
เก�ียวกบัมารซาตานและวญิญาณช�ัว

ในบรรดาสตัวป์�าท�ังหมด ท�ีพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ทรงสรา้งน�ัน ง ฉูลาด

กวา่หมด มนัถามหญงิน�ันวา่ “จรงิหรอื? ท�ีพระเจา้ตรสัวา่ ‘หา้มพวกเจา้

กนิผลจากตน้ไมท้กุตน้ในสวนน�ี’ ” -ปฐมกาล 3:1

พวกเขาจะตอ้งไมฆ่า่สตัวบ์ชูาถวายป�ศาจแพะซ�ึงเขาท�ังหลายเคยกราบ

ไหว อ้กีตอ่ไป ใหเ้ร�ืองน�ีเป�นกฎเกณฑถ์าวรสาํหรบัพวกเขาตลอดช�ัว

ชาตพินัธุ์ของเขาท�ังหลาย -เลวนีติ 1ิ7:7

เขาบชูาพวกป�ศาจซ�ึงไมใ่ชพ่ระเจา้ บชูาพระซ�ึงไมรู่้จกัมากอ่น บชูาพระ

ใหม่ๆซ�ึงเพ�ิงจะเกดิข�ึน ซ�ึงบรรพบรุษุของทา่นไมเ่กรงกลวั

เฉลยธรรมบญัญตั 3ิ2:17

ทา่นฆา่บตุรชายและบตุรหญงิของทา่น ถวายเป�นเคร�ืองสกัการบชูาแก่

ป�ศาจ -สดดุ 1ี06:37

“โอ เจา้รว่งลงจากฟ�าสวรรคอ์ยา่งไรหนอ เจา้ผู้สอ่งแสง คอืโอรสแหง่รุ่ง

อรณุ เจา้ถกูเหว�ียงลงมายงัพ�ืนดนิอยา่งไรหนอ เจา้ผู้ทาํใหป้ระชาชาติ

ท�ังหลายตกต�า -อสิยาห 1์4:12

“เม�ือผโีสโครกออกมาจากใครแลว้ มนักท็อ่งเท�ียวไปในท�ีกนัดารน�าเพ�ือ

แสวงหาท�ีหยดุพกั แตเ่ม�ือไมพ่บ มนัจงึกลา่ววา่ ‘ขา้จะกลบัไปท�ีบา้น

ของขา้ ท�ีขา้จากมาน�ัน’ และเม�ือมาถงึกพ็บวา่บา้นน�ันวา่ง ถกูป�ดกวาด

และจดัเป�นระเบยีบ มนัจงึไปพาผอี�ืนอกีเจด็ตวัท�ีรา้ยกวา่ตวัมนัเองเขา้

ไปอาศยัอยู่ท�ีน�ัน แลว้ในท�ีสดุคนน�ันกต็กอยู่ในสภาพท�ีเลวรา้ยกวา่ตอน



แรก คนในยคุช�ัวรา้ยน�ีกจ็ะเป�นอยา่งน�ัน” -มทัธวิ 12:43-45

พระองคต์รสักบัพวกเขาวา่ “เราเหน็ซาตาน ตกจากฟ�าเหมอืนฟ�าแลบ

ลกูา 10:18

“ซโีมน ซโีมนเอย๋ น�ีแนะ่ ซาตานขอพวกทา่นไว เ้พ�ือจะฝ�ดรอ่นเหมอืน

ฝ�ดขา้วสาล แีตเ่ราอธษิฐานเผ�ือตวัทา่น เพ�ือความเช�ือของทา่นจะไมไ่ด้

ขาด และเม�ือทา่นหนักลบัแลว้ จงชกูาํลงัพ�ีนอ้งท�ังหลายของทา่น”

ลกูา 22:31-32

….มนัเป�นฆาตกรต�ังแตเ่ร�ิมแรกและไมไ่ดต้�ังอยู่ในสจัจะ เพราะมนัไมม่ี

สจัจะ เม�ือมนัพดูเทจ็มนักพ็ดูตามสนัดานของมนัเอง เพราะมนัเป�นผู้

มสุา และเป�นพอ่ของการมสุา -ยอหน์ 8:44

ขโมยน�ันยอ่มมาเพ�ือจะลกั ฆา่ และทาํลาย เรามาเพ�ือพวกเขาจะไดช้วีติ

และจะไดอ้ยา่งครบบรบิรูณ -์ยอหน์ 10:10

เพราะวา่คนพวกน�ันเป�นอคัรทตูปลอม เป�นคนงานท�ีหลอกลวง พวกท�ี

ปลอมตวัเป�นอคัรทตูของพระครสิต ก์ารทาํเชน่น�ันไมป่ระหลาดเลย

เพราะวา่ซาตานเองกย็งัปลอมตวัเป�นทตูสวรรคข์องความสวา่ง

2 โครนิธ 1์1:13-14

พระวญิญาณตรสัอยา่งชดัแจง้วา่ ตอ่ไปภายหนา้จะมบีางคนละท�ิงความ

เช�ือ โดยหนัไปเช�ือฟ�งวญิญาณท�ังหลายท�ีลอ่ลวง และคาํสอนของพวกผี

1 ทโิมธ 4ี:1



คนนอกกฎหมายน�ันจะมาโดยการดลบนัดาลของซาตาน พรอ้มกบัการ

อทิธฤิทธ�ิทกุอยา่ง ท�ังหมายสาํคญั และการอศัจรรยจ์อมปลอม

2 เธสะโลนกิา 2:9

บตุรท�ังหลายมเีลอืดและเน�ือเชน่กนัอยา่งไร พระองคก์ท็รงมสีว่น

เชน่น�ันดว้ยอยา่งน�ัน เพ�ือโดยทางความตายน�ัน พระองคจ์ะทรงทาํลาย

มารผู้มอีาํนาจ แหง่ความตาย -ฮบีร 2ู:14

ทา่นเช�ือวา่พระเจา้มเีพยีงองคเ์ดยีว น�ันกด็ แีมพ้วกผกีเ็ช�ือและกลวัจน

ตวัส�ัน -ยากอบ 2:19

จงควบคมุตวัเอง จงระวงัระไวใหด้ ศีตัรขูองพวกทา่นคอืมาร ดจุสงิโต

คาํรามเดนิวนเวยีนเท�ียวเสาะหาคนท�ีมนัจะกดักนิได จ้งตอ่ตา้นมนัดว้ย

ใจม�ันคงในความเช�ือ โดยรู้วา่พวกพ�ีนอ้งของพวกทา่นท�ัวโลก กป็ระสบ

ความทกุขล์าํบากอยา่งเดยีวกนั -1 เปโตร 5:8-9

ทกุคนท�ีทาํบาปกป็ระพฤตผิดิธรรมบญัญตั บิาปเป�นส�ิงท�ีผดิธรรม

บญัญตั พิวกทา่นรู้อยู่แลว้วา่พระองคท์รงปรากฏเพ�ือกาํจดับาปของเรา

ใหห้มดไป และไมม่บีาปอยู่ในพระองคเ์ลย ผู้ท�ีอยู่ในพระองคไ์มท่าํบาป

อกีตอ่ไป สว่นผู้ท�ีทาํบาปอยู่เร�ือยๆ คนน�ันยงัไมเ่หน็พระองคแ์ละยงัไม่

รู้จกัพระองค ล์กูท�ังหลายเอย๋ อยา่ใหใ้ครชกัจงูทา่นใหห้ลง ผู้ท�ีประพฤติ

ชอบกช็อบธรรมเหมอืนอยา่งท�ีพระองคท์รงชอบธรรม ผู้ท�ีทาํบาปกม็า

จากมาร เพราะวา่มารกท็าํบาปต�ังแตเ่ร�ิมแรก พระบตุรของพระเจา้ได้

เสดจ็มาปรากฏกเ็พราะเหตนุ�ีคอืเพ�ือทาํลายกจิการของมาร ผู้ท�ีเกดิ



จากพระเจา้ไมท่าํบาป เพราะเช�ือของพระเจา้อยู่ในคนน�ันและเขาทาํ

บาปไมไ่ด เ้พราะเขาเกดิจากพระเจา้ เชน่น�ีแหละ จงึเหน็ไดว้า่ใครเป�น

ลกูของพระเจา้ และใครเป�นลกูของมาร คอืผู้ท�ีไมไ่ดป้ระพฤตชิอบ และ

ไมร่กัพ�ีนอ้งของตน กไ็มไ่ดม้าจากพระเจา้ -1 ยอหน์ 3:4-10

ทา่นท�ีรกัท�ังหลาย อยา่เช�ือทกุๆ วญิญาณ แตจ่งพสิจูนว์ญิญาณน�ันๆ วา่

มาจากพระเจา้หรอืไม เ่พราะวา่มผีู้เผยพระวจนะเทจ็จาํนวนมากได้

ออกมาในโลก -1 ยอหน์ 4:1

เรารู้วา่เราเกดิจากพระเจา้ แตโ่ลกท�ังหมดอยู่ในมอืของมารรา้ย

1 ยอหน์ 5:19

และพวกทตูสวรรคท์�ีไมร่กัษาอาํนาจครอบครองของตนเอง แตล่ะท�ิง

ถ�ินฐานของตน พระองคก์ท็รงจองจาํไวด้ว้ยโซอ่นัไมรู่้จกัสลายในท�ีมดื

จนกวา่จะถงึเวลาพพิากษาในวนัย�ิงใหญน่�ัน -ยดูา 1:6

เพราะเหตนุ�ีจงร�ืนเรงิยนิดเีถดิ สวรรคแ์ละบรรดาผู้ท�ีอยู่ในสวรรค แ์ต่

วบิตัจิะมแีกแ่ผน่ดนิโลกและทะเล เพราะวา่มารไดล้งมาหาเจา้ท�ังหลาย

ดว้ยความเดอืดดาลอยา่งย�ิง เพราะมนัรู้วา่เวลาของมนัมนีอ้ย”

ววิรณ 1์2:12

พระเจา้พระบดิามอีาํนาจบนและจาํกดัมารซาตาน

แลว้ซาตานทลูตอบพระยาหเ์วหว์า่ “โยบยาํเกรงพระเจา้เปลา่ๆ หรอื?

พระองคไ์มไ่ดท้รงก�ันร�ัวรอบตวัเขา ครอบครวัของเขา และทกุส�ิงท�ีเขามี



อยู่เสยีทกุดา้นหรอื? พระองคไ์ดท้รงอวยพรงานท�ีมอืเขาทาํ และฝงูปศุ

สตัวข์องเขาไดท้วขี�ึนในแผน่ดนิ แตข่อย�ืนพระหตัถแ์ตะตอ้งส�ิงของ

ท�ังส�ินท�ีเขามอียู่แลว้เขาจะแชง่พระองคต์อ่พระพกัตรพ์ระองค”์ และ

พระยาหเ์วหต์รสักบัซาตานวา่ “ดเูถดิ ทกุส�ิงท�ีเขามกีอ็ยู่ในมอืของเจา้

เพยีงแตอ่ยา่ย�ืนมอืแตะตอ้งตวัเขา” ซาตานจงึออกไปจากเบ�ืองพระ

พกัตรพ์ระยาหเ์วห อ์ยู่มาวนัหน�ึง เม�ือบตุรชายหญงิของทา่นกาํลงั

รบัประทานและด�ืมเหลา้องุ่นอยู่ในบา้นพ�ีชายคนโตของเขา มผีู้ส�ือสาร

มาหาโยบเรยีนวา่ “ฝงูววักาํลงัไถนาอยู่และฝงูลาตวัเมยีกาํลงักนิหญา้

อยู่ขา้งๆ คนเสบากม็าโจมตเีอามนัไป และฆา่คนใชด้ว้ยคมดาบ และ

ขา้พเจา้คนเดยีวไดห้นรีอดมาเรยีนทา่น” ขณะท�ีเขากาํลงัพดูอยู่กม็อีกี

คนหน�ึงมาเรยีนวา่ “ไฟของพระเจา้ตกจากฟ�าไหมแ้กะกบัคนใช แ้ละ

เผาผลาญหมด และขา้พเจา้คนเดยีวไดห้นรีอดมาเรยีนทา่น” ขณะท�ี

เขากาํลงัพดูอยู่กม็อีกีคนหน�ึงมาเรยีนวา่ “ชาวเคลเดยีจดัเป�นสามกอง

เขา้ปลน้เอาอฐูไป และฆา่คนใชด้ว้ยคมดาบ และขา้พเจา้คนเดยีวไดห้นี

รอดมาเรยีนทา่น” ขณะท�ีเขากาํลงัพดูอยู่กม็อีกีคนหน�ึงมาเรยีนวา่

“ลกูชายกบัลกูสาวของทา่นกาํลงัรบัประทานและด�ืมเหลา้องุ่นอยู่ใน

บา้นพ�ีชายคนโตของเขา และดเูถดิ มพีายขุา้มถ�ินทรุกนัดารมาปะทะ

บา้นท�ังส�ีมมุจนพงัลงทบัคนหนุ่มสาว และพวกเขากต็าย ขา้พเจา้คน

เดยีวไดห้นรีอดมาเรยีนทา่น” แลว้โยบกล็กุข�ึน ฉกีเส�ือคลมุของตน โกน

ศรีษะ กราบลงถงึดนินมสัการ ทา่นวา่ “ขา้มาจากครรภม์ารดาตวัเปลา่

และขา้จะกลบัไปตวัเปลา่ พระยาหเ์วหป์ระทาน และพระยาหเ์วหท์รง



เอาไปเสยี สาธกุารแดพ่ระนามพระยาหเ์วห”์ -โยบ 1:9-21

ไมช่า้พระเจา้แหง่สนัตสิขุจะทรงปราบซาตานใหย้บัเยนิลงใตฝ้�าเทา้

ของพวกทา่น ขอพระคณุของพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเรา

จงอยู่กบัทา่นเถดิ -โรม 16:20

เพราะวา่โดยพระองคท์กุส�ิงไดร้บัการทรงสรา้งข�ึน ท�ังส�ิงท�ีอยู่บน

ทอ้งฟ�าและบนแผน่ดนิโลก ท�ังส�ิงท�ีมองเหน็และส�ิงท�ีมองไมเ่หน็ ไมว่า่จะ

เป�นบลัลงักแ์หง่พวกภตูผ หีรอืพวกภตูผที�ีปกครอง หรอืพวกภตูผที�ี

ครอบครอง หรอืพวกภตูผที�ีมอีาํนาจ ทกุส�ิงถกูสรา้งข�ึนโดยพระองคแ์ละ

เพ�ือพระองค -์โคโลส 1ี:16

พระเยซมูอีาํนาจบนและจาํกดัมารซาตานและวญิญาณช�ัว

พระเยซจูงึตรสัตอบวา่ “จงไปใหพ้น้ เจา้ซาตาน เพราะพระคมัภรีม์ี

เขยีนไวว้า่ ‘จงกราบนมสัการองคพ์ระผู้เป�นเจา้ผู้เป�นพระเจา้ของทา่น

และปรนนบิตัพิระองค แ์ตผู่้เดยีว’” -มทัธวิ 4:10

พอค�าลง พวกเขาพาคนจาํนวนมากท�ีมผีสีงิมาหาพระองค พ์ระองคก์็

ทรงขบัผอีอกดว้ยพระดาํรสั และบรรดาคนเจบ็ป�วยน�ัน พระองคก์ท็รง

รกัษาใหห้าย -มทัธวิ 8:16

ขณะน�ันเขาพาคนถกูผสีงิคนหน�ึงท�ีตาบอดและเป�นใบม้าหาพระองค์

พระองคท์รงรกัษาเขาใหห้าย คนน�ันกพ็ดูไดแ้ละมองเหน็ -มทัธวิ 12:22

พระองคจ์งึหนัพระพกัตร ม์าตรสักบัเปโตรวา่ “จงไปใหพ้น้ เจา้ซาตาน



เจา้เป�นเคร�ืองกดีขวางเราเพราะเจา้ไมไ่ดค้ดิอยา่งพระเจา้ แตเ่จา้คดิ

อยา่งมนษุย”์ -มทัธวิ 16:23

เม�ือพระเยซกูบัพวกสาวกเสดจ็มาถงึฝงูชนแลว้ มชีายคนหน�ึงมาหา

พระองคค์กุเขา่ลง ทลูวา่ “องคพ์ระผู้เป�นเจา้ ขอทรงพระเมตตาลกูของ

ขา้พระองคเ์ถดิ เพราะเขาเป�นโรคลมบา้หม มูคีวามทกุขท์รมานมาก

เคยตกไฟตกน�าบอ่ยๆ ขา้พระองคพ์าเขามาหาพวกสาวกของพระองค์

แตส่าวกรกัษาเขาไมไ่ด”้ พระเยซตูรสัตอบวา่ “โอ น�ีเป�นยคุท�ีขาดความ

เช�ือและวปิลาส เราจะตอ้งอดกล�ันกบัพวกทา่นนานเพยีงไร? จงพาเดก็

คนน�ันมาหาเราท�ีน�ีเถดิ” พระเยซจูงึตรสัสาํทบัผนี�ัน มนักอ็อกจากตวัเดก็

ในทนัใดน�ันเดก็กห็ายเป�นปกต ภิายหลงัสาวกท�ังหลายของพระเยซมูา

หาพระองคเ์ป�นการสว่นตวั ทลูถามวา่ “ทาํไมพวกขา้พระองคข์บัผนี�ัน

ออกไมไ่ด?้” พระเยซตูรสัตอบวา่ “เพราะวา่พวกทา่นมคีวามเช�ือนอ้ย

เราบอกความจรงิกบัทา่นท�ังหลายวา่ ถา้พวกทา่นมคีวามเช�ือเทา่เมลด็

มสัตารด์ เมลด็หน�ึง พวกทา่นจะส�ังภเูขาน�ีวา่ ‘จงเคล�ือนจากท�ีน�ีไปท�ีโนน่’

มนักจ็ะเคล�ือนไป และส�ิงใดท�ีเป�นไปไมไ่ดส้าํหรบัพวกทา่นจะไมม่เีลย”

-มทัธวิ 17:14-20

เม�ือไรกต็ามท�ีบรรดาผโีสโครกเหน็พระองค พ์วกมนัจะหมอบลงกราบ

พระองคแ์ลว้รอ้งเสยีงดงัวา่ “พระองคเ์ป�นพระบตุรของพระเจา้”

มาระโก 3:11

พระองคก์บัพวกสาวกกข็า้มทะเลไปอกีฟากหน�ึง ไปยงัเขตแดนของ



เมอืงเก-ราซา พอพระองคเ์สดจ็ข�ึนจากเรอื ชายคนหน�ึงท�ีมผีโีสโครก

สงิออกจากอโุมงคฝ์�งศพมาพบพระองคท์นัท คีนน�ันอาศยัอยู่ตาม

อโุมงคฝ์�งศพ ไมม่ใีครสามารถลา่มเขาไวไ้ดอ้กีแลว้แมจ้ะดว้ยโซต่รวน

เพราะเคยลา่มโซใ่สต่รวนเขาหลายคร�ังแลว้ แตเ่ขากห็กัโซแ่ละฟาด

ตรวนหลดุออก ไมม่ใีครมแีรงพอจะทาํใหเ้ขาสงบได เ้ขาคล�ังรอ้งอ�ือองึ

และเอาหนิเชอืดเน�ือตวัเองอยู่เสมอตามอโุมงคฝ์�งศพและบนภเูขาท�ัง

กลางคนืและกลางวนั เม�ือเขาเหน็พระเยซแูตไ่กลกว็�ิงเขา้มากราบไหว้

พระองค แ์ลว้รอ้งเสยีงดงัวา่ “ขา้แตพ่ระเยซพูระบตุรของพระเจา้สงูสดุ

พระองคต์อ้งการอะไรจากขา้? ขอพระองคส์าบานในพระนามของพระ

เจา้วา่จะไมท่รมานขา้” ท�ีพดูเชน่น�ีเพราะพระองคต์รสักบัมนัวา่ “ไอผ้ี

โสโครก จงออกมาจากคนน�ัน” แลว้พระองคต์รสัถามมนัวา่ “เจา้ช�ือ

อะไร?” มนัตอบวา่ “ขา้ช�ือกองพล เพราะวา่พวกเรามหีลายตนดว้ยกนั”

มนัจงึออ้นวอนพระองคอ์ยา่งมาก ท�ีจะไมใ่หข้บัไลพ่วกมนัออกจากเขต

แดนเมอืงน�ัน ขณะน�ันมสีกุรฝงูใหญก่าํลงัหากนิอยู่ท�ีไหลเ่ขาใกล้ๆน�ัน ผี

เหลา่น�ันกอ็อ้นวอนพระองคว์า่ “ขอสง่พวกเราเขา้ไปในฝงูสกุร เพ�ือให้

พวกเราสงิในตวัพวกมนั” พระองคก์ท็รงอนญุาต ผโีสโครกเหลา่น�ันจงึ

ออกไปสงิอยู่ในสกุร แลว้สกุรท�ังฝงูประมาณสองพนัตวักว็�ิงกระโดดจาก

หนา้ผาชนัลงไปในทะเลและสาํลกัน�าตาย สว่นพวกคนท�ีเล�ียงสกุรน�ัน

ตา่งหนไีปและเลา่เร�ืองน�ีท�ังในเมอืงและนอกเมอืง คนท�ังหลายกอ็อกมา

ดเูหตกุารณท์�ีเกดิข�ึนน�ัน พวกเขามาหาพระเยซแูละเหน็คนท�ีเคยถกูผี

ท�ังกองเขา้สงิ นุ่งหม่ผา้มสีตสิมัปชญัญะน�ังอยู่ท�ีน�ัน พวกเขาจงึเกรงกลวั



แลว้คนท�ีเหน็เหตกุารณก์เ็ลา่ใหพ้วกเขาฟ�งถงึเร�ืองท�ีเกดิกบัคนท�ีถกูผสีงิ

และท�ีเกดิกบัฝงูสกุร คนท�ังหลายจงึพากนัออ้นวอนขอใหพ้ระองคเ์สดจ็

ไปเสยีจากเขตเมอืงของพวกเขา ขณะท�ีพระองคก์าํลงัเสดจ็ลงเรอื คนท�ี

เคยถกูผสีงิออ้นวอนขอตดิตามพระองคไ์ปดว้ย แตพ่ระองคไ์มท่รง

อนญุาต พระองคต์รสักบัเขาวา่ “จงไปหาพวกพอ้งของทา่นท�ีบา้น แลว้

บอกพวกเขาถงึส�ิงท�ีองคพ์ระผู้เป�นเจา้ทรงทาํแกท่า่นวา่มากเพยีงไร

และเลา่ถงึพระเมตตาท�ีพระองคท์รงสาํแดงแกท่า่น” คนน�ันจงึทลูลา

แลว้เร�ิมประกาศในแควน้ทศบรุ ถีงึเหตกุารณท์�ีพระเยซทูรงทาํเพ�ือเขา

และคนท�ังหลายกป็ระหลาดใจ -มาระโก 5:1-20

พรอ้มกบัผู้หญงิบางคนท�ีไดร้บัการรกัษาใหพ้น้จากวญิญาณช�ัวและ

โรคภยัตา่งๆ ไดแ้กม่ารยีท์�ีเรยีกกนัวา่ชาวมกัดาลา คนท�ีมผีเีจด็ตนออก

จากตวั -ลกูา 8:2

ขา้พระองคไ์มไ่ดข้อใหพ้ระองคเ์อาพวกเขาออกไปจากโลก แตข่อให้

ปกป�องเขาไวใ้หพ้น้จากมารรา้ย -ยอหน์ 17:15

คอืเร�ืองท�ีวา่พระเจา้ทรงเจมิพระเยซชูาวนาซาเรธ็ดว้ยพระวญิญาณ

บรสิทุธ�ิและดว้ยฤทธานภุาพอยา่งไร และเร�ืองท�ีวา่พระเยซเูสดจ็ไปทาํ

คณุประโยชนแ์ละรกัษาคนท�ังหลายท�ีถกูมารเบยีดเบยีนอยา่งไร

เพราะวา่พระเจา้สถติอยู่กบัพระองค -์กจิการ 10:38



พ�ีนอ้งครสิเตยีนท�ังหลายมอีาํนาจบนมารซาตานและวญิญาณช�ัว

พระองคท์รงเรยีกสาวกสบิสองคนมา แลว้ทรงใชพ้วกเขาออกไปเป�นคูๆ่

และประทานสทิธอิาํนาจใหพ้วกเขาขบัผรีา้ยออกได -้มาระโก 6:7

มคีนเช�ือท�ีไหนหมายสาํคญัเหลา่น�ีจะเกดิข�ึนท�ีน�ัน คอืพวกเขาจะขบัผี

ออกโดยนามของเรา พวกเขาจะพดูภาษาแปลกๆ -มาระโก 16:17

สาวกเจด็สบิสองคนน�ันกลบัมาดว้ยความยนิดทีลูวา่ “องคพ์ระผู้เป�นเจา้

แมแ้ตพ่วกผกีอ็ยู่ใตบ้งัคบัของพวกขา้พระองคโ์ดยพระนามของพระองค”์

พระองคต์รสักบัพวกเขาวา่ “เราเหน็ซาตาน ตกจากฟ�าเหมอืนฟ�าแลบ

น�ีแนะ่ เราใหพ้วกทา่นมสีทิธอิาํนาจเหยยีบงรูา้ยและแมงป�อง และใหม้ี

อาํนาจย�ิงใหญก่วา่ฤทธานภุาพของศตัรนู�ัน ไมม่อีะไรจะมาทาํอนัตราย

พวกทา่นไดเ้ลย -ลกูา 10:17-19

“เราบอกความจรงิกบัพวกทา่นวา่ คนท�ีวางใจในเราจะทาํกจิการท�ีเรา

ทาํน�ันดว้ย และเขาจะทาํกจิท�ีย�ิงใหญก่วา่น�ันอกี เพราะวา่เราจะไปหา

พระบดิาของเรา -ยอหน์ 14:12

เม�ือเรากาํลงัออกไปยงัท�ีสาํหรบัอธษิฐาน มทีาสสาวคนหน�ึงท�ีมผีหีมอดู

เขา้สงิมาพบกบัเรา (นางหาเงนิใหก้บัเจา้นายท�ังหลายของนางไดเ้ป�น

จาํนวนมากดว้ยวธิกีารทาํนายทายทกั) นางเดนิตามเปาโลกบัเราไป

รอ้งวา่ “คนเหลา่น�ีเป�นทาสของพระเจา้สงูสดุ มากลา่วประกาศทาง

รอดกบัพวกทา่น” และนางทาํแบบน�ีอยู่หลายวนั แตเ่ปาโลราํคาญใจ

หนัมาส�ังผนี�ันวา่ “ในพระนามของพระเยซคูรสิต จ์งออกมาจากตวัเขา”



ผนี�ันกอ็อกทนัท -ีกจิการ 16:16-18

แตพ่วกยวิบางคนท�ีเท�ียวเป�นหมอผ พียายามใชพ้ระนามของพระเยซู

องคพ์ระผู้เป�นเจา้กบัพวกท�ีมผีเีขา้วา่ “ขา้ส�ังเจา้โดยพระเยซผูู้ท�ีเปาโล

ประกาศน�ัน” บตุรชายเจด็คนของเส-วาซ�ึงเป�นหวัหนา้ปโุรหติคนหน�ึง

ของชาวยวิกท็าํอยา่งน�ัน ผรีา้ยจงึพดูกบัพวกเขาวา่ “พระเยซนู�ันขา้ก็

คุ้นเคย และเปาโลน�ันขา้กร็ู้จกั แตพ่วกเจา้เป�นใครกนั?” แลว้คนท�ีมผีี

สงิน�ันกก็ระโดดใสค่นเหลา่น�ันและตอ่สู้เอาชนะพวกเขาจนเขาตอ้งหนี

ออกจากบา้นน�ันในสภาพเปลอืยกายและบาดเจบ็ -กจิการ 19:13-16

ไมม่กีารทดลองใดๆ เกดิข�ึนกบัทา่นท�ังหลาย นอกเหนอืการทดลองซ�ึง

เคยเกดิกบัมนษุย พ์ระเจา้ทรงซ�ือสตัย พ์ระองคจ์ะไมท่รงใหพ้วกทา่น

ตอ้งถกูทดลองเกนิกวา่ท�ีทา่นจะทนได แ้ละเม�ือถกูทดลอง พระองคจ์ะ

ทรงใหม้ทีางออกดว้ย เพ�ือพวกทา่นจะมกีาํลงัทนได -้1 โครนิธ 1์0:13

เพราะวา่ ถงึแมว้า่เราดาํเนนิชวีติอยู่ในรา่งกายมนษุย แ์ตเ่รากไ็มไ่ดสู้้รบ

ตามแบบมนษุยท์�ัวๆ ไป เพราะวา่อาวธุของเราท�ีใชสู้้รบไมใ่ชแ่บบมนษุย์

แตเ่ป�นฤทธานภุาพจากพระเจา้ท�ีจะทาํลายป�อมปราการได ค้อืทาํลาย

เหตผุลปลอมท�ังหลาย และความเยอ่หย�ิงทกุรปูแบบท�ีต�ังตวัข�ึนขดัขวาง

ความรู้ของพระเจา้ และจะยดึกมุความคดิทกุประการใหม้าเช�ือฟ�งพระ

ครสิต ข์า้พเจา้ไมต่อ้งการใหด้รูาวกบัวา่ ขา้พเจา้ทาํใหท้า่นกลวัดว้ย

จดหมาย -2 โครนิธ 1์0:3-5, 9

จงสวมยทุธภณัฑท์�ังชดุของพระเจา้เพ�ือจะสามารถตอ่สู้กบัอบุายของ



มารได เ้พราะเราไมไ่ดต้อ่สู้กบัเน�ือหนงัและเลอืด แตต่อ่สู้กบัพวกภตูผที�ี

ครอบครอง พวกภตูผที�ีมอีาํนาจ พวกภตูผที�ีครองพภิพในยคุมดืน�ีตอ่สู้

กบัพวกวญิญาณช�ัวในสวรรคสถาน -เอเฟซสั 6:11-12

เพราะฉะน�ัน พวกทา่นจงนอบนอ้มตอ่พระเจา้ จงตอ่สู้กบัมาร แลว้มนั

จะหนทีา่นไป -ยากอบ 4:7

ลกูท�ังหลายเอย๋ ทา่นอยู่ฝ�ายพระเจา้ และชนะพวกเขาแลว้ เพราะวา่

พระองคผ์ู้ทรงอยู่ในพวกทา่นย�ิงใหญก่วา่ผู้ท�ีอยู่ในโลก -1 ยอหน์ 4:4

เรารู้วา่ทกุคนท�ีเกดิจากพระเจา้ไมท่าํบาป แตพ่ระองคผ์ู้ทรงบงัเกดิจาก

พระเจา้ทรงคุ้มครองรกัษาเขา และมารรา้ยไมแ่ตะตอ้งเขา เรารู้วา่เรา

เกดิจากพระเจา้ แตโ่ลกท�ังหมดอยู่ในมอืของมารรา้ย

1 ยอหน์ 5:18-19


