานที่ของพิธีบูชาที่ชั่ว
รายและการถวายบูชาของมนุษยที่เกี่ยวกับการนมัสการพระเจาเท็จ

พระเจาทรงบอกอิสราเอลเมื่อเขาเขามาสูแผนดินแหงพันธสัญญาใหขับไลผูที่อยูอาศัยในดิน
แดนนั้นออกไปและทํ าลายสถานที่สูงของเขาเสีย

"เจาจงขับไลชาวเมืองนั้นออกเสียทั้งหมด  และทํ าลายศิลารูปแกะสลักของเขาเสียให
สิ้นและทํ าลายรูปเคารพที่หลอของเขาเสียใหสิ้น  และทํ าลายบรรดาปูชนียสถานสูงของเขา
เสีย"  (กันดารวิถี 33.52)

ในหนังสือผูวินิจฉัย  กษัตริยที่ดีบางองคของอิสราเอลทํ าลายสถานที่สูง  คนอื่นๆ ก็สรางขึ้นใหม
และนมัสการพระเจาเท็จ

หลังจากสมัยผูวินิจฉัยผานไป กษัตริยที่ดีบางองคของอิสราเอลไดทํ าลายรูปเคารพในที่สูง บาง
องคก็ร้ือฟนขึ้นมาใหม

กษัตริยมนัสเสเปนผูหนึ่งที่สรางสถานที่สูง  หลังจากเขาถูกลงโทษและสํ านึกบาปนี้แลว  เขาก็
ฟนฟูบัลลังกของเขาและนมัสการพระเจาเที่ยงแทเสียใหม  ประชาชนยังคงถวายบูชาในสถานที่สูง  แต
เขาบูชา  "ตอพระเยโฮวาหพระเจาของเขาเทานั้น"  (2 พงศาวดาร 33)
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ยุทธวิธีของซาตาน
วิญญาณชั่วรายในสถานฟาอากาศ

เมื่อเปาโลพูดถึง  “ความชั่วรายฝายวิญญาณในสถานฟาอากาศ”  เขาหมายถึงวิญญาณที่ชั่ว
รายซึ่งไดแทรกซึมระบบศาสนาของโลก มันแอบเขามาในสังคมของผูชอบธรรมดวย

ซาตานไดจัดระบบของมันโดยเลียนแบบจากคริสตจักรของพระเจา บางครั้งมันไดมีกลุมของ
มันคือ “ที่นมัสการของซาตาน”  มารไดจัดรูปแบบการนมัสการในที่ประชุมของมันเอง

ส่ิงที่นาอันตรายที่สุดคือ มันไดต้ังระบบของมันเขามาในคริสตจักร โดยผานคน “บางคน (ที่) ได
แอบแฝงเขามา” (ยูดา 4)

โดยทาง  "วิญญาณที่ชั่วรายในสถานฟาอากาศ"  นี้เองที่ซาตานมุงที่จะใหมนุษยหันมาจงรัก
ภักดีตอมันทั้งหมด  มันใชลัทธิเทียมเท็จ  ธรรมศาลาของซาตานและการแทรกซึมเขามาในพระกายของ
พระคริสตเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุประสงคของมัน

ตอไปนี้เปนสิ่งที่พระคัมภีรสอนเกี่ยวกับองคการศาสนาของซาตาน

ซาตานมี  3  ภาค
คุณไดเรียนรูแลวถึงพระเจา 3 พระภาคคือ  พระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
ซาตานก็มี 3 ภาค  ประกอบดวย  ซาตาน สัตวรายและผูเผยพระวจนะเท็จ  คุณจะศึกษาเกี่ยว

กับ  2  ส่ิงหลังในบทสุดทายของหลักสูตรนี้
ในหนังสือวิวรณ  ยอหนอธิบายจุดหมายปลายทางสุดทายของสิ่งทั้งสามที่ไมบริสุทธิ์นี้วา
“สวนพญามารที่ลอลวงเขาเหลานั้น ก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกํ ามะถันที่สัตวรายและ

คนที่ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะตกอยูในนั้น และมันตองทนทุกขทรมานทั้งกลางวันและ
กลางคืนตลอดไปเปนนิตย”  (วิวรณ 20.10)

ซาตานมีธรรมศาลาของมันเอง
พระเจาทรงตั้งคริสตจักรแทไวซึ่งรูจักเปน "พระกายของพระคริสต"  ซึ่งมีพระเยซูเปนศีรษะ
"ฝายทานทั้งหลายเปนกายของพระคริสต  และตางก็เปนอวัยวะของพระกายนั้น"     

(1  โครินธ 12.27)
"แตใหเรายึดความจริงดวยใจรัก  เพื่อจะจํ าเริญขึ้นทุกอยางสูพระองคผูเปนศีรษะคือ

พระคริสต  คือเนื่องจากพระองคนั้น  รางกายทั้งสิ้นที่ติดตอกันสนิทและประสานกันโดยทุก ๆ
ขอตอที่ทรงประทานไดจํ าเริญเติบโตขึ้นดวยความรัก  เมื่ออวัยวะทุกอยางทํ างานตามความ
เหมาะสมแลว"  (เอเฟซัส 4.15-16)
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ซาตานมีธรรมศาลาของมันเรียกวา  "ธรรมศาลาของซาตาน"
"...และรูเรื่องการใสรายของคนเหลานั้นที่กลาววา  เขาเปนพวกยิวและหาไดเปนไม

แตพวกเขาเปนธรรมศาลาของซาตาน"  (วิวรณ 2.9)

ชื่อ  "ธรรมศาลาของซาตาน"  ไมไดใชอยางเปดเผย  แตวาธรรมศาลาของมันตั้งขึ้นทุกแหงที่
ขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตไมไดถูกเทศนา

ซาตานมีหลักขอเชื่อ
พระเจามีหลักขอเชื่อ  ซึ่งเปดเผยในพระวจนะของพระองคคือ  พระคัมภีร
"พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจาและเปนประโยชนในการสอน  (หลักขอ

เชื่อ)"  (ทิโมธี 3.16)

หลักขอเชื่อของซาตานเรียกวา  "หลักขอเชื่อของมาร"
"พระวิญญาณไดตรัสไวอยางชัดแจงวา  ตอไปภายหนาจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ

โดยหันไปเชื่อฟงวิญญาณที่ลอลวง  และฟงคํ าสอนของพวกปศาจ"  (1 ทิโมธี 4.1)

มารชนิดหนึ่งเรียกวา  "วิญญาณแหงการลอลวง"  งานเฉพาะของมันคือการลอลวงคนใหเชื่อ
หลักคํ าสอนที่ผิด  หลักขอเชื่อของมารคือคํ าสอนใด ๆ ที่เสนอวาเปน "ความจริง"  ซึ่งไมเปนไปตามพระ
วจนะที่เขียนไวของพระเจา

ซาตานมีระบบการถวายบูชา
ใน โรม 12.1  เราถูกสอนใหเสนอตัวเราแกพระเจา  เปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์  หมายถึง

วา  เราตองยอมจํ านนใหความจงรักภักดีทั้งหมดตอพระเจา
ซาตานตองการการถวายบูชาเชนเดียวกัน
"หามิได  ขาพเจาหมายความวาเครื่องบูชาที่พวกตางชาติถวายนั้น  เขาถวายแกพวก

ปศาจและแกสิ่งที่ไมใชพระเจา  ขาพเจาไมปรารถนาใหทานมีสวนรวมกับพวกปศาจ"          (1
โครินธ 10.20)

ซาตานตองการการจงรักภักดีทั้งหมดคือ  รางกาย  จิตใจ  และวิญญาณ  มีการนมัสการถวาย
บูชาซึ่งชายและหญิงสละอุทิศตนเองในการปรนนิบัติซาตาน  มีการถวายบูชาดวยเลือดของคนและสัตว
ดวย
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ซาตานมีพิธีมหาสนิทของมันเอง
พระเยซูทรงเริ่มตนการแบงปนขนมปงและนํ้ าองุน  ในพิธีมหาสนิทเปนการระลึกถึงการสละ

พระชนมของพระองคเพื่อบาปของมวลมนุษยบนไมกางเขน  (1 โครินธ 11.23-34)  ซาตานทํ าเทียมสิ่งนี้
โดยมีการนมัสการมหาสนิทของมันเอง

"หามิได  ขาพเจาหมายความวาเครื่องบูชาที่พวกตางชาติถวายนั้น  เขาถวายแกพวก
ปศาจและแกสิ่งที่ไมใชพระเจา  ขาพเจาไมปรารถนาใหทานมีสวนรวมกับพวกปศาจ"

 (1 โครินธ 10.20)

ซาตานมีผูรับใช
พระเจาทรงเรียกผูเชื่อบางคนใหปรนนิบัติในฐานะศิษยาภิบาลและผูรับใชในคริสตจักรของพระ

องคและประกาศพระกิตติคุณ (1  โครินธ 12.28)  ซาตานก็มีผูรับใชของมันดวย
"การกระทํ าเชนนั้นไมแปลกอะไรเลย  ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเปนทูตแหงความ

สวางได

เหตุฉะนั้นจึงไมเปนการแปลกอะไรที่คนรับใชของซาตานจะปลอมตัวเปนคนรับใชของ
ความชอบธรรม ทายที่สุดของเขาจะเปนไปตามการกระทํ าของเขา" (2 โครินธ 11.14-15)

ผูรับใชของซาตานประกาศกิตติคุณของมัน
"กิตติคุณ"  ของซาตานนั้นตรงขามกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต
"ความจริงขาวประเสริฐอื่นไมมี  แตวามีบางคนที่ทํ าใหทานยุงยาก  และปรารถนาที่จะ

บิดเบือนขาวประเสริฐของพระคริสต แมแตเราเองหรือทูตสวรรค  ถาประกาศขาวประเสริฐอื่น
แกทาน  ซ่ึงขัดกับขาวประเสริฐที่เราไดประกาศแกทานไปแลวนั้นก็ตองถูกแชงสาป"          (กา
ลาเทีย 1.7-8)

ซาตานมีบัลลังกของมัน
พระเจาทรงมีพระบัลลังกในสวรรค  ซาตานก็มีบัลลังกแมวาเราจะไมรูสถานที่แนนอน
"สัตวรายที่ขาพเจาไดเห็นนั้น  ตัวเหมือนเสือดาวและตีนเหมือนตีนหมี  และปาก

เหมือนปากสิงหและพญานาคไดใหฤทธิ์อํ านาจอันยิ่งใหญและที่นั่งของมันแกสัตวรายนั้น"   
(วิวรณ 13.2)

ซาตานมีผูนมัสการมัน
มีหลายคนที่นมัสการพระเจาเที่ยงแท  ซาตานก็มีผูนมัสการดวย
"...เขาไดบูชาสัตวรายนั้น  กลาววา  "ใครจะเปรียบปานสัตวนี้ได"  (วิวรณ 13.4)

ผูนมัสการซาตานบางคนแสรงทํ าเปนผูติดตามพระเยซู
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"และนานั้นไดแกโลก  สวนเมล็ดพืชดีไดแกพลเมืองของมารราย  ศัตรูผูหวานเมล็ดพืช
ชั่วไดแกมารนั้น  ฤดูเกี่ยวไดแกเวลาสิ้นยุค  และผูเกี่ยวนั้นไดแกทูตสวรรค"  (มัทธิว 13.38-39)

ซาตานเอาเมล็ดที่ไมดีมาปะปนกับเมล็ดที่ดี  (ผูเชื่อ)

ซาตานมีผูเผยพระวจนะ
พระเจาทรงตั้งผูเผยพระวจนะไวในคริสตจักร  คนที่ถูกเจิมเปนพิเศษใหนํ าเอาขอความโดยตรง

จากพระองคมาสูคริสตจักร  (1  โครินธ 12.28)
ซาตานมีผูเผยพระวจนะเท็จซึ่งถายทอดขอความเปนเท็จ
"ผูเผยพระวจนะปลอมหลายคนจะเกิดมีขึ้นและลอลวงคนเปนอันมากใหหลงไป"        

(มัทธิว 24.11)

ซาตานมีครู
พระเจาทรงเจิมบางคนใหเปนครูเพื่อแบงปนและอธิบายพระวจนะของพระองคแกผูอ่ืน

(1 โครินธ 12.28)
แตวาครูทุกคนไมไดมาจากพระเจา  ซาตานมีครูเท็จเพื่อเผยแพรหลักขอเชื่อที่ชั่วราย

"แตวาไดมีคนที่ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้น  เชนเดียวกับที่จะมีผู
สอนผิดเกิดขึ้นในพวกทานทั้งหลายซึ่งจะลอบเอามิจฉาลัทธิอันจะใหถึงความพินาศเขามา
เสี้ยมสอน  จนถึงกับปฏิเสธองคพระผูเปนเจาผูไดทรงไถเขาไว  ซ่ึงจะทํ าใหเขาพินาศโดยเร็ว
พลัน

จะมีคนหลายคนประพฤติชั่วตามอยางเขาและเพราะคนเหลานั้นเปนเหตุ  ทางของสัจ
จะจะถูกกลาวราย  และดวยใจโลภเขาจะกลาวตลบตะแลง  คากํ าไรจากทานทั้งหลาย  การลง
โทษคนเหลานั้นที่ไดถูกพิพากษามานานแลวจะไมเนิ่นชา  และความวิบัติที่จะเกิดกับเขาก็หา
สลายไปไม"  (2 เปโตร  2.1-3)

ครูของซาตานนํ าเอา  "ความเห็นนอกรีตที่ทํ าใหพินาศได"  คํ าสอนที่เปนเท็จและทํ าใหเกิด
ความแตกแยก  เขาพูดเท็จและเปนผูเชี่ยวชาญในการเอาความจริงและความเท็จมาปะปนกันดวยวิธีที่
ทํ าใหคนยอมรับความเท็จได

คํ าสอนเทียมเท็จเชนนี้ทํ าใหเกิด “ลัทธิเทียมเท็จ” ข้ึน  ลัทธิเทียมเท็จคือ  ระบบใด ๆ ของศาสนา
หรือการนมัสการที่ไมสอดคลองกลมกลืนกับพระวจนะของพระเจา  เปน "ความเห็นนอกรีตที่ทํ าให
พินาศได"
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ชื่อ  หลักขอเชื่อและการจัดองคการของลัทธิเทียมเท็จ  แตกตางกันไปจากชาติหนึ่งไปอีกชาติ
หนึ่ง  มีลัทธิเทียมเท็จมากมายจนไมสามารถกลาวไดหมด  แตจงจํ าไววาระบบศาสนาใด ๆ ที่ไมสอด
คลองกลมกลืนกับพระวจนะของพระเจาก็เปนลัทธิเทียมเท็จ

ซาตานมีอัครทูต
อัครทูตคือ  บุคคลที่ประกาศพระกิตติคุณและวางรากตั้งคริสตจักร (1 โครินธ 12.28)
ซาตานมีอัครทูตทํ างานทั่วโลก   มันหลอกลวงผูคนโดยเลียนแบบอัครทูตแท
"เพราะคนอยางนั้นเปนอัครทูตเทียม  เปนคนงานที่หลอกลวง  ปลอมตัวเปนอัครทูต

ของพระคริสต"  (2  โครินธ 11.13)

อัครทูตของซาตานกลายเปนผูนํ าของลัทธิเทียมเท็จและแทรกแซงคริสตจักรในงานของผูนํ า

พระคริสตเทียมเท็จ
ซาตานเลียนแบบแมแตองคพระเยซูคริสต  โดยตั้งพระคริสตเทียมเท็จข้ึน  พระเยซูทรงเตือนวา
"ระวังใหดี  อยาใหผูใดลอลวงทานใหหลง  ดวยวาจะมีหลายคนมา  ตางอางนามของ

เราวาตัวเขาเปนพระคริสต  เขาจะใหคนเปนอันมากหลงไป"   (มัทธิว 24.4-5)

ซาตานมีระบบการสื่อสาร
พระคัมภีรบันทึกวา  พระเจาตรัสกับมนุษยอยางไร  พระเจายังคงตรัสกับมนุษยในทุกวันนี้

ซาตานก็พูดกับมนุษยเชนกัน  คํ าแรกของมันทีพูดกับมนุษยมีผลใหเขาตกอยูในความบาปในสวน  เอ
เดน  (ปฐมกาล บทที่ 3)

ผูเชื่ออธิษฐานตอพระเจาเกี่ยวกับความตองการของเขา  พระเจาทรงตอบคํ าอธิษฐานของผู
ชอบธรรม (ยากอบ 5.16)

ซาตานมีระบบของการอธิษฐานเชนกัน  สาวกของมันอธิษฐานตอซาตานและสื่อสารกับ
วิญญาณชั่ว  บางครั้งซาตานตอบสนองดวยเหตุการณเหนือธรรมชาติ  เชน เสียงพูด  การเคลื่อนไหว
ของวัตถุ  เสียง  ฯลฯ

พระเจาทรงสื่อสารกับมนุษยโดยทางพระวจนะที่เขียนไวคือ  พระคัมภีร  ขอความของซาตาน
ถูกสื่อสารทางภาษา  ถอยคํ าที่เขียนไวโดยนิตยสารที่ไมดี  หนังสือ  ภาพยนตรและดนตรี

การสื่อสารของพระเจาผานทางพระวจนะที่เขียน และที่ตรัสใหการนํ าพาแกมนุษยในกิจการ
ตาง ๆ ของชีวิต

ซาตานมีระบบของการนํ าทางที่เปนเท็จซึ่งทํ าใหสํ าเร็จไดโดยทางวิธี  ดังตอไปนี้คือ
โหราศาสตรและการดูดวงดาว  เมื่อใชดวงดาวทํ านายเหตุการณและใหการทํ านายชีวิต
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การอานใบชา  รูปภาพ  เสนลายมือและลูกแกว  ซึ่งอางวาใหการนํ าพาบอกทางชีวิต
พอมดหมอผี การใชมนตเสนห  ยาเสนห  พิธีกรรม  การทรงเจาเขาผี  การทํ านายโชคชะตา

การเสี่ยงทาย ภาพนิมิต การวาดภาพและวิธีตางๆ ที่ไมเปนไปตามพระคัมภีรเพื่อรับการนํ าพา

ซาตานมีอํ านาจเหนือธรรมชาติ
พระเยซูทรงสัญญาใหอํ านาจเหนือธรรมชาติแกสาวกของพระองค  หลังจากที่เขาไดรับการเติม

ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์  (กิจการ  1.8)
ซาตานใหอํ านาจและสิทธิอํ านาจเหนือธรรมชาติดวยเชนกัน  (วิวรณ 13.2) มาร  ลูกนองมัน

สามารถสรางกํ าลังและพลังเหนือธรรมชาติ  มันสามารถแสดงหมายสํ าคัญและการอัศจรรยเหนือธรรม
ชาติ

ซาตานใหทั้งอํ านาจและสิทธิอํ านาจ (วิวรณ 13.2)  เชนที่พระเยซูทรงกระทํ า  มันสามารถทํ า
หมายสํ าคัญและการอัศจรรยเหนือธรรมชาติ

"ดวยวาผีเหลานั้นเปนผีรายกระทํ าหมายสํ าคัญ..."  (วิวรณ 16.14)

พระเยซูตรัสวา
"เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเปนอันมากรองแกเราวา  "พระองคเจาขา  พระองคเจาขา  ขา

พระองคกลาวพระวจนะในพระนามของพระองค  และไดขับผีออกในพระนามของพระองค
และไดกระทํ าการมหัศจรรยเปนอันมากในพระนามของพระองคมิใชหรือ   เมื่อนั้นเราจะได
กลาวแกเขาวา  "เราไมเคยรูจักเจาเลย  เจาผูกระทํ าความชั่ว  จงไปเสียใหพนหนาเรา ""      (มั
ทธิว 7.22-23)

ยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณ
ตอวิญญาณที่ชั่วรายในสถานฟาอากาศ

ตอไปนี้เปนยุทธวิธีตอตานพิเศษเพื่อเอาชนะวิญญาณที่ชั่วรายในสถานฟาอากาศ

จํ าไววาซาตานเปนผูเลียนแบบ
จากการศึกษาบทนี้  คุณเห็นไดชัดวาซาตานเปนผูเลียนแบบ  การเลียนแบบคือการทํ าเทียม

บางสิ่งบางอยาง
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ใชการจํ าแนกแจกแจง
มีของประทานพิเศษของพระวิญญาณบริสุทธิ์  เรียกวา   "การจํ าแนกวิญญาณ"  มีความ

สามารถพิเศษที่พระเจาทรงประทานใหเพื่อจํ าแนกดูทันทีถึงวิญญาณของผูอ่ืนและรูวามันเปนวิญญาณ
ที่ดีหรือชั่ว  ถาคุณมีของประทานฝายวิญญาณนี้  จงใชเพื่อจัดการกับวิญญาณที่ชั่วรายในสถานฟา
อากาศ

ถาคุณไมมีของประทานนี้  พระเจาทรงประทานวิธีของการตรวจพบ
ใน 2 เปโตร 2  และหนังสือยูดา พระองคไดใหลักษณะของชายที่มีวิญญาณแหงการลอลวงไว
(จงใชสวนที่วาดวย "เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป"  เพื่อศึกษาเพิ่มเติมในหัวขอนี้)

ศึกษาพระวจนะของพระเจา
เพื่อที่จะจํ าไดถึงหลักขอเชื่อเท็จของครู  อัครทูต  ผูเผยพระวจนะและผูรับใชของซาตาน  คุณ

ตองรูวาพระวจนะของพระเจาสอนอะไร
เปาโลบอกทิโมธีวา
"จงอุตสาหสํ าแดงตนวาไดทรงพิสูจนแลวเปนคนงานที่ไมตองอาย  ใชพระวจนะแหง

ความจริงอยางถูกตอง"  (2 ทิโมธี 2.15)

แมวาเปาโลจะเปนผูนํ าฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญในคริสตจักรยุคแรก  ผูเชื่อแหงเมืองเบลีอาก็
ตรวจสอบทุกสิ่งที่เปาโลพูดกับพระวจนะของพระเจา

"ยิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกวาชาวเมืองเธสะโลนิกา ดวยเขามีใจเลื่อมใส รับพระวจนะ
ของพระเจาและคนดูพระคัมภีรทุกวัน"  (กิจการ 17.11)

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลอลวงโดยวิญญาณที่ชั่วรายในสถานฟาอากาศ  จงตรวจสอบทุกอยางที่
สอนโดยใชพระวจนะของพระเจาเปนหลัก

อยายอมรับคํ าสอน หลักขอเชื่อ หรือการเปดเผยใดใดที่ไมสอดคลองกับพระวจนะ
ของพระเจา

ซาตานแตงตั้งวิญญาณที่ชั่วในสถานฟาอากาศโดยสิ่งที่เรียกวา  "การเปดเผยพิเศษของความ
จริงใหม ๆ "  คนจะอางความฝนพิเศษ  การปรากฏของทูตสวรรค  นิมิต  เสียงหรือเหตุการณเหนือธรรม
ชาติ

แตเปาโลเตือนวา
"ความจริงขาวประเสริฐอื่นไมมี  แตวามีบางคนที่ทํ าใหทานยุงยาก  และปรารถนาที่จะ

บิดเบือนขาวประเสริฐของพระคริสต  แมแตเราเองหรือทูตสวรรค  ถาประกาศขาวประเสริฐ
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อ่ืนแกทาน  ซ่ึงขัดกับขาวประเสริฐที่เราไดประกาศแกทานไปแลวนั้นก็จะตองถูกแชงสาป"  (กา
ลาเทีย 1.7-8)

อยายอมรับการเผยพระวจนะใด ๆ ที่ไมมีความสัมพันธที่ถูกตองกับความเชื่อ  (โรม 12.6)  และ
ซึ่งไมเกิดขึ้นจริง (เฉลยธรรมบัญญัติ 18.22)  อยายอมรับการเปดเผยใดๆ ที่นํ าใหคุณออกหางจากพระ
เจาและจากความจริงแหงพระวจนะของพระองค  (เฉลยธรรมบัญญัติ 13.1-5)

"ผูใดที่หันเหไปจากทางแหงความเขาใจ  จะพักอยูในที่ประชุมของคนตาย"  (สุภาษิต
21.16)

จงประเมินคาของสิ่งเหนือธรรมชาติโดยดูจากผลฝายวิญญาณ
โดยเหตุที่ซาตานเลียนแบบฤทธิ์อํ านาจของพระเจาโดยการแสดงออกเหนือธรรมชาติ  การ

อัศจรรย  หมายสํ าคัญ  พระเจาจึงทรงประทานวิธีพิเศษที่จะประเมินดูการรับใชวามาจากซาตานหรือ
จากพระเจา   พระเยซูทรงเปรียบเทียบคนกับตนไมผล  พระองคตรัสวาเราควรรูจักผูเลียนแบบจากผล
ฝายวิญญาณของเขา

"ตนไมดีจะเกิดผลเลวไมได  หรือตนไมเลวจะเกิดผลดีก็ไมได  เหตุฉะนั้นทานจะรูจัก
เขาไดเพราะผลของเขา"  (มัทธิว 7.18,20)

ซาตานอาจเลียนแบบของประทานฝายวิญญาณและฤทธิ์อํ านาจของพระเจา  แตมันไมอาจ
เลียนแบบชีวิตที่บริสุทธิ์ที่แสดงถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งประกอบดวย

ความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทนนาน ความออนสุภาพ ความดี ความ
สัตยซ่ือ  ความออนโยน  การบังคับตนเองซึ่งไมมีกฎใดหามไว   (กาลาเทีย 5.22-23)

จงประเมินคาการรับใชโดยผลของฝายวิญญาณ  ไมใชโดยการสํ าแดงออกของฤทธิ์อํ านาจ
เหนือธรรมชาติ

จงหลีกเลี่ยงอิทธิพลทุกชนิดของซาตาน
พระเจาทรงเตือนชาวอิสราเอลใหหลีกเลี่ยงอิทธิพลทุกชนิดของซาตาน
"...และทํ าลายรูปแกะสลักของเขาเสียใหสิ้น  และทํ าลายรูปเคารพที่หลอของเขาเสีย

ใหสิ้น  และทํ าลายปูชนียสถานของเขาเสีย"  (กันดารวิถี 33.52)

จงอานคํ าเตือนสอนตอไปที่พระเจาประทานใหใน  เฉลยธรรมบัญญัติ 18.9-14  อิสราเอลตอง
ไมมีการติดตอสัมพันธกับงานของซาตานในรูปแบบใด ๆ เลย
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คุณควรทํ าลายทุกสิ่งที่คุณมีอยูซึ่งตองเกี่ยวของกับพอมดหมอผีหรืองานของวิญญาณชั่ว  ส่ิง
เหลานี้ประกอบดวยรูปเคารพ  เครื่องหมายแหงโชคดี  ยาเสนห   ลูกแกว  เกมสตางๆ เครื่องราง  และ
ส่ิงอื่น ๆ ทํ านองเดียวกัน   นี่เปนสิ่งที่คนกระทํ าในสมัยพันธสัญญาใหมเมื่อเขากลายเปนผูเชื่อ

"และหลายคนที่ใชเวทมนตคาถาไดเอาตํ าราของตนมาเผาไฟเสียตอหนาคนทั้งปวง  
ตํ าราเหลานั้น  คิดเปนราคาเงินถึงหาหมื่นเหรียญ"  (กิจการ 19.19)

จงทํ าลายวรรณกรรมและดนตรีที่ชั่วราย ที่ไมถวายเกียรติแดพระเจา
อยาใชเวลาอยูในสถานที่มารครอบคลุม พระคัมภีรบันทึกวาพระเจาทรงสํ าแดงพระองคใน

สถานที่พิเศษเชน  พระวิหารในพันธสัญญาเดิม  และหองชั้นบนของบานในวันเพนเทคอสเต
เปนความจริงเชนเดียวกันที่อํ านาจของซาตานอาจสํ าแดงออกในสถานที่ที่มอบใหแกวิญญาณ

ชั่วรวมถึงสถานที่ที่มีรูปภาพไมดีติดอยู  หรือมีความประพฤติที่มึนเมาและวุนวาย (จราจล)  มีการทรง
เจาเขาผี  การนมัสการของซาตาน  ที่ใดก็ตามที่มีการปฏิบัติที่บาปเกิดขึ้น  จงหลีกเลี่ยงสิ่งแวดลอมเชน
นั้นเพราะวาอํ านาจของซาตานยอมรุนแรงเปนพิเศษในที่นั้น     คุณไมอาจอธิษฐานคํ าอธิษฐานขององค
พระผูเปนเจาวา  "อยานํ าขาพระองคเขาไปในการทดลอง"   แตนํ าตนเองเขาไปในสถานที่เชนนั้น

"ขาพเจาไมปรารถนาใหทานมีสวนรวมกับพวกปศาจ"   (1 โครินธ 10.20)

อยาเขาไปยุงเกี่ยวกับผูนํ าเทียมเท็จ  ครู  ผูพยากรณ  ผูรับใชหรืออัครทูตเทียมเท็จ
“จงเวนเสียจากสิ่งชั่วทุกอยาง”  (1 เธสะโลนิกา 5.22)

จํ าไววาโครงสรางของพระเจามีอํ านาจมากกวาโครงสรางของซาตาน
องคกรของพระเจาคือ   คริสตจักรแทนั้นมีอํ านาจมากกวาของซาตาน  คุณเรียนรูแลววาพระ

เยซูทรงเปนศีรษะของคริสตจักรและผูเชื่อเปนพระกาย ดวยสิ่งนี้ในใจของคุณ จงอานขอความตอไปนี้
"พระเจาไดทรงปราบสิ่งสารพัดลงไวใตพระบาทของพระคริสตและไดทรงตั้งพระองค

ไวเปนประมุขเหนือสิ่งสารพัดของคริสตจักรซ่ึงเปนพระกายของพระองค..."  (เอเฟซัส  1.22-
23)

"ประสงคจะใหเทพผูปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถาน  รูจักปญญาอันซับซอนของ
พระเจาทางคริสตจักร  ณ  บัดนี้"  (เอเฟซัส 3.10)

พระเยซูทรงเปนศีรษะของคริสตจักร  ผูเชื่อเปนพระกาย  ถาทุกสิ่ง (รวมทั้งซาตานและโครง
สรางศาสนาของมัน)  อยูใตฝาเทาของพระเยซูแลว  ส่ิงเหลานั้นก็อยูใตเทาเราดวย  เพราะวาเราเปน
พระกายของพระองค
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อยู "ใตเทา"  หมายถึงวามันอยูภายในอํ านาจและสิทธิอํ านาจซึ่งพระเจาทรงมอบหมายแกเรา
พระเยซูตรัสวา  พระองคทรงมอบอํ านาจแกเราเหนือ "อํ านาจทั้งสิ้นของศัตรู"  (ลูกา 10.19)  ซึ่งรวมถึง
วิญญาณที่ชั่วรายในสถานฟาอากาศ

คริสตจักรแสดงฤทธิ์อํ านาจของพระองคแกเหลาเทพศักดิเทพและอํ านาจตาง ๆ เหลานี้
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง  บทที่  13

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ าของบทนี้
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________                           

2. "สถานที่สูง ๆ"  ถูกใชอยางไรในพันธสัญญาเดิม
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__

3. คํ าวา "วิญญาณที่ชั่วในสถานฟาอากาศ"  หมายถึงอะไร ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___

4. จงสรุปทั้งหมดที่คุณเรียนรูเกี่ยวกับยุทธวิธีของซาตานที่ใชวิญญาณที่ชั่วในสถานฟาอากาศ
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________           
             

5. จงบอกยุทธวิธีตอตาน 7  ประการ  เพื่อเอาชนะวิญญาณที่ชั่วในสถานฟาอากาศ
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
________

คํ าตอบบททดสอบ  บทที่  13

1. "การกระทํ าเชนนั้นไมแปลกประหลาดเลย  ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเปนทูตแหงความ
สวางได  เหตุฉะนั้นจึงไมเปนการแปลกอะไรที่คนรับใชของซาตานจะปลอมตัวเปนคนรับใชของ
ความชอบธรรม  ทายที่สุดของเขาจะเปนไปตามการกระทํ าของเขา"
(2 โครินธ 11.14-15)

2. ใชเพื่อเปนสถานที่นมัสการ    หนา 168  
3. เมื่อเปาโลกลาวถึง  "วิญญาณที่ชั่วรายในสถานฟาอากาศ"  เขาหมายถึงวิญญาณที่ชั่วรายซึ่ง

แทรกแซงระบบศาสนาของโลก  มันยังคืบคลานเขามาในที่ประชุมของผูชอบธรรมดวยหนา 169
4. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายที่ใหไวในหนา  169
5. ดูหนา  174-176

จํ าไววาซาตานเปนผูเลียนแบบ
ใชการจํ าแนกวิญญาณ
ศึกษาพระวจนะของพระเจา
อยายอมรับคํ าสอนใด ๆ หลักขอเชื่อ  หรือการเปดเผยใด ๆ ที่ไมสอดคลองกับพระ
วจนะของพระเจา
ประเมินคาของสิ่งเหนือธรรมชาติโดยดูจากผลฝายวิญญาณ
หลีกเลี่ยงอิทธิพลทุกชนิดของซาตาน
รูวาโครงสรางของพระเจามีอํ านาจมากกวาซาตาน
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เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป

1. จงศึกษา  2  เปโตร  บทที่  2  และหนังสือยูดา  จงบอกลักษณะซึ่งจะชวยใหคุณแยกแยะผูส่ือ
สารของตนในคริสตจักร

บุคลิกลักษณะของครูเท็จ    (2 เปโตร บทที่ 2)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________

ตัวอยางครูเท็จสอนมิจฉาลัทธิที่จะใหถึงความพินาศ  (ขอ 1)
เขาปฏิเสธองคพระผูเปนเจา  (ขอ 1)
ใหทํ ารายการตอไป

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________

บุคลิกลักษณะของ  "คนบางคน"  ที่คืบคลานเขามาในคริสตจักร   (ยูดา)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________

2. จงศึกษาคํ าเตือนของพระเจาตออิสราเอลเกี่ยวกับซาตานและลัทธิพอมดหมอผีดังนี้       เฉลย
ธรรมบัญญัติ 18.10-12, เลวีนิติ 17.7, 19.31, 20.16

3. จงศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับการถวายบูชาที่ทํ าตอวิญญาณชั่ว  ใน เฉลยธรรมบัญญัติ 32.17, 2
พงศาวดาร 11.15, สดุดี 106.37
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