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 คําถามที่เราไดยินเสมอวา ผีมีจริงหรือไม? คนตายแลวกลาย
เปนวิญญาณลองลอยจริงหรือไม เร่ืองของผีและวิญญาณจึงเปนสิ่ง
ลึกลับที่หลายคนสนใจใครรู พอมดหมอผี ผูอางวาสามารถติดตอกับ
วิญญาณได จึงเปนอาชีพที่อยูคูกับโลกมาตลอด แมวิทยาการกาว
ล้ําหนาอยางไรก็ตาม 
 พระเจาทรงใหทูตสวรรคของพระองคคอยชวยเหลือผูที่วางใจ
และเชื่อในการทรงนําของพระองค
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บทที่ 2  
ผีและวิญญาณชั่ว

 ทูตสวรรคของพระเจาและวิญญาณชั่วไดรับการเปดเผยใน
พระคมัภีร  ในความเก่ียวพันกบัประวตัศิาสตรของมนษุยชาติ

  อยางชัดเจนมีผูคิดวาทูตสวรรคบริสุทธิ์ที่ “เปนแตเพียง
วิญญาณผูปรนนิบัติที่พระองคทรงสงไปชวยเหลือบรรดาผูที่ตนจะไดรับ
ความรอด” (ฮีบรู 1:14) เปนวิญญาณของคนที่ตายไปแลว แตพระคัมภีร
ไดพิสูจนใหทราบวา ทูตเหลานี้ไมใชวิญญาณของคนที่ตายไปแลว
 กอนที่พระเจาสรางมนุษย มีทูตสวรรคอยูแลว เพราะเม่ือฐานของ
โลกนี้ไดรับการสถาปนาไว “หมูดาวรุงแซซองสรรเสริญ และบรรดาบุตร
ของพระเจาโหรองดวยความชื่นบาน” (โยบ 38:7) หลังจากท่ีมนุษยลมลง
แกบาป ทูตสวรรคไดถูกสงใหไปเฝาตนไมแหงชีวิตกอนที่มนุษยตองตาย 
ทูตสวรรคจึงไดมีฐานะสูงกวามนุษยเพราะมนุษยถูกสรางมาให “ต่ํากวา
ทูตสวรรคหนอยเดียว” (สดุดี 8:5)
 ผูเผยพระวจนะกลาววา “ขาพเจาก็มองดู และขาพเจาไดยินเสียง
ทูตสวรรคเปนอันมากนับเปนโกฎิๆ เปนแสนๆ ซึ่งอยูลอมรอบพระท่ีนั่ง” 
ตอพระพักตรของจอมกษัตริย ทูตสวรรคเหลานั้นคอย “กระทําตาม
พระวจนะของพระองค” “ฟงเสียงพระวจนะของพระองค” มากมายเหลือ
ที่จะนับได (วิวรณ 5:11; สดุดี 103:20; ฮีบรู 12:22) ในฐานะเปนผูสื่อขาว
ของพระเจา ทูตเหลานั้นกระพือปกทองเที่ยวไปมาเหมือนกับ “ฟาแลบ
แปลบปลาบ” ทูตสวรรคที่ไปปรากฏที่อุโมงคฝงศพของพระผูชวยใหรอด 
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มีลักษณะเหมือน “แสงฟาแลบ” ทําใหทหารยามท่ีเฝาประตูอุโมงคฝงศพ
เกิดความหวาดกลัวจนตัวสั่น เหมือนคนตาย เมื่อเซนนาเคอริบไดกลาว
วาจาดูหม่ินพระเจาและขูวาจะทําลายพวกอิสราเอล “ทูตของพระเจาได
ออกไปและไดประหารคนในคายแหงคนอัสซีเรียเสียหนึ่งแสนแปดหมื่น
หาพันคน” (เอเสเคียล 1:14; มัทธิว 28:3, 4; 2 พงศกษัตริย 19:35)
 ทูตสวรรคถูกสงใหไปปฏิบัติหนาที่แหงความเมตตาตอบุตร
ทั้งหลายของพระเจา ไปพบอับราฮัม เพื่อสัญญาวาพระเจาจะทรงอวยพร
ใหเขาไปที่เมืองโซโดมเพื่อชวยเหลือโลทใหรอดพนจากความพินาศ ไป
พบเอลียาหเพื่อชวยเหลือขณะที่จะพินาศอยูในปากันดาร ไปพบเอลีชา
พรอมดวยรถรบไฟและมาขณะที่เขากําลังถูกศัตรูปดลอม ไปชวยดาเนียล
ขณะที่กําลังถูกโยนใหเปนเหยื่อของสิงโต ไปชวยเปโตรขณะเขาถูกขังใน
คุกของเฮโรดเพ่ือรอการประหาร ไปชวยนักโทษท่ีเมืองฟลิปป ไปชวย
เปาโลในคืนท่ีเรือถูกพายุพัดกระหนํ่าในทะเล ไปเปดจิตใจของโครเนลิอัส
ใหยอมรับขาวประเสริฐ ไปกับเปโตรเพ่ือนําขาวแหงความรอดไปใหแก
คนแปลกหนาชาวตางชาติ นี่คือวิธีการท่ีทูตสวรรคผูบริสุทธิ์ไดปรนนิบัติ
รับใชประชากรของพระเจา

   เทพผูพิทักษ

 เทพผูพิทักษไดรับมอบหมายใหคอยดูแลผูติดตามพระคริสต
ทุกคน “ทูตสวรรคของพระเจาไดตั้งคายลอมบรรดาผูที่เกรงกลัวพระองค 
และชวยเขาท้ังหลายใหรอด” พระผูชวยใหรอดทรงตรัสกบัผูทีเ่ชือ่พระองค
วา “ทูตสวรรคประจําของเขาเฝาอยูเสมอตอพระพักตรพระบิดาของเรา
ผูสถิตในสวรรค” (สดุดี 34:7; มัทธิว 18:10) ประชากรของพระเจาเปดเผย
ตัวเองตอเจาแหงความมืดผูชั่วรายที่ไมเคยหลับไหล ไดรับประกันความ
คุมครองจากทูตสวรรคตลอดเวลาไมมีสิ้นสุด เหตุที่มอบความมั่นใจนี้ให
ก็เพราะเขาจะตองเผชิญกับมนุษยแหงความชั่วรายที่มีกําลังมหาศาล 
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สมุนเหลานี้มีจํานวนมากมาย มีความตั้งใจจริง และไมเคยเหนื่อยลา
ตอหนาที่
 วญิญาณชัว่เหลานีแ้ตเดิมถูกสรางใหเปนผูไรบาป  มคีวามเทาเทยีม
กันในดานลักษณะนิสัย อํานาจ และสงาราศีที่บริสุทธิ์เทาเทียมกับเหลา
ทูตท่ีรับใชเปนผูสื่อขาวของพระเจาในเวลานี้ แตเมื่อพวกเขาไดหลงผิด
ทําบาป จึงรวมใจไมถวายเกียรติพระเจา และเพ่ือการทําลายมนุษย 
รวมมือกับซาตานในการทําสงครามตอสูกับสิทธิอํานาจของพระเจา
 ประวัติศาสตรของพระคัมภีรพันธสัญญาเดิม ไดกลาวถึงการดํารง
อยูของพวกมัน แมขณะท่ีพระคริสตทรงมีชีวิตอยูในโลกน้ี วิญญาณช่ัว
ไดสําแดงอํานาจของพวกมันออกมาใหเห็นชัดเจนที่สุด พระคริสตได
เสด็จมาเพ่ือจะชวยมนุษยไดรับความรอดพน ขณะเดียวกันซาตานก็
พยายามจะครอบครองโลก  มนัไดรบัความสาํเรจ็ในการสรางการกราบไหว
รูปเคารพในทุกสวนของแผนดินโลก ยกเวนในปาเลสไตน ดินแดนแหง
เดียวท่ียังไมยอมอยูภายใตการครอบครองของจอมหลอกลวงอยาง
เต็มที่ พระคริสตไดเสด็จมา พระองคทรงกางพระกรแหงความรักของ
พระองคเชิญใหทุกคนมารับการอภัยบาปและมีสันติสุขในพระองค เหลา
ทูตแหงความมืดเขาใจดีวา หากภารกิจของพระคริสตไดรับความสําเร็จ
เปนอยางดี การครอบครองของมันก็จะถึงกาลอวสานในไมชา
 พระคัมภีรพันธสัญญาใหมไดกลาวไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับคนที่
ถูกผีสิง เขาไมเพียงแตไดรับความทุกขทรมานเพราะโรคภัยไขเจ็บจาก
สาเหตุตามธรรมชาติเทานั้น พระคริสตทรงทราบดีถึงการปรากฏโดยตรง
ของวิญญาณชั่วและสมุนของมัน ผีสิงชายเคราะหรายที่เมืองกาดารา
เหลานั้นเพอคลั่ง ดิ้นรนไปมา มีน้ําลายฟูมปาก ทํารายตัวเองและทําราย
ทุกคนท่ีเขาใกล เจาแหงความมืดมีความพอใจท่ีเห็นสภาพของคนท่ี
ถูกผีสิง มีเลือดไหลโทรมกาย และรางกายที่เสียโฉม และมีสติฟนเฟอน 
ผีตนหน่ึงท่ีเขาสิงท้ังสองคนน้ันรองข้ึนวามันชื่อกอง “เพราะวาพวกขา
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พระองคหลายตนดวยกัน” (มาระโก 5:9)
 ในกองทัพของโรมัน กองหนึ่งมีทหารสามพันถึงหาพันคน เมื่อ
พระเยซทูรงสัง่ใหวญิญาณชัว่นัน้ออกจากรางเหยือ่ของมนัแลว  เขาทัง้สอง
ก็กลับมีกิริยาทาทางท่ีสุภาพเรียบรอย มีสติสัมปชัญญะเหมือนเดิม แต
ผีเหลานี้ไดพากันเขาสิงฝูงสุกรจากนั้นกระโดดลงทะเล สําหรับชาวเมือง
กาดารา เขาไดสญูเสยีพระพรทีท่รงประทานใหซึง่มคีายิง่กวา เพราะแพทย
ผูประเสริฐถูกขับไลใหออกจากเมืองนั้น (มัทธิว 8:22-34) ซาตานไดโยน
ความผิดไปที่พระเยซูวา เปนตนเหตุทําใหประชาชนตองสูญเสียฝูงสุกร
ไปและขัดขวางไมใหฟงพระวจนะของพระองค
 พระคริสตทรงอนุญาตใหวญิญาณช่ัวเหลานัน้เขาทาํลายสุกร  กเ็พ่ือ
เปนการตําหนิพวกยิวท่ีเลี้ยงสัตวไมสะอาดเพราะหวังผลกําไรถาพระองค
ไมทรงหามผีเหลานั้น มันไมเพียงจะทําลายฝูงสุกรเทานั้น แตมันจะ
ทําลายคนเลี้ยงและเจาของสุกรเหลานั้นใหกระโดดลงทะเลตายไปดวย
 ยิ่งกวานั้น การอนุญาตใหเหตุการณนี้เกิดขึ้น ก็เพื่อใหเหลาสาวก
ของพระองคไดเห็นถึงอํานาจของซาตานท่ีมีอยูเหนือมนุษยและสัตว เพื่อ
จะไมถูกลอลวงดวยกลอุบายของมัน อีกประการหน่ึง ทรงตองการให
ประชาชนไดเห็นถึงฤทธิ์อํานาจของพระองคที่สามารถชวยพวกเขา
ใหพนจากพันธนาการของซาตาน และปลดปลอยผูถูกจองจํา ถึงแม
พระคริสตจะเสด็จจากเมืองน้ีไป แตชายท่ีไดรับการปลดปลอยอยาง
อัศจรรยเหลานั้นยังอยูในเมืองน้ีตอไป เพ่ือประกาศถึงความเมตตาของ
พระผูทรงอุปการะคุณเขาตอไป
 ยังมีเร่ืองราวที่ไดบันทึกไวเชนเดียวกันนี้ เรื่องบุตรสาวของหญิง
ชาวเมืองซีเรียฟนิเซียที่ถูกผีสิงทรมานรบกวน พระเยซูไดทรงขับไลออก
ไปดวยพระดํารัสของพระองค (มาระโก 7:26-30) เด็กหนุมคนหน่ึงถูก
ผีสิง ผีนั้นทําใหเขาตกในไฟและในนํ้าบอยๆ หมายจะฆาเสียใหตาย” 
(มาระโก 9:17-27) ชายคนหนึ่งในเมืองคาเปอรนาอูม (ลูกา 4:33-36) 
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พระผูชวยใหรอดไดทรงรักษาใหทุกคนรับรู ทรงสั่งหามไมใหมันรบกวน
เหยื่อผูเคราะหรายอีกตอไป บรรดาคนที่นมัสการที่ธรรมศาลาในเมือง
คาเปอรนาอูมประหลาดใจตางพากันพูดวา “คนนี้เปนอยางไรหนอ เพราะ
วาทานไดสั่งผีโสโครกดวยสิทธิอํานาจและดวยฤทธ์ิเดชมันก็ออกมา” 
(ลูกา 5:36)
 บางคนท่ีตองการอยากมีอํานาจเหนือธรรมชาติ จึงยินดีรับเอา
อิทธิพลของซาตานเขามา การกระทํานี้จะไมขัดแยงกับภูตผีทั้งหลาย
อยางแนนอน คนท่ีมีผีเปนพวกเหลานี้เคยรับเอาวิญญาณของพระเจา
มากอน เชน ซีโมน มากัส เอลีมาสคนทําวิทยาคม และหญิงสาวคนหน่ึง
ผูที่ไดติดตามเปาโลและสิลาสท่ีเมืองฟลิปป (กิจการ 8:9, 18; 13:8; 
16:16-18)
 ไมมอีนัตรายใดๆ  ทีจ่ะรายแรงยิง่ไปกวาการทีค่นเหลานัน้ไมยอมรบั
วาซาตานและเหลาทูตท่ีเปนสมุนของมันมีอยูจริง คนจํานวนมากสนใจฟง
คาํแนะนาํของภตูผเีหลานัน้  แทนทีจ่ะทาํตามสตปิญญาของตนเอง  ขณะที่
เราเขามาใกลวาระสุดทาย เมื่อซาตานกําลังใชอํานาจอันยิ่งใหญของมัน
เพื่อการลอลวง ไดกระจายความเชื่อวามันไมมีอยูจริงไปทั่วทุกหนทุกแหง 
นี่คือกลอุบายของมันเองที่จะซอนตัวและซอนการดําเนินงานของมันไว
 จอมหลอกลวงผูยิ่งใหญเกรงวาเราจะลวงรูกลอุบายของมัน เพ่ือ
จะปดบังอําพรางสันดานที่แทจริงของมัน ดวยการทําตัวใหถูกเยาะเยย
และดูหมิ่น มันมีความพอใจที่ถูกวาดเปนภาพรูปรางของมันเลอะเทอะ
นาขบขัน มีรูปรางพิกลพิการ คร่ึงสัตวคร่ึงคน มันมีความพอใจเม่ือไดยิน
คนเอาชื่อของมันไปพูดลอเลียนและเยาะเยย เพราะเหตุที่มันอําพราง
ตวัเองดวยวิธกีารอันแนบเนียนน้ีเอง  จงึมคีาํถามไปท่ัววา  “สิง่ทีว่ามอียูจริง
หรือ” เพราะเหตุที่ซาตานมีความสามารถพรอมในการควบคุมจิตใจของ
บรรดาผูที่ไมรูสึกตัวถึงอิทธิพลของมันนี่เอง พระวจนะของพระเจาจึงเปด
เผยอํานาจอันเรนลับของมันใหเห็น จึงทําใหเราระมัดระวังตัว



24   ปลายทางแหงความหวัง  เอลเลน จี. ไวท.

 เราจะพบท่ีพึ่งพิงและการชวยกูจากฤทธานุภาพอันย่ิงใหญของ
พระผูไถของเรา เราระมัดระวังปดประตูบานดวยกลอนและกุญแจอยาง
แนนหนา เพื่อรักษาทรัพยสินและชีวิตของเราใหรอดพนจากโจรราย แต
ไมคอยคิดถึงการโจมตีของทูตสวรรคชั่ว หาทางตอสูดวยกําลังของตนเอง
โดยไมมีการปองกัน หากเม่ือใดที่มันไดรับอนุญาต พวกมันก็สามารถ
ที่จะทําใหจิตใจเราสับสน ทรมานรางกาย ทําลายท้ังทรัพยสินและชีวิต
ของเรา แตบรรดาผูติดตามพระคริสตจะปลอดภัยภายใตการดูแลของ
พระองค เหลาทูตสวรรคผูมีกําลังอันเกงอาจถูกสงไปพิทักษรักษาคน
เหลานี้ ไมมีสิ่งชั่วรายใดสามารถฝาวงลอมของเทพผูพิทักษที่พระเจา
ทรงใหเฝาดูแลประชากรของพระองคได


