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บทที่ 3
สิ่งเทียมเท็จทาทาย

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
- เขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ
- รูวาซาตานเปนสิ่งเทียมเท็จที่ทาทายฤทธิ์อํ านาจแทจริงของพระเจา
- อธบิายวา “ความชั่วฝายวิญญาณ (วิญญาณชั่ว) ในสถานฟาอากาศ” หมายถึงอะไร
- สรุปวาซาตานเลยีนแบบ ฤทธิ์อํ านาจของพระเจาโดยทางความชั่วรายฝายวิญญาณ

(วญิญาณชั่ว) ในสถานฟาอากาศ

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ
“การกระท ําเชนนั้นไมแปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัว

เปนทูตแหงความสวางได

เหตุฉะนั้นจึงไมเปนการแปลกอะไรที่ครนรับใชของซาตานจะปลอมตัว
เปนคนรบัใชของความชอบธรรม ทายที่สุดของเขาจะเปนไปตามการกระทํ าของ
เขา”  2 โครินธ 11:14-15

คํ านํ า
ในบททีแ่ลว คุณจะไดเรียนรูวา พระเจาทรงเปนแหลงของฤทธิ์อํ านาจและรูวิธีที่พระองคทรง

สํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระองคในโลก
แตไมใชวาฤทธิอํ์ านาจของพระเจาจะไมถูกทาทาย เพราะวามีอํ านาจหนึ่งที่ตอสูอยูในโลกทุกวันนี้

ซึง่ไมใชสงครามและเลือดและเนื้อ แตเปนการตอสูของสิ่งเทียมเท็จที่ทาทาย ซึ่งกบฏตอพระเจา
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สิ่งเทียมเท็จที่ทาทาย
ซาตานทาทายฤทธิอํ์ านาจอยูเสมอในจักรวาล มันเปนสิ่งเทียมเท็จที่ทาทาย
กอนหนานีไ้มเปนเชนนั้น ในเดิมนั้น พระเจาทรงสรางซาตานขึ้นมาใหเปนทูตสวรรคที่สวยงาม ชื่อ

ลูซเิฟอร จงอานถึงฐานะกํ าเนิดและตํ าแหนงของมันในเอเสเคียล 28:12-17
แตซาตานกบฏตอสูฤทธิ์อํ านาจและสิทธิอํ านาจของพระเจา มันตองการเปนพระเจาเสียเอง คุณ

อานเรื่องราวของการกบฏไดใน เอเสเคียล 28:17 และอิสยาห 14:12-15
พระเจาทรงขวางซาตานลงมาจากสวรรค และยอมใหมันมีอํ านาจที่จะทดสอบมนุษยในโลกนี้

พระองคยงัไดขวางทูตสวรรคอ่ืนๆ ที่ไดรวมในการกบฏของซาตานลงไปดวย ซึ่งทุกวันนี้เปนที่รูจักวา “มาร”
หรือ “วิญญาณชั่ว” ทํ างานอยูในโลกนี้

เมือ่พระเจาทรงสรางมนุษยชายหญิงคูแรก สงครามระหวางอํ านาจของซาตานและพระเจาก็เร่ิม
ข้ึนในโลก  คุณอานถึงการทาทายครั้งแรกนี้ไดในปฐมกาลบทที่ 3

การทีอ่าดามและเอวาลมลงในความบาปนั้น มีรากมาจากการกบฏตอสูอํ านาจและสิทธิอํ านาจ
ของพระเจา อาดามและเอวาตองการแสวงหาความรูเทาเทียมพระเจาซึ่งจะนํ าอํ านาจมาใหเขา

ต้ังแตนัน้มา ซาตานก็ไดทาทายสิทธิอํ านาจของพระเจาในโลกนี้ โดยความบาปซาตานดึงชาย
และหญงิเขาเปนพรรคพวกแทนที่จะเปนพวกของพระเจา

หลกัสตูรของฮารเวสไทมชื่อ “ยุทธวิธีฝายวิญญาณ : คูมอืของการสูฝายวิญญาณ”   พูดถึงหัวขอ
ของซาตานโดยละเอียด คุณควรเรียนรูเพื่อชวยใหเขาใจศัตรูนี้และเขาใจยุทธวิธีฝายวิญญาณที่จะเอาชนะ
ฤทธิอํ์ านาจของมันได

วธิสํี าคญัทีซ่าตานใชในการทาทายฤทธิ์อํ านาจของพระเจาคือ การทํ าเลียนแบบ ซึ่งมีจุดประสงค
เพือ่ที่จะลอลวงนั่นเอง

ตัวอยางเชน เงนิปลอมถูกทํ าขึ้นมาเพื่อใหดูเหมือนเงินจริงๆ คนรายใชเงินนี้ใหแกผูอ่ืนเหมือนเปน
เงนิจริงเพื่อหลอกลวงเขา

ซาตานท ําเลยีนแบบฤทธิ์อํ านาจของพระเจา มันเลียนแบบเพื่อลอลวงมนุษยและใชทูตสวรรคของ
มนั (มาร) ใหชวยทํ าใหสํ าเร็จ

บางครัง้ซาตานและมารก็ดูวาเปนสิ่งดีมากกวางสิ่งชั่ว เราถูกเตือนวา
“การกระท ําเชนนั้นไมแปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัว

เปนทูตแหงความสวางได

เหตุฉะนั้นจึงไมเปนการแปลกอะไรที่คนรับใชของซาตานจะปลอมตัว
เปนคนรบัใชของความชอบธรรม ทายที่สุดของเขาจะเปนไปตามการกระทํ าของ
เขา”  2 โครินธ 11:14-15

ในวาระสดุทายของโลก การเลียนแบบฤทธิ์อํ านาจของพระเจาจะเพิ่มทวีข้ึนโดยการใชหมาย
สํ าคัญและการอัศจรรย

“คนเหลานัน้จะไดรับโทษ อันเปนความพินาศนิรันดรและพรากจากพระ
พกัตรพระเปนเจา และจากพระสิริแหงอานุภาพของพระองค ในวันนั้น
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คือในวนัทีพ่ระองคจะเสด็จมา เพื่อรับพระเกียรติ เพราะธรรมิกชนของ
พระองค และเพื่อใหเปนที่อัศจรรยใจแกคนทั้งปวงที่เชื่อ เพราะทานก็ไดเชื่อคํ า
พยานของเราจริงๆ แลว

เหตฉุะนัน้เราจึงอธิษฐานเพื่อทานทั้งหลายเสมอ ขอใหพระเจาของเรา
ทรงโปรดใหทานเปนผูที่สมควรแกการที่พระองคไดทรงเรียกนั้น และทรงบันดาล
ดวยฤทธิเ์ดชของพระองคใหความตั้งใจดีทุกประการ และกิจการแหงความเชื่อ
ทกุอยางสํ าเร็จ”   2 เธสะโลนิกา 2:9-11

ขอพระคมัภีรแสดงใหเห็นวาซาตานทํ างานอยางไร มันเลียนแบบฤทธิ์อํ านาจของพระเจาดวย
“อํ านาจทัง้หมดและหมายสํ าคัญการอัศจรรยที่เปนเท็จ”  วิธีเดียวที่คุณจะรูการหลอกลวงนี้ก็โดยความจริง
แหงพระวจนะพระเจา

ศักดิเทพและเทพผูครองตางๆ
“เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับเทพผูครอง ศักดิ

เทพ เทพผูครองพิภพในโมหะความมืดแหงโลกนี้ ตอสูกับเหลาวิญญาณที่ชั่วใน
สถานฟาอากาศ”  เอเฟซัส 6:12

มนุษยถูกนํ าเขาไปมีสวนในการตอสูของซาตานที่กบฏตออํ านาจของพระเจาโดยฤทธิ์อํ านาจที่
มองไมเห็นของซาตาน

แตฤทธิอํ์ านาจของพระเจานั้นยิ่งใหญกวา “บัลลังก การครอบครอง เทพผูครอง และศักดิเทพ”
(โคโลส ี1:16)  และยิ่งใหญกวา “เพทผูครองและวิญญาณชั่วในสถานฟาอากาศ”  (เอเฟซัส 6:12)

คุณจะตองตืน่ตวัตออํ านาจหลอกลวงของซาตานนี้ โดยระวังถึง.....

ความชั่วรายฝายวิญญาณ (วิญญาณชั่ว) ในสถานฟาอากาศ
เมือ่เปาโลพดูถงึ “วิญญาณชั่วในสถานฟาอากาศ” เขากํ าลังพูดถึงวิญญาณชั่วซึ่งเขาแทรกแซง

ระบบของศาสนาของในโลก
ซาตานไดจดัองคกรของพลังที่ชั่วรายเพื่อเลียนแบบองคกรของคริสตจักรของพระเจา ในบางกรณี

มนัมชีมุนมุของมนัทีเ่รียกวา “สถานนมัสการของซาตาน” หรือพวก “ติดตอกับวิญญาณตางๆ” มันตั้งรูป
แบบของการนมัสการใน “สถานฟาอากาศ” ฝายวิญญาณ

ซาตานยงัไดต้ังระบบขึ้นมาในคริสตจักรแทโดยทางคนที่ชั่วรายที่ได “คืบคลายเขามาโดยไมรูตัว”
(ยดูา 4) มนัมีผูเลียนแบบในคริสตจักรซึ่งสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจแตไมใชอํ านาจของพระเจา

โครงสรางทีซ่าตานตัง้ขึน้ “สถานฟาอากาศ” ของศาสนานั้นมีพลังอํ านาจมาก ซึ่งมีพื้นฐานอยูบน
การเลียนแบบและการลอลวง

ซาตานมี 3 ภาค :
พระเจาทรงมี 3 พระภาค พระเจาพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์



หลักการของฤทธิ์อํ านาจ บทที่ 3 -30 -

ภาคทัง้ 3 ของซาตานประกอบดวย ซาตาน สัตวรายและผูพยากรณเท็จ

ซาตานมีสถานนมัสการของมันเอง :
พระเจาทรงตั้งคริสตจักรแทซึ่งรูจักกันวาเปน “พระกายของพระคริสต” ซึ่งมีพระเยซูคริสตเปน

ศีรษะ
“ฝายทานทัง้หลายเปนกายของพระคริสต และตางก็เปนอวัยวะของพระ

กายนั้น”  1 โครินธ 12:27

ซาตานมสีถานนมัสการของมันเองเรียกวา “ธรรมศาลาของซาตาน”
“เรารูวาพวกเจามีความทุกขลํ าบากยากจน (แตวาเจาก็มั่งมี) และรูเรื่อง

การใสรายของคนเหลานั้นที่กลาววา เขาเปนพวกยิวและหาไดเปนไม แตพวกเขา
เปนธรรมศาลาของซาตาน”   วิวรณ 2:9

คํ าวา “ธรรมศาลาของซาตาน” นั้นไมไดใชอยางเปดเผย แตมันตั้งขึ้นที่ใดก็ตามที่ไมมีการ
ประกาศพระกิตติคุณแทของพระเยซูคริสต

ซาตานมีหลักขอเชื่อ
พระเจาทรงมีหลักขอเชื่อซึ่งเปดเผยในพระวจนะคือ พระคัมภีร

“พระคมัภรีทกุตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนในการ
สอน(หลักขอเชื่อ):....”   2 ทโิมธี 3:16

หลกัขอเชื่อของซาตานเรียกวา “คํ าสอนของภูติผีปศาจ”
“ขาพเจากํ าชับทานตอหนาพระพักตรพระเจาและพระเยซูคริสตผูจะทรง

พพิากษาคนเปนและคนตาย โดยอางถึงการที่พระองคจะเสด็จมาปรากฏและ
แผนดินของพระเจาวา”   1 ทิโมธี 4:1

คํ าสอนของภูติผีปศาจคือ คํ าสอนใดก็ตามที่เสนอ “ความจริง” ซึ่งไมสอดคลองกับพระวจนะของ
พระเจา

ซาตานมีระบบของการถวายบูชา :
ในโรม 12:1 สอนเราใหเราถวายตนเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิต หมายถึงวาเราตองใหความจงรักภักดี

ทัง้หมดตอพระเจา
ซาตานตองการเครื่องบูชาเชนกัน
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“หามไิด ขาพเจาหมายความวาเครื่องบูชาที่พวกตางชาติถวายนั้น เขา
ถวายบชูาแกพวกปศาจ และแกสิ่งที่ไมใชพระเจา ขาพะเจาไมปรารถนาใหทานมี
สวนรวมกับพวกปศาจ” 1 โครินธ 10:20

ซาตานตองการการจงรักภักดีทั้งหมดของรางกาย จิตใจและวิญญาณ มีการจัดนมัสการซึ่งชาย
และหญงิตองอุทิศตนตอการปรนนิบัติซาตาน มีการบูชาดวยเลือดของคนและสัตวดวย

ซาตานมีพิธีมหาสนิทของมันเอง :
พระเยซูทรงเริ่มตนการแบงปนขนมปงและเหลาองุนเพื่อระลึกถึงการที่พระองคสละพระองคเอง

เปนเครือ่งบูชาเพื่อบาปของมนุษยชาติบนไมกางเขน
(1 โครนิธ 11:23-34) ซาตานเลียนแบบดวยการมีพิธีมหาสนิทของมันเอง

“ทานจะดื่มจากถวยของพระผูเปนเจาและจากถวยของปศาจดวยไมได  
จะรบัประทานที่สํ ารับขององคพระผูเปนเจา และที่สํ ารับของปศาจดวยก็ไมได”
1 โครินธ 10:21

ซาตานมีผูรับใช
พระเจาทรงเรียกผูเชื่อบางคนใหปรนนิบัติพระองคในฐานะศิษยาภิบาลและผูรับใชตอคริสตจักร

ของพระองคโดยการประกาศขาวประเสริฐ (1 โครินธ 12:28) ซาตานก็มีผูรับใชดวย
“การกระท ําเชนนั้นไมแปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัว

เปนทูตแหงความสวางได

เหตุฉะนั้นจึงไมเปนการแปลกอะไรที่คนรับใชของซาตานจะปลอมตัว
เปนคนรบัใชของความชอบธรรม ทายที่สุดของเขาจะเปนไปตามการกระทํ าของ
เขา”  2 โครินธ 11:14-15

ผูรับใชของซาตานประกาศ “ขาวประเสริฐ” ซึ่งตรงขามกับขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตเจา
“ความจรงิขาวประเสริฐอื่นไมมี ถาประกาศขาวประเสริฐอื่นแกทาน ซ่ึง

ขดักบัขาวประเสริฐที่เราไดประกาศแกทานไปแลวนั้นก็จะตองถูกแชงสาป”  กา
ลาเทีย 1:7-8

การทีข่อความหนึง่ถกูสงใหคนรับรูดวยวิธีการนํ าเสนอที่มีพลังอํ านาจก็ไมไดหมายความวาเปนขอ
ความของขาวประเสริฐแท

ซาตานมีบัลลังก
พระเจาทรงมบัีลลังกในสวรรค ซาตานก็มี่บัลลังกดวยแมวาเราจะไมรูวาอยูที่ใดแนนอน
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“สตัวรายทีข่าพเจาไดเห็นนั้น ตัวเหมือนเสือดาว และตีนเหมือนตีนหมี
และปากเหมอืนปากสิงห และพญานาคไดใหฤทธิ์อํ านาจอันยิ่งใหญและที่นั่งของ
มนัแกสัตวรายนั้น”  วิวรณ 12:3

ซาตานมีผูนมัสการ
มคีนมากมายทีน่มัสการพระเจาเที่ยงแท ซาตานก็มีผูนมัสการดวย

“.....เขาไดบูชาสตัวรายนั้น กลาววา “ใครจะเปรียบปานสัตวนี้ได...” วิวรณ
13:4

“และนานัน้ไดแกโลก สวนเมล็ดพืชดีไดแกพลเมืองแหงแผนดินของ
พระเจา แตขาวละมานไดแกพลเมืองของมารราย

ศตัรผููหวานเมล็ดพืชชั่วไดแกมารนั้น ฤดูเกี่ยวไดแกเวลาสิ้นยุค และผู
เกีย่วนัน้ไดแกทูตสวรรค”  มัทธิว 13:38-39

ซาตานปะปน  “เมล็ด” ที่ไมดีเขากับ “เมล็ด” ที่ดี (ผูเชื่อแท)

ซาตานมีผูพยากรณ
พระเจาทรงตั้งผูพยากรณไวในคริสตจักรคือ คนที่ไดรับการเจิมเปนพิเศษ เพื่อนํ าขาวสารจากพระ

องคโดยตรงมาสูคริสตจักร (1 โครินธ 12:28)
ซาตานก็มีผูพยากรณเท็จ :

“ผูเผยพระวจนะปลอมหลายคนจะเกิดมีขึ้นและลอลวงคนเปนอันมากให
หลงไป”      มัทธิว 24:11

ซาตานมีครู
พระเจาทรงเจิมบางคนใหเปนครู เพื่ออธิบายพระวจนะแกผูอ่ืน (1 โครินธ 12:28) แตไมใชครูทุก

คนมาจากพระเจา ซาตานมีครูสอนเท็จซึ่งแพรหลักขอเชื่อที่ชั่วราย :
“แตวาไดมีคนที่ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้น เชน

เดียวกับที่จะมีผูสอนผิดเกิดขึ้นในพวกทานทั้งหลายซึ่งจะลอบเอามิจฉาลัทธิอัน
จะใหถงึความพนิาศเขามาเสี้ยมสอน จนถึงกับปฏิเสธองคพระผูเปนเจาผูไดทรง
ไถเขาไว ซ่ึงจะทํ าใหเขาพินาศโดยเร็วพลัน

จะมคีนหลายคนประพฤติชั่วตามอยางเขาและเพราะคนเหลานั้นเปนเหตุ 
ทางของสัจจะจะถูกกลาวราย



หลักการของฤทธิ์อํ านาจ บทที่ 3 -33 -

และดวยใจโลภเขาจะกลาวตลบตะแลงคากํ าไรจากทานทั้งหลาย การลง
โทษคนเหลานัน้ทีไ่ดถูกพิพากษานานมาแลวจะไมเนิ่นชา และความวิบัติที่จะเกิด
กบัเขาก็หาสลายไปไม”  2 เปโตร 2:1-3

ครูของซาตานน ําเอา “ความพินาศ” เขามา คือคํ าสอนซึ่งเปนเท็จและกอใหเกิดการแตกแยก มั่น
กลาวเท็จและเปนผูเชี่ยวชาญในการผสมความจริงเขากับความผิดดวยวิธีที่ทํ าใหขอความที่ผิดนั้นเปนที่
ยอมรับได

ซาตานมีอัครทูต
อัครทูตคือ บุคคลที่แพรขาวประเสริฐและกอต้ังคริสตจักร (1 โครินธ 12:28)
ซาตานมอัีครทตูทํ างานของมันอยูในโลกนี้ มันลอลวงคนโดยการเลียนแบบอัครทูตแท

“เพราะคนอยางนั้นเปนอัครทูตเทียม เปนคนงานที่หลอกลวง ปลอมตัว
เปนอัครทูตของพระคริสต”  2 โครินธ 11:13

อัครทูตของซาตานไดกลายเปนผูนํ าของลัทธิเทียมเท็จและเขาแทรกแซงคริสตจักรและยังเปนผูนํ า
ในคริสตจักรดวย

ซาตานแตงต้ังพระคริสตเทียมเท็จ
ซาตานเลยีนแบบแมกระทั่งพระเยซูคริสตเจา โดยการตั้งพระคริสตเทียมเท็จข้ึนมา
พระเยซูทรงเตือนวา

“พระเยซูตรสัตอบเขาวา “ระวังใหดี อยาใหผูใดลอลวงทานใหหลง

ดวยวาจะมหีลายคนมาตางอางนามของเราวาตัวเขาเปนพระคริสต เขา
จะใหคนเปนอันมากหลงไป”  มัทธิว 24:4-5

พระครสิตเทยีมเท็จเหลานี้อาจใชพระนามของพระเยซู เขาอาจนํ าหมายสํ าคัญการอัศจรรยมาก
มาย แตเขาเปนผูเลียนแบบฤทธิ์อํ านาจของพระเจา

ซาตานมีระบบการสื่อสาร
พระคมัภีรบันทกึวา พระเจาตรัสกับมนุษยอยางไรในเวลาที่ผานมา พระเจายังคงตรัสกับมนุษยใน

ปจจุบัน
ซาตานพดูกบัมนษุยดวย คํ าแรกที่พูดมีผลใหมนุษยตกในความบาป (ปฐมกาล บทที่ 3)
ผูเชือ่อธษิฐานตอพระเจาเกี่ยวกับความตองการของเขา พระเจาทรงตอบสนองคํ าอธิษฐานของผู

ชอบธรรม (ยากอบ 5:16)
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สาวกของซาตานอธิษฐานตอมันและสื่อสารกับวิญญาณชั่ว บางครั้งซาตานตอบดวยเหตุการณ
เหนอืธรรมชาตเิชน เสียง การเคลื่อนไหวของวัตถุ ซาตานมีอํ านาจจริงและสํ าแดงอํ านาจนี้ใหเราเห็นได

พระเจาทรงสือ่สารกับมนุษยโดยทางพระวจนะคือ พระคัมภีร ซาตานก็ส่ือขอความโดยสิ่งที่เขียน
ไว เชนนิตยสารที่ไมดี หนังสือ ภาพยนตร และดนตรีที่ชั่วราย

พระเจาทรงสื่อสารโดยพระวจนะที่เขียนและคํ าตรัสเพื่อใหการนํ าทางแกมนุษยในกิจการตางๆ 
ของชีวิต

ซาตานกม็รีะบบการนํ ามนุษยไปในทางที่ผิด โดยวิธีตอไปนี้
โหราศาสตร ซึ่งใชดวงดาว พยากรณเหตุการณ และแนะแนวทาง
การอานใบชา รูปภาพ ลายมือ และลูกแกว
แมมดหมอผี  ใชมนตเสนห ยาเสนห พิธีกรรมตางๆ นั่งทางใน
การเสีย่งโชค นิมิต การทํ านายอนาคต

ซาตานมีอํ านาจเหนือธรรมชาติ :
พระเยซูทรงสัญญาประทานฤทธิ์อํ านาจเหนือธรรมชาติแกสาวกของพระองคหลังจากที่พวกเขา

ไดรับการเติมดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว   (กจิการ 1:8)
ซาตานกใ็หอํ านาจและสิทธิอํ านาจเหนือธรรมชาติ (วิวรณ 13:2) สมุนของมันสามารถสรางความ

แขง็แกรงและพลังงานเหนือธรรมชาติ
ซาตานสามารถสํ าแดงหมายสํ าคัญและการอัศจรรยเหนือธรรมชาติ

“ดวยวาผีเหลานั้นเปนผีรายกระทํ าหมายสํ าคัญ.....”  วิวรณ 16:14

พระเยซูตรัสวา
“เมือ่ถงึวนันัน้จะมีคนเปนอันมากรองแกเราวา “พระองคเจาขา พระองค

เจาขา ขาพระองคกลาพระวจนะ ในพระนามของพระองคและไดขับผีออกใน
พระนามของพระองค และไดกระทํ าการมหัศจรรยเปนอันมาก ในพระนามของ
พระองคมิใชหรือ

เมือ่นัน้เราจะไดกลาวแกเขาวา “เราไมเคยรูจักเจาเลย เจาผูกระทํ าความ
ชัว่ จงไปเสยีใหพนหนาเรา....”  มัทธิว 7:22-23

จงสงัเกตวา พระเยซูตรัสวา “เราไมเคยรูจักเจา” คนเหลานั้นที่แสดงฤทธิ์อํ านาจนาประทับใจไม
เคยเปนคนของพระเจา เขาเปนสิ่งเทียมเท็จที่ลอลวง

ฤทธิ์อํ านาจที่ยิ่งใหญกวา
ซาตานเปนผูเลยีนแบบที่ทาทายจริงๆ มันมีองคกรที่ทรงอํ านาจ สาวกของมันก็ทํ าการยิ่งใหญได

พระเยซูทรงเตือนวา
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“แตเราจะเตือนใหทานรูกอนวาควรจะกลัวผูใด จงกลัวพระองคผูทรงฆา
ตน แลวกย็งัมฤีทธิ์อํ านาจที่จะทิ้งลงนรกได แทจริงเราบอกทานวาจงกลัวพระ
องคนั้นแหละ”  ลูกา 12:5

แตพระเจาทรงมีฤทธิ์อํ านาจที่ยิ่งใหญกวา พระเยซูตรัสวา
“....พระองคผูทรงอยูในทานเปนใหญกวาผูนั้น (ซาตาน) ที่อยูในโลก

(ยอหน 4:4)

คุณจะไดเรียนในบทตอไปวาพระเยซูเสด็จมาดวยฤทธิ์อํ านาจและสิทธิอํ านาจที่ยิ่งใหญอยางไร 
เพือ่ท ําลายงานอนัชัว่รายของซาตาน คุณจะเรียนตอไปวาพระเยซูทรงมอบหมายอํ านาจแกผูเชื่ออยางไร
ใหอยูเหนืออํ านาจของศัตรู

เผชิญกับสิ่งเทียมเท็จที่ทาทาย
ตอไปนีเ้ปนแนวทางของพระคัมภีรในการเผชิญกับอํ านาจของสิ่งเทียมเท็จที่ทาทาย

จํ าไดวาซาตานเปนผูเลียนแบบ
ข้ันแรกในการเอาชนะอํ านาจของซาตานคือ จํ าไดวาซาตานเลียนแบบฤทธิ์อํ านาของพระเจา

ใชการสังเกต (เห็นความแตกตาง)
มขีองประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียกวา “การสังเกตวิญญาณ” เปนความสามารถพิเศษที่

พระเจาประทานใหเพื่อสังเกตวิญญาณของผูอ่ืน และรูวาเปนวิญญาณดีหรือชั่ว ถาคุณมีของประทานนี้จง
ใชเพือ่ตัดสินวาวิญญาณของคนนั้นเปนของพระเจาหรือซาตาน

ถาไมมขีองประทานนี้ พระเจาก็ทรงประทานวิธีอ่ืนอีก ใน 2 เปโตร 2  และหนังสือยูดา พระองคให
ลักษณะของคนเหลานี้ซึ่งมีวิญญาณแหงการลอลวงเพื่อชวยใหคุณรูได

ไมวาบุคคลนั้นจะดูเปนฝายวิญญาณหรือทรงอํ านาจก็จงประเมินคาตัวเขาบนพื้นฐานของพระ
วจนะของพระเจา

การประเมินคาการสํ าแดงเหนือธรรมชาติของผลของเขา
เพราะวาซาตานเลียนแบบฤทธิ์อํ านาของพระเจา โดยการสํ าแดงการอัศจรรยหมายสํ าคัญเหนือ

ธรรมชาต ิพระเจาไดทรงใหวิธีที่จะประเมินงานรับใชนั้น”
พระเยซูทรงเปรียบเทียบคนกับผลไม

“ตนไมดีจะเกิดผลเลวไมได หรือตนไมเลวจะเกิดผลดีก็ไมได  เหตุฉะนั้น
ทานจะรูจักเขาไดเพราะผลของเขา”  มัทธิว 7:18, 20
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ซาตานสามารถเลียนแบบของประทานฝายวิญญาณและฤทธิ์อํ านาจของพระเจา แตไมสามารถ
เลยีนแบบชีวิตที่บริสุทธิ์ซึ่งแสดงถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งประกอบดวย

ความรกั ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปราณี ความดี ความสัตยซื่อ ความ
สุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน  (กาลาเทีย 5:22-23)

จงประเมนิคาการรับใชดวยผลของพระวิญญาณ ไมใชดวยการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจเหนือธรรม
ชาติ

ศึกษาพระวจนะของพระเจา
เพือ่ทีจ่ะรูจกัหลักขอเชื่อเท็จซึ่งครูผูเผยพระวจนะ อัครทูตและผูรับใชของซาตานนํ ามาสอน  คุณ

ตองรูวาพระวจนะของพระเจาสอนอะไร

เปาโลบอกทิโมธีวา
“จงอตุสาหสํ าแดงตนวาไดทรงพิสูจนแลวเปนคนงานที่ไมตองอาย ใช

พระวจนะแหงความจริงอยางถูกตอง” 2 ทิโมธี 2:15

แมวาเปาโลจะเปนผูนํ าฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญคนหนึ่งในคริสตจักรยุคแรก แตผูเชื่อที่เมืองเบเรียก็
ตรวจสอบทุกสิ่งที่เขาพูดโดยพระวจนะของพระเจา

“ยวิชาวเมอืงนัน้ มจีติใจสูงกวาชาวเมืองเธสะโลนิกา ดวยเขามีใจเลื่อมใส
รบัพระวจนะของพระเจา และคนดูพระคัมภีรทุกวัน หวังจะรูวาขอความเหลานั้น
จะจรงิดังกลาวหรือไม”  กิจการ 17:11

เพือ่หลกีเลีย่งการถกูหลอกลวงโดยอํ านาจของซาตาน จงใชพระวจนะของพระเจาตรวจสอบทุก
อยางทีส่อน และประเมินคา (ชั่งดู) ชีวิตของคนที่กํ าลังสอนหลักขอเชื่อหรือแสดงหมายสํ าคัญและการ
อัศจรรย

อยายอมรับคํ าสอน หลักขอเชื่อ การเปดเผยหรือการอัศจรรยที่ไมสอดคลองกับพระวจนะของ
พระเจา

อํ านาจของซาตานมักดึงดูดผูคนเขามาโดยทาง “การเปดเผยพิเศษของความจริงที่พบใหม๐ คน
อาจอางถงึความฝน การปรากฏของทูตสวรรค ภาพนิมิต เสียง หรือเหตุการณเหนือธรรมชาติอ่ืนๆ

แตเปาโลเตือนวา
ความจรงิขาวประเสริฐอื่นๆไมมี แตวามีบางคนที่ทํ าใหทานยุงยาก และ

ปรารถนาที่จะบิดเบือนขาวประเสริฐของพระคริสต

แมแตเราเองหรือทูตสวรรค ถาประกาศขาวประเสริฐอื่นแกทาน ซ่ึงขัด
กบัขาวประเสรฐิทีเ่ราไดประกาศแกทานไปแลวนั้นก็จะตองถูกแขงสาป”  กาลา
เทีย 1:7-8
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อยายอมรบัการพยากรณใดๆ ที่ไมเปนไปตามความเชื่อ (โรม 12:6)  และซึ่งไมเกิดขึ้นจิรง (เฉลย
ธรรมบญัญติั 18:22)  อยายอมรับการเปดเผยใดๆ ที่นํ าคุณหางจากพระเจา และความจริงแหงพระวจนะ
ของพระองค (เฉลยธรรมบัญญัติ 13:1-5)

“ผูใดหนัเหไปจากทางแหงความเขาใจ จะพักอยูในที่ประชุมของคนตาย”
สภุาษิต 21:16

หลีกเลี่ยงอิทธิพลของซาตาน

พระเจาทรงเตือนอิสราเอลใหหลีกเลี่ยงอิทธิพลทุกชนิดของซาตาน
“...ท ําลายศลิารปูแกะสลักของเขาเสียใหสิ้น และทํ าลายรูปเคารพที่หลอ

ของเขาเสยีใหสิน้ และทํ าลายบรรดาปูชนียสถานสูงของเขาเสีย”  (กันดารวิถี
33:52)

จงอานค ําสอนเพิ่มเติม ซึ่งพระเจาประทานใหในเฉลยธรรมบัญญัติ 18:9-14  อิสราเอลตองไมติด
ตอสัมพันธกับงานของซาตานในรูปแบบใดๆ เลย

จงท ําลายทกุสิง่ทีคุ่ณมีซึ่งเปนของพวกหมอผีหรืองานของมาร รวมถึงรูปเคารพ เครื่องหมาย
เสนห ยาเสนห ลูกแกว การทํ านายโชคชะตา และอะไรอื่นๆ ทํ านองนี้ จงทํ าลายวรรณกรรมและดนตรีที่ชั่ว
รายซึ่งไมถวายเกียรติแดพระเจา

ส่ิงเหลานี ้ผูคนในสมัยพันธสัญญาใหมกระทํ าเมื่อเขาเปนผูเชื่อ
“และหลายคนที่ใชเวทมนตคาถาไดเอาตํ าราของตนมาเผาไฟเสียตอหนา

คนทัง้ปวง ตํ าราเหลานั้นคิดเปนราคาเงินถึงหาหมื่นเหรียญ”  กิจการ 19:19

อยาใชเวลาในสถานที่มีอิทธิพลของความชั่วราย พระคัมภีรบันทึกวาพระเจาทรงสํ าแดงพระองค
ในสถานทีพ่เิศษเชน พระวิหารในพันธสัญญาเดิม และหองชั้นบนของบานในวันเพนเทคอส

และเปนความจริงเชนเดียวกันที่อํ านาจของซาตานสามารถสํ าแดงออกในสถานที่พิเศษที่มองให
แกความมชัว่ราย รวม ถึงสถานที่มีรูปภาพที่ไมดี มีการทรงเจาเขาผี มีการนมัสการซาตาน ที่ใดก็ตามที่มี
ประพฤตทิีบ่าป จงหลกีเลี่ยงสิ่งแวดลอมเหลานั้น เพราะวาในที่เชนนั้น อํ านาจของซาตานจะรุนแรงมาก

คุณไมอาจจะอธิษฐานตามที่พระเยซูสอนวา “อยานํ าขาพระองคเขาไปในการทดลอง”  แลวก็นํ า
ตนเองเขาไปในสถานที่เชนนั้น

“....ขาพเจาไมปรารถนาใหทานมีสวนรวมกับพวกปศาจ”  1 โครินธ 10:20

อยาคบหาสมาคมกับผูนํ า ครู ผูเผยพระวจนะ ผูรับใชหรืออัครทูตเทียมเท็จ
“จงเวนเสยีจากสิ่งที่ชั่วทุกอยาง”  1 เธสะโลนิกา 5:22
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จํ าไววาฤทธิ์อํ านาจของพระเจานั้นยิ่งใหญกวาซาตาน

องคกรของพระเจาคือ คริสตจักรที่แทจริงนั้นทรงฤทธิ์อํ านาจมากกวาของซาตาน
“พระเจาไดทรงปราบสิ่งสารพัดลงไวใตพระบาทของพระคริสต และได

ทรงตัง้พระองคไวเปนประมุขเหนือสิ่งสารพัดแหงคริสตจักร ซ่ึงเปนพระกายของ
พระองค”  เอเฟซัส 1:22-23

“ประสงคจะใหเทพผูปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถาน รูจักปญญา
อันซับซอนของพระเจาทางคริสตจักร ณ บัดนี้”  เอเฟซัส 3:10

พระเยซทูรงเปนศรีษะของคริสตจักร ผูเชื่อเปนพระกาย ถาหากวาทุกสิ่ง (รวมทั้งซาตานและโครง
สรางศาสนาของมนั) อยูภายใตพระบาทของพระเยซูแลว มันก็ตองอยูใตเทาของเราดวย เพราะวาเราเปน
พระกายของพระองค

คํ าวา “อยูภายใตเทา”  หมายความวามันอยูภายใตอํ านาจและสิทธิอํ านาจซึ่งพระเจามอบหมาย
แกเรา พระเยซตูรัสวาพระองคไดมอบอํ านาจแกเราเหนือ “อํ านาจทั้งปวงของศัตรู”  (ลูกา 10:19)  รวมถึง
วญิญาณทีช่ั่วรายในสถานฟาอากาศดวย

ซาตานและสมนุของมันทาทายฤทธิ์อํ านาจของพระเจา แตมันไมสามารถขมขูพระองคหรือประชา
กรของพระองคได คริสตจักรจํ าเปนตองสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจาตอเทพผูครอง ศักดิเทพและ
วญิญาณชั่วเหลานี้

จงเรียนรูหลักการของฤทธิ์อํ านาจในพระคัมภีร
คุณจะไดศึกษาหลักการเหลานี้ในหลักสูตรนี้ ถาคุณเขาใจหลักการของฤทธิ์อํ านาจของพระเจา

แลว คุณจะไมถูกลอลวงโดยการงานเทียมเท็จของซาตาน
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 3

1. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. คํ าวา “วญิญาณชั่วรายในสถานฟาอากาศ” หมายถึงอะไร
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3. จงสรปุทัง้หมดทีคุ่ณจ ําไดเกี่ยวกับการที่ซาตานทํ าสิ่งเทียมเท็จตอฤทธิ์อํ านาจของพระเจาโดยทาง
วญิญาณทีช่ั่วรายในสถานฟาอากาศ

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. จงบอกยทุธวธิ ี7 ประการในพระคัมภีรที่ใหไวในบทนี้เพื่อเอาชนะฤทธิ์อํ านาจของผูเลียนแบบที่ทา
ทายพระเจา

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 3
1. “การกระท ําเชนนัน้ไมแปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเปนทูตแหงความสวางได

เหตุฉะนั้นจึงไมเปนการแปลกอะไรที่ครนรับใชของซาตานจะปลอมตัวเปนคนรับใชของความชอบ
ธรรม ทายที่สุดของเขาจะเปนไปตามการกระทํ าของเขา”  2 โครินธ 11:14-15

2. หมายถึง วิญญาณทีช่ัว่รายซึ่งไดแทรกแซงเขามาในระบบศาสนาของโลก มันเลียนแบบฤทธิ์
อํ านาจที่แทจริงของพระเจา

3.
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- ซาตานมี 3 ภาค
- ซาตานมีสถานนมัสการของมันเอง
- ซาตานมีหลักขอเชื่อ
- ซาตานมีระบบการถวายบูชา
- ซาตานมพีิธีมหาสนิทของมันเอง
- ซาตานมีผูรับใช
- ซาตานมีบัลลังก

- ซาตานมีผูนมัสการ
- ซาตานมีผูพยากรณ
- ซาตานมีครู
- ซาตานมีอัครทูต
- ซาตานแตงตั้งพระคริสตเทียมเท็จ
- ซาตานมีระบบการสื่อสาร
- ซาตานมีอํ  านาจเหนือธรรมชาติ

4.

- จ ําไววาซาตานเปนผูเลียนแบบ
- ใชการสังเกต
- ประเมนิคาการสํ าแดงเหนือธรรมชาติดวยผลของเขา
- ศึกษาพระวจนะของพระเจา
- หลกีเลี่ยงอิทธิพลของซาตาน
- จ ําไววาฤทธิ์อํ านาจของพระเจานั้นยิ่งใหญกวาซาตาน
- จงเรยีนรูหลักการของฤทธิ์อํ านาจในพระคัมภีร

เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป
1. จงศกึษา 2 เปโตร บทที่ 2 และหนังสือ ยูดา บทเหลานี้จะชวยใหคุณแยกแยะ (เห็นความแตกตาง)

การเลียนแบบของซาตานในคริสตจักร

2. จงเรยีนหลกัสตูรของสถาบันฯ “ยุทธวิธีฝายวิญญาณ” คูมือการตอสูฝายวิญญาณจะชวยใหคุณ
เรียนรูมากขึน้เกีย่วกบัส่ิงเทียมเท็จที่ทาทายและใหยุทธวิธีเฉพาะในการเอาชนะอํ านาจของมัน
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3. ในฐานะทีซ่าตานเปนผูเลียนแบบฤทธิ์อํ านาจของพระเจา มันจึงพยายามลอลวงอยูในโลกปจจุบัน
นี ้การลอลวง หมายถึงการนํ าทางที่ผิดหรือทํ าใหคนเชื่อบางอยางซึ่งไมจริง

ซาตานไมลอลวงเฉพาะคนเทานั้น แตลอลวงชาติตางๆ ดวย  :  วิวรณ 20:18-20
ซาตานท ํางานดวย “อุบายอธรรมตางๆ สํ าหรับคนที่จะตองพินาศ” : 2 เธสะโลนิการ 2:10
เราไดรับคํ าเตือนวาการลอลวงจะเพิ่มข้ึน เราถูกสอนใหระวังเหตุการณที่แสดงใหเห็นการเสด็จ

กลบัมาของพระเยซู : มัทธิว 24, มาระโก 13,  2 เธสะโลนิกา 2:3
เราถกูเตอืนเกีย่วกับคนเหลานั้นที่ซาตานใฃใหลอลวงเรา  : 2 โครินธ 11:13, ทิตัส 1:10, 2 เปโตร

2:13, 2 ยอหน 7
จติใจของมนุษยเปนสิ่งลอลวง  :  เยเรมีย 17:9
คนทีไ่มรอดทุกคนก็ถูกลอลวง  : 2 โครินธ 4:4 , ฮีบรู 3:13
อยายอมรบั “คํ าพูดที่ดีออนหวาน”  ซึ่งเปนคํ าลอลวงและไมเปนไปตามพระวจนะของพระเจา :

โรม 16:18, 2 โครินธ 4:2

คุณจะถูกลอลวงถา....
- คุณฟงคํ าสอนปรัชญาที่ไรประโยชน : โคโลสี 2:8
- คุณวางใจในความมั่งมีและยอมใหเกิดกิเลสตัณหาของเนื้อหนัง : มัทธิว 13:22,

มาระโก 4:19,  เอเฟซัส 4:22
- คุณเปนผูฟงแตไมกระทํ าตามพระวจนะของพระเจา  :  ยากอบ 1:22
- คุณกลาวาคุณไมมีบาป  :  1 ยอหน 1:8
- คุณฟงคนที่ชั่วราย  :  2 ทิโมธี 3:13
- คุณคดิวาคุณสํ าคัญ ทั้งๆ ที่จริงคุณไมมีอะไรเลย  :  กาลาเทีย 6:3
- คุณคดิวาคณุจะไมไดเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณหวานลงไป  :  กาลาเทีย 6:7
- คุณคดิวาคนอธรรมจะไดรับมรดกแผนดินของพระเจา  :  1 โครินธ 6:9
- คุณคดิวาคุณฉลาดเพราะคุณมีสติปญญาของโลกนี้  :  1 โครินธ 3:18
- คุณคิดวาคุณเปนฝายวิญญาณแตล้ินที่ไมถูกบังคับของคุณเปดเผยใหเห็นสภาวะที่

แทจริงของคุณ : ยากอบ 1:26
- คุณไมเชือ่วาพระคริสตเสด็จมาเปนมนุษยในเนื้อหนัง  : 2 ยอหฺน 7
- คุณคดิวาการเขาไปยุงเกี่ยวกับความบาปจะไมมีผลกระทบตอคุณ  :  1 โครินธ

15:33


