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 เน้ือหาในบทน้ีจะทาํใหทานจะทราบเลหกลของซาตานในหลายรูปแบบ 
ในสังคมที่เจริญแลว ความเชื่อเรื่องผี วิญญาณอาจจะไมเปนที่สนใจนัก 
ซาตานมีวิธีลอลวงของมันคือการใชชีวิตอยางไรจุดหมาย เสเพล สนุกสนาน 
มัวเมาในราคะตัณหา มัวเมาในทรัพยสิน เงินทอง และช่ือเสียง ทานจะรูวิธี
ปองกันตัวเองจากการหลอกลวงของซาตาน
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บทที่ 5
ลัทธิทรงวิญญาณมาจากไหน?

 ความเชื่อเรื่องวิญญาณไมตายของมนุษยครั้งแรกนํามาจาก
ปรัชญาของศาสนาอ่ืน และในระหวางความมืดมนของการ

ละท้ิงศาสนาคร้ังยิ่งใหญ ไดรวมเขาอยูความเช่ือของคริสเตียนแทน
ความจริงที่สอนวา “คนตายแลวไมรูอะไรเลย” (ปญญาจารย 9:5) คน
เปนอันมากเชื่อวาวิญญาณของคนตายแลวเปน “วิญญาณผูปรนนิบัติ
ที่พระองคทรงสงไปชวยเหลือบรรดาผูที่จะไดรับความรอด” (ฮีบรู 1:14)
 ความเชื่อท่ีวาวิญญาณของคนตายกลับมาสั่งสอน และชวยเหลือ
คนท่ียังมีชีวิตอยูไดเตรียมทางแกลัทธิวิญญาณนิยมในสมัยใหม หากคน
ที่ตายแลวไดรับสิทธิพิเศษใหมีความรูมากกวาที่เขามีอยูแตกอน เหตุใด
จึงไมกลับมาในโลกเพื่อตักเตือนคนที่ยังมีชีวิตอยู และถาวิญญาณของคน
ที่ตายแลวมาวนเวียนอยูรอบๆ มิตรสหายของเขาในโลก เหตุใดจึงไม
ติดตอกับเขา ทําไมคนที่เชื่อวาคนตายแลวยังมีความรูสึกจะไมยอมรับ
“แสงสวางของพระเจา” ซึ่งวิญญาณอันเต็มดวยพระสิริของพระเจาได
นํามา นี่คือชองทางท่ีไดรับการยอมรับวา เปนหนทางอันศักดิ์สิทธ์ิที่
ซาตานใชดําเนินงาน ใหเหลาทูตสวรรคชั่วท่ีทําผิดบาปปรากฏตัวในเปน
ผูสื่อขาวจากโลกแหงวิญญาณ
 เจาแหงความช่ัวมีอํานาจทําใหรางของญาติมิตรท่ีตายไปแลวมา
ปรากฏตอหนาของเขา การปลอมแปลงรางนี้เปนไปอยางแนบเนียน สิ่ง
ที่ออกมามีความชัดเจนอยางนาอัศจรรย หลายคนดีใจและมีความเชื่อมั่น
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วาญาติพี่นองที่เขารักอยูในสวรรคอยางผาสุก โดยไมมีความระแวงสงสัย
ในอันตรายใดๆ พวกเขายอมเช่ือฟง “วิญญาณท่ีลอลวง และฟงคําสอน
ของพวกผีปศาจ” (1 ทิโมธี 4:1) 
 คนท่ีตายโดยไมรูตัวลวงหนา อางวามีความสุขดี และไดรับการ
ยกยองใหมีตําแหนงสูงอยูในสวรรค ทําทีเปนผูมาเย่ียมจากโลกวิญญาณ
บางคร้ังมาตักเตือนท่ีพิสูจนไดวาถูกตอง จากน้ันเม่ือมีคนเช่ือสนิทแลว 
เขาก็เสนอหลักความเชื่อท่ีบอนทําลายพระคัมภีร จริงอยูที่เขากลาวถึง
ความจริงบางอยางได และบางคร้ังสามารถบอกเหตุการณลวงหนาได
อยางนาเชื่อถือและคําสอนเท็จตางๆ เปนที่ยอมรับ พระบัญญัติของ
พระเจาถูกละท้ิง พระวิญญาณแหงพระคุณถูกดูหมิ่น วิญญาณเหลานี้
ปฏิเสธความเปนพระเจาของพระคริสต และถือวาพระผูสรางมีสภาพ
เทาเทียมกับพวกตน
 ขณะที่ดูเหมือนวาผลของเลหกลที่แสดงออกมาหลอกลวงเปน
จริง เปนการเปดเผยท่ีแทจริง นอกจากน้ีมีการแสดงอํานาจท่ีเหนือ
ธรรมชาติออกมาอีกดวย ทั้งหมดนี้คือผลงานของทูตสวรรคชั่วโดยตรง
คนจํานวนมากเช่ือวาลัทธิทรงวิญญาณเปนเพียงการลอลวงของมนุษย
เทานั้น แตเมื่อพบกับการสําแดงตอหนาตอตา พวกเขากลับคิดวาจะ
เปนอยางอ่ืนไปไมได นอกจากอํานาจเหนือธรรมชาติ พวกเขาก็ถูก
หลอกและยอมรับวาสิ่งเหลานั้นเปนอํานาจอันยิ่งใหญของพระเจา
 บรรดานักวิทยากลของกษัตริยฟาโรหสามารถเลียนแบบกิจการ
ของพระเจาไดดวยความชวยเหลือของซาตาน (ดูอพยพ 7:10-12) 
เปาโลเปนพยานกลาววา กอนหนาการเสด็จกลับมาครั้งที่สองขององค
พระผูเปนเจานั้น “คนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดลบันดาลของ
ซาตาน พรอมกับการอิทธิฤทธ์ิตางๆ และหมายสําคัญและการอัศจรรย
แทและนิมิตและการอัศจรรยอันเท็จและอุบายอธรรมตางๆ สําหรับ
คนเหลานั้นท่ีจะตองพินาศ” (2 เธสะโลนิกา 2:9-10) และยอหนกลาววา 
“สัตวรายนี้แสดงหมายสําคัญใหญจนกระทําใหไฟตกลงมาจากฟาสู
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แผนดินโลกประจักษแกตามนุษยทั้งหลาย มันลอลวงคนท้ังหลายท่ีอยูใน
โลกดวยหมายสําคัญใหญนั้น ซึ่งยอมใหมันกระทําตอหนาสัตวรายตัวเดิม
นัน้” (ววิรณ 13:13, 14) ในทีน่ีไ้มไดบอกลวงหนาวาจะเปนเพยีงการลอลวง
เทานั้น มนุษยไดถูกลอลวงดวยการอัศจรรยโดยตัวแทนของซาตานมิใช
เปนเพียงแกลงทํา

ซาตานชักชวนปญญาชน

 สําหรับคนที่มีวัฒนธรรมและมีชีวิตที่สุภาพเรียบรอย เจาแหง
ความมืดนําเอาลัทธิทรงวิญญาณที่มีความละเอียดออนประณีตและ
ฉลาดรอบคอบมาเสนอ มันทําใหชื่นชมกับสิ่งที่นาพอใจ ทําใหหลงไหล
ในภาพตางๆ และใชคําพูดจาโนมนาวใจ พรรณนาเก่ียวกับความรัก 
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ มันชักจูงมนุษยใหภูมิใจในสติปญญาของตนเอง
เพื่อจิตใจของเขาจะดูหมิ่นพระองคผูทรงเปนนิรันดร
 ซาตานลอลวงมนุษยในปจจุบันเหมือนกับท่ีมันเคยลอลวงเอวาใน
สวนเอเดน ดวยการกระตุนใหมีความทะเยอทะยานในการยกยองตัวเอง 
มันกลาววา “เจาจะเปนเหมือนพระเจา สํานึกในความดีและความช่ัว” 
(ปฐมกาล 3:5) ลัทธิทรงวิญญาณสอนวา “มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตแหง
ความเจริญกาวหนา...เพื่อจะเปนเหมือนพระเจา” และสอนอีกวา “การ
พิพากษาจะเปนสิ่งท่ีถูกตอง เพราะเปนการพิพากษาตัวเอง บัลลังกอยู
กับทานแลว” อีกผูหนึ่งกลาววา “ผูใดที่มีความยุติธรรมและดีรอบคอบ
ผูนั้นเปนพระคริสต”
 ดวยเหตุนี้ซาตานสนับสนุนธรรมชาติบาปของมนุษยใหเห็นวา 
เขาเปนผูเดียวท่ีควบคุมการพิพากษา นี่คือความเจริญ ไมใชเจริญขึ้น
แตเจริญลง มนุษยจะไมกาวข้ึนสูงเกินมาตรฐานแหงความบริสุทธิ์หรือ
ความดีของเขา หากเขาถืออุดมคติวาตัวเองเปนใหญ เขาจะไมมีทาง
บรรลุถึงสิ่งใดที่สูงไปกวานี้ พระคุณของพระเจาเทานั้นที่มีอํานาจชวย
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เชิดชูมนุษยใหสูงข้ึนไดแตถาถูกปลอยตามลําพัง การกระทําของเขา
จะเสื่อมลง

ชักชวนใหรักความสนุกสนาน

 สําหรับคนท่ีตามใจตนเอง คนท่ีรักความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และใฝใจในกามารมณ ลัทธิทรงวิญญาณไมจําเปนตองใชการหลอกลวง
มากนกั  เพราะมลีกัษณะทีเ่ดนชดัสอดคลองกบัทีพ่วกเขามคีวามโนมเอยีง
อยูแลว ซาตานวางความบาปที่แตละคนมีใจโนมเอียงประพฤติ และคอย
จองหาโอกาสตางๆ ไมปลอยใหเขาอยูวางตองการทําในสิ่งที่ตนชอบ มัน
ลอลวงมนุษยไมใหประมาณตนในการกินด่ืม เพื่อทําใหพลังของรางกาย 
สมองและศีลธรรมเสื่อมลง มันทําลายคนนับไมถวนโดยการชักจูงใหคน
เหลานั้นทําตามกิเลสตัณหา ทําลายธรรมชาติของเขาอยางโหดราย เพื่อ
ทําใหงานของมันสําเร็จ วิญญาณเหลานี้บอกวา “ความรูจริงทําใหมนุษย
อยูเหนือกฎบัญญัติ” และ “สิ่งใดที่ถูกตอง” “พระเจาจะไมลงโทษ” และ 
“ความบาปทุกอยางไมไดเจตนาทํา” ดังนั้นเมื่อประชาชนเชื่อวา ความ
ปรารถนาเปนกฎสงูสดุและเสรภีาพเปนสทิธพิงึม ี มนษุยเทานัน้รบัผิดชอบ
ตัวของเขาเอง ผูใดจะมาสงสัยวาใครมีความทุจริตอยูจนลนมือ ฝูงชน
จํานวนมากมายพรอมที่จะรับการกระตุนของราคะตัณหา ซาตานจึงใช
แหของมนักวาดตอนคนจํานวนนบัพันๆ ทีอ่างตวัวาเปนผูตดิตามพระครสิต
 แตพระเจาไดประทานความสวางที่เพียงพอเพื่อจะคนหาบวงแรว
จนพบรากฐานท่ีแทจริงของลัทธิทรงวิญญาณน้ันขัดแยงอยางรุนแรงกับ
คําสอนของพระคัมภีร พระคัมภีรกลาววาคนตายไมรูอะไรเลยความคิด
ของเขาก็สูญสิ้นไป เขาไมมีสวนในความชื่นชมยินดีหรือความโศกเศรา
ของคนท่ีอยูในโลก
 ยิ่งกวานั้น พระเจาทรงหามการทําทีติดตอกับวิญญาณของผูที่
ตายไปแลว “เหลาวญิญาณทีรู่จกัดี” ของผูมาเยีย่มจากโลกอืน่  พระคมัภรี
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เรียกวาเปน “วิญญาณชั่ว” (กันดารวิถี 25:1-3; สดุดี 106:28; 1 โครินธ 
10:20; วิวรณ 16:14) การติดตอกับภูตผีเหลานี้มีขอหามไว ผูใดฝาฝน
ตองไดรับโทษถึงตาย (เลวีนิติ 19:31; 20:27) แตลัทธิทรงวิญญาณได
หาทางสอดแทรกเขามาในวงการวิทยาศาสตร บุกเขามาในคริสตจักร 
และเปนท่ีนิยมของผูออกกฎหมายบานเมือง แมแตในราชสํานักของ
กษัตริย การลอลวงครั้งใหญหลวงนี้เปนการฟนฟูการลอลวงในรูปแบบ
ใหมของไสยศาสตรที่ถูกหามมาตั้งแตสมัยโบราณ
 โดยการลอลวงมนุษยใหเชื่อวาในสวรรคมีคนชั่วเชนกัน มันกลาว
แกคนทั้งหลายในโลกวา “ไมวาทานจะเชื่อพระเจาและพระคัมภีรหรือไม
ก็ตาม จงใชชีวิตอยูอยางที่ทานพอใจ สวรรคคือบานของทาน” พระวจนะ
ของพระเจากลาววา “วิบัติแกคนเหลานั้นท่ีเรียกความชั่วรายวาความดี 
และความดีวาความชั่วราย ผูถือเอาวาความมืดเปนความสวางและความ
สวางเปนความมืด” (อิสยาห 5:20)

กลาวหาพระคัมภีรเปนหนังสือนวนิยาย

 ขณะยังอยูในโลกนี้ บรรดาอัครสาวกถูกปลอมตัวโดยวิญญาณ
ที่หลอกลวงท้ังหลาย เพื่อทําสิ่งที่ตรงกันขามกับสิ่งที่คนเหลานั้นไดเขียน
ไว ซาตานกําลังทําใหโลกเชื่อวาพระคัมภีรเปนหนังสือนิยายโกหก เปน
หนังสือที่เหมาะสาหรับคนสมัยกอนเทานั้น ใหเชื่อวาหมดสมัยไปแลว  
หนังสือที่จะตัดสินพิพากษาตัวของมันและพรรคพวกของมัน ซาตาน
จึงปดบังอําพรางเสีย มันก็ทําใหพระผูชวยใหรอดของโลกกลายเปนคน
สามญัธรรมดาบรรดาคนทีเ่ชือ่ในเรือ่งการสาํแดงฝายจติวญิญาณกพ็ยายาม
แสดงใหเห็นวาไมมีสิ่งนามหัศจรรยใดๆ ในชีวิตของพระผูชวยใหรอด 
มันบอกวาการอัศจรรยของมันมีมากกวาของพระคริสตเสียอีก
 ขณะนี้ลัทธิทรงวิญญาณไดเขามาอาศัยศาสนาคริสเตียนบังหนา 
แตคําสอนตางๆ ไมสามารถปดบังหรือซอนเรนได ในรูปแบบสมัยนี้ยิ่งมี
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อนัตรายมากข้ึน  มคีวามลกึลบัและลอลวงมากข้ึน  เวลาน้ีอางตวัวายอมรบั
พระคริสตและพระคัมภีร แตพระคัมภีรถูกตีความหมายไปตามความ
พอใจของจิตใจที่ไมไดกลับใจ ถือเอาความรักเปนคุณสมบัติที่สําคัญ
ของพระเจา แตลดคากลายเปนเพียงความรูสึกนิยมท่ีเสื่อมทราม การ
ตําหนิความผิดบาปของพระเจาและเง่ือนไขของพระบัญญัติอันบริสุทธิ์
ของพระองคถกูละทิง้ไปเสยี  นวนยิายตางๆ  นาํมนษุยใหปฏเิสธพระคมัภรี
ในฐานะรากฐานแหงความเช่ือของเขาเสีย พระคริสตถูกปฏิเสธเหมือน
เมื่อกอน ขณะที่การหลอกลวงก็ยังมีใหเห็นอยูตอไป
 นอยคนนักท่ีจะเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับอํานาจการลอลวงของ
ลัทธิทรงวิญญาณ มีหลายคนที่เขาไปเก่ียวพันกับลัทธินี้เพียงเพราะความ
อยากรูอยากเห็น พวกเขาจะตองตกใจกลัวเม่ือความนึกคิดตกอยูใต
อํานาจของวิญญาณตางๆ แตพวกเขาก็ยังอาจหาญเขาไปในบริเวณที่
ตองหาม และผูทําลายท่ียิ่งใหญ (ซาตาน) ก็ใชอํานาจของมันบังคับเขา
ทําในสิ่งท่ีขัดแยงกับเจตนาของตน หากเขายอมใหซาตานชักชวนยอม
มอบจิตใจไปตามวิธีการของมันเพียงครั้งเดียวเทานั้น และมันก็จะยึดเขา
ไวเปนเชลยตลอดไป ไมมีสิ่งใดชวยได นอกจากฤทธ์ิอํานาจของพระเจา 
การอธิษฐานอยางจริงจังเทานั้นที่สามารถชวยกูจิตวิญญาณเหลาน้ีกลับ
คืนมาได
 ทุกคนที่ทําผิดบาปตอไปเรื่อยๆ ดวยความเต็มใจทั้งที่รูวากําลัง
เชื้อเชิญการทดลองของซาตาน เขาแยกตัวเองออกจากพระเจาและจาก
การปกปองจากทูตสวรรคของพระองค ไมมีผูใดคุมครองเขาอีกตอไป
 “เมื่อเขาท้ังหลายกลาวแกพวกทานวา จงปรึกษากับคนทรงและ
พอมดผูรองเสียงจอกแจกและเสียงพึมพัม ไมควรที่ประชาชนจะปรึกษา
กับพระเจาของเขา หรือเขาควรจะไปปรึกษาคนตายเพื่อคนเปน หรือไป
คนพระโอวาทและถอยคําพยาน ดูเถิด แนนอนทีเดียวคนท่ีไปพูดเชนนี้
ก็เปนคนที่ไมมีรุงอรุณเสียเลย” (อิสยาห 78:19, 20)
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 หากคนท้ังหลายเต็มใจรับความจริงเกี่ยวกับลักษณะตาม
ธรรมชาติของมนุษยและสภาพของคนตายแลวก็จะเห็นอํานาจของ
ซาตานในลัทธิทรงวิญญาณและการอัศจรรยเท็จตางๆ แตคนจํานวนมาก
ปดตาตัวเองจากความสวางเสีย ซาตานวางกับดักของมันลวงคนเหลานั้น 
“เพราะเขาทั้งหลายไมไดรักความจริงเพ่ือจะรอดได เพราะเหตุนี้พระเจา
จึงทรงใหความลุมหลงมาครอบงําเขาใหเขาเชื่อสิ่งที่เท็จ” (2 เธสะโลนิกา 
2:9-10)
 บรรดาคนที่ขัดขวางคําสอนลัทธิวิญญาณนิยม ก็เทากับเปนการ
ตอสูกับซาตานและพรรคพวกของมันดวย มันจะไมยอมถอยหนีไปเลย
แมแตเพียงน้ิวเดียว นอกเสียจากมันจะถูกขับไลไปโดยอํานาจของบรรดา
ทูตจากสวรรค มันสามารถอางขอพระคัมภีรและบิดเบือนคําสอนนั้นเสีย 
คนท่ีจะยืนหยัดอยูในเวลาแหงความพินาศนี้ไดตองเขาใจคําพยานของ
พระคัมภีรดวยตัวเองอยางดี
 วญิญาณของเหลามารท่ีปลอมแปลงรางเปนรางของญาติพีน่องหรือ
มิตรสหายจะออนวอนใหเราเกิดความเห็นอกเห็นใจและทําการอัศจรรย
เราตองตอสูกับมันดวยความจริงในพระคัมภีรที่บอกวาคนตายแลวไมรู
อะไรเลย และตอสูผูที่มาปรากฏรางเปนพวกภูตผีปศาจของเหลามารราย
 ทกุคนทีไ่มมคีวามเชือ่มัน่ในพระวจนะของพระเจาจะถกูลอลวง  และ
พายแพตอซาตานมนัจะ  “ดาํเนนิการของมนัดวยการลอลวงทีไ่มชอบธรรม
ทุกอยาง” การลอลวงของมันจะทวีขึ้นเร่ือยๆ แตบรรดาคนท่ีแสวงหา
ความรูเกี่ยวกับความจริง และชําระจิตวิญญาณของเขาใหสะอาดบริสุทธิ์ 
โดยการเชื่อฟง จะไดรับการคุมครองโดยความจริงของพระเจา ไมนาน
พระผูชวยใหรอดจะใชทูตสวรรคทุกองคออกจากสวรรคเพื่อชวยคุมครอง
ประชากรของพระองคแทนท่ีจะไมปลอยใหจิตวิญญาณท่ีไววางใจ
พระองคแมแตดวงเดียวตองพายแพแกซาตาน สวนคนท่ีปลอบใจตัวเอง
ดวยหลักประกันวาคนผิดบาปไมตองถูกลงโทษ และไมยอมรับความจริง
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ที่สวรรคจัดเตรียมไวเปนสิ่งคุมครองในวันแหงความทุกขยาก จะยอม
รับการมุสาของซาตาน คือการลอลวงของลัทธิทรงวิญญาณ
 คนท่ีชอบเยาะเยยกลาวติเตียนพระวจนะของพระเจา ที่กลาวถึง
แผนการแหงความรอด  และเร่ืองทีพ่ระเจาทรงลงโทษคนท้ังหลายท่ีปฏเิสธ
ความจริงของพระองค คนเหลานี้แสดงความสังเวชตอคนท่ียอมเช่ือฟง
พระบัญญัติของพระเจา คิดวาคนเหลานี้มีความคิดแคบ เปนคนออนแอ
และเชื่อถือในสิ่งที่ผิดคนเหมือนกับวาทําตามพระบัญญัติของพระเจา 
พวกเขามีความสัมพันธกับจอมหลอกลวงอยางใกลชิด ผูกพันกับมัน และ
ถูกวิญญาณของมันสิงอยูจนไมสมัครใจหนีใหหลุดพนจากบวงแรวของ
ซาตาน
 รากฐานการดําเนินงานของซาตาน ไดวางไวเมื่อมันสัญญาแก
เอวาในสวนเอเดนวา “เจาจะไมตายจริงดอก” “เจากินผลไมนั้นวันใด 
ตาของเจาจะสวางข้ึนในวันนั้น แลวเจาจะเปนเหมือนพระ คือสํานึกใน
ความดีและความช่ัว” (ปฐมกาล 3:4, 5) งานชิ้นสําคัญที่สุดของการ
หลอกลวงจะมาถึง ในเวลาที่ยังเหลืออยูนี้ ผูเผยพระวจนะไดกลาววา 
และขาพเจาไดเห็นผีโสโครกสามตนรูปรางคลายกบ...ผีเหลานั้นเปน
ผีรายกระทําหมายสําคัญ มันออกไปหากษัตริยทั้งปวงท่ัวพิภพ เพื่อให
บรรดากษัตริยทั้งหลายเหลานั้นรวมกันทําสงครามในวันยิ่งใหญของ
พระเจาผูทรงฤทธานุภาพสูงสุด” (วิวรณ 16:13, 14)
 คนท้ังโลกจะถูกกวาดตอนใหเขาใจผิดหมด นอกจากบรรดาผูที่ได
รับการปกปองไวดวยฤทธิ์อํานาจของพระเจาเทานั้น ประชาชนกําลังถูก
หลอกใหหลงในความม่ันคงท่ีเปนอันตราย มีความปลอดภัย แตเปนการ
ลอลวง พวกเขาจะรูตัวไดก็โดยพระพิโรธแหงพระเจาที่เทลงมาเทานั้น


