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บทที่ 5
พลังฝายวิญญาณที่ชั่วราย

ภาคที่ 2
มาร

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้

♦ อธิบายจุดเริ่มตนของมาร
♦ อธิบายฐานะดั้งเดิมของมาร
♦ บอกถึงขอบเขตของกิจกรรม
♦ สรุปกิจการของมาร
♦ บอกถึงบุคลิกลักษณะของมาร
♦ อธิบายการจัดองคกรของพลังอํ านาจของมาร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“พระวิญญาณไดตรัสไวอยางชัดแจงวา  ตอไปภายหนาจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ โดย

หันไปเชื่อฟงวิญญาณที่ลอลวงและฟงคํ าสอนของพวกผีปศาจ” 1 ทิโมธี 4.1
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คํ านํ า
บทที่แลวเราเรียนเกี่ยวกับซาตาน ในบทนี้คุณจะศึกษาเกี่ยวกับ “กองทหาร” ที่อยูใตบังคับ ของ

ซาตานซึ่งรูจักกันในนามวิญญาณชั่ว  (วิญญาณของมาร)
มีบางคนเฉยเมยตอหัวขอมารอยางสิ้นเชิง  บางคนก็มีความสนใจอยางรุนแรงในเรื่องมาร  เรา

ไมควรลดอํ านาจของวิญญาณชั่วที่อยูในโลกนี้  แตเราก็ตองไมสนใจยุงเกี่ยวกับมันมากจนกระทั่ง เรา
เห็นวามารเขามีสวนในทุกอยางที่เกิดขึ้นและในทุกคนที่อยูลอมรอบเรา  เราตองเขาหาหัวขอเร่ือง มารนี้
อยางงายๆ  และเปนไปตามแบบพระคัมภีร

เราไมควรไปศึกษาหนังสือของชาวโลกที่เกี่ยวกับอํ านาจของความชั่ว แหลงที่มาเพียงประการ
เดียวในการศึกษาดานนี้ควรเปนพระวจนะของพระเจา

จุดเริ่มตนของมาร
พระเจาทรงสรางทูตสวรรคซึ่งตอมากลายเปนมาร
 “พระเจาทรงสรางสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะ  ในบรรดาสิ่งที่เปนมานั้นไมมีสักสิ่ง ที่

ไดเปนมานอกเหนือพระวาทะ”  ยอหน 1.3

“เพราะวาในพระองคสรรพสิ่งไดถูกสรางขึ้น  ทั้งในทองฟาและที่แผนดินโลก  สิ่งซ่ึง
ประจักษแกตาและซึ่งไมประจักษแกตา ไมวาจะเปนเทวบัลลังกหรือเปนเทพอาณาจักร หรือ
เปนเทพผูครองหรือศักดิเทพ  สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสรางขึ้นโดยพระองคและเพื่อพระองค”

โคโลสี 1.16

ฐานะดั้งเดิมของมาร
เดิมนั้น มารก็เหมือนทูตสวรรคอ่ืน ๆ  ของพระเจาซึ่งมีบุคลิกลักษณะและฐานะที่อธิบาย ไวใน

บทที่ 3 ของหลักสูตรนี้

ทูตสวรรคที่ตกลงมาจากสวรรค
ในบทที่แลวคุณศึกษาถึงการกบฏของซาตาน  เมื่อซาตานกบฏตอสูพระเจามีทูตสวรรค จํ านวน

หนึ่งเขารวมในการกบฏนี้  พระเจาทรงเหวี่ยงเขาทั้งหลายลงจากสวรรคพรอมกับซาตาน  เขาจึงไมได
เปนสิ่งมีชีวิต (ทูตสวรรค)  ฝายวิญญาณที่ดีตอไป  เขากลายเปนสิ่งชั่วราย (มาร)

“ขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค มิคาเอลกับเทพบริวารของทานไดตอสูกับพญานาค
และพญานาคกับบริวารของมันก็ตอสู

แตฝายพญานาคแพและพวกพญานาคไมมีที่อยูในสวรรคอีกเลย
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พญานาคใหญซ่ึงเปนงูดึกดํ าบรรพที่เขาเรียกวามารและซาตาน ผูลอลวงมนุษยทั้งโลก
ก็ถูกผลักทิ้งลงไป  พญานาคและบริวารของมันถูกผลักทิ้งลงไปในแผนดินโลก” วิวรณ 12.7-9

มีทูตสวรรค 2 กลุมที่ตกลงมา กลุมหนึ่งกํ าลังทํ าการตอสูพระเจาและคนของพระองคอยูบน
โลกนี้  อีกกลุมหนึ่งถูกลามโซไว

“เพราะวาถาพระเจาไมไดทรงยกเวนพวกทูตสวรรคที่ไดทํ าบาปนั้น  แตไดทรงผลักเขา
ลงไปสูทุคติและไดขังเขาไวในขุมนรกมืด คุมไวจนกวาจะถึงเวลาทรงพิพากษา” 2 เปโตร  2.4

“และเหลาทูตสวรรคที่ไมพอใจอธิปไตยที่ทรงประทานให แตไดละทิ้งถิ่นฐานอันเหมาะ
สมของตนนั้น พระองคก็ไดทรงจองจํ าไวดวยเครื่องพันธนาการอันไมรูจักสลาย ขังไวในที่มืด
จนกวาจะถึงเวลาพิพากษาในวันสํ าคัญยิ่งนั้น”  ยูดา  6

มีมารที่ถูกมัดทิ้งไวและมารที่ยังกระทํ าการอยู  หัวหนาของมันคือซาตานซึ่งถูกเรียกวาเปน
“เจา”  ของวิญญาณชั่ว (มัทธิว 12.24)

ถามารไมใชทูตสวรรคที่ตกลงมา  เราก็ไมมีคํ าอธิบายอันใดในพระคัมภีรเกี่ยวกับการที่มาร มี
อยูในโลก  ซาตานไมสามารถสรางพลังอํ านาจของมันเองไดเพราะวาทุกสิ่งถูกสรางขึ้นโดยพระเจา

เมื่อพระเยซูเผชิญหนากับชาย 2 คนที่ถูกมารครอบครอง  คํ าตอบของเขาคือ

“ครั้นพระองคทรงขามฟากไปถึงแดนกาดาราแลว  มีคนสองคนออกมาจากอุโมงฝงศพ
มาพบพระองค  เขามีผีเขาดุรายนัก  จนไมมีผูใดอาจเดินทางนั้นได”  มัทธิว 8.29

เราเรียนรูมาวา  นรก  เปนที่จัดไวสํ าหรับมารและทูตสวรรคของมัน
“พระองคจะตรัสกับบรรดาผูที่อยูเบื้องซายพระหัตถของพระองควา  “ทานทั้งหลายผู

ตองแชงสาปจงถอยไปจากเรา  เขาไปอยูในไฟซ่ึงไหมอยูเปนนิตยซ่ึงเตรียมไวสํ าหรับมารราย
และสมุนของมันนั้น”  มัทธิว 25.41

มารที่เขาครอบครองคนทั้งสองนั้นรูวาจุดหมายปลายทางของมัน คือ สถานที่แหงการทรมาน
ชั่วนิรันดรโดยที่นรกเปนสถานที่ของการทรมานและเตรียมไวสํ าหรับซาตานและทูตสวรรคของมัน  ดังนั้น
มารตองเปนทูตสวรรคที่ตกลงมา

ขอบเขตของกิจกรรมของมาร
ในพระคัมภีรทั้งเลมแสดงใหเห็นวามารกระทํ าการบนโลกนี้  มันเปนคนรับใชของซาตาน เพื่อ

ทํ า ตามเจตนาและใหเปาหมายของมันสํ าเร็จตลอดทั่วโลก
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มารเปน  “อํ านาจในยานอากาศ”  (เอเฟซัส 2.2)  และ  “อํ านาจแหงความมืด”  (โคโลสี 1.13)
ภายใตการควบคุมของซาตาน

กิจการของมาร
เราสามารถสรุปกิจการของมารโดยสังเกตวามันมุงตอสูพระเจา  แผนการและประชากรของ

พระองคเสมอ
มารทํ าตามคํ าสั่งที่เจานายของมันคือ  ซาตานสั่งใหทํ า  กิจกรรมเฉพาะของมารจะกลาวโดย

ละเอียดตอไป

บุคลิกลักษณะของมาร
เมื่อแรกเริ่มที่ถูกสรางเปนทูตสวรรค  มารมีบุคลิกลักษณะเชนเดียวกับทูตสวรรคที่ดีที่ไดศึกษา

ไปแลว
ในสถานภาพปจจุบันอันชั่วราย  มารเหลานี้มีบุคลิกลักษณะตอไปนี้
เปนวิญญาณ มัทธิว 8.16,  ลูกา 10.17, 20
พูดได มาระโก 5.9, 12,  ลูกา 8.28,  มัทธิว 8.31
เชื่อ ยากอบ 2.19
ปฏิบัติตามเจตนาของมัน ลูกา 11.24,  8.32
แสดงออกถึงความฉลาด มาระโก 1.24
มีอารมณ ลูกา 8.28,  ยากอบ 2.19
จํ าได กิจการ 19.15
มีกํ าลังเหนือธรรมชาติ กิจการ 19.16,  มาระโก 5.3
มีความเปนอยูเหนือธรรมชาติ    ดาเนียล 9.21-23
เปนนิรันดร มัทธิว 25.41
มีหลักขอเชื่อของมันเอง 1 ทิโมธี 4.1-3
ชั่วราย มัทธิว 10.1  มาระโก 1.27, 3.11

ชื่อตางๆ ของมาร
มารถูกเรียกวา วิญญาณชั่วราย 6 คร้ัง และเรียกวาวิญญาณโสโครก 23 คร้ังในพันธสัญญา

ใหม  มันถูกเรียกวา ผี  (มาระโก 1.32)  และสมุนของผีดวย  (มัทธิว 25.41)
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การจัดองคกรของพลังอํ านาจของมาร
คุณจํ าไดไหมวาพระเจาทรงจัดองคกรเหลาทูตสวรรคของพระองคอยางไร

“เพราะวาในพระองคสรรพสิ่งไดถูกสรางขึ้น  ทั้งในทองฟาและที่แผนดินโลก  สิ่งซ่ึง
ประจักษแกตาและซึ่งไมประจักษแกตา ไมวาจะเปนเทวบัลลังกหรือเปนเทพอาณาจักรหรือ
เปนเทพผูครองหรือศักดิเทพ  สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสรางขึ้นโดยพระองคและเพื่อพระองค”

โคโลสี  1.16

ซาตานเปนผูเลียนแบบไมใชผูริเร่ิม  มันจัดองคกรของมารในรูปแบบโครงสรางที่คลายคลึง กับ
มารสมุนของมัน

ถูกจัดองคกรโดยเลียนแบบองคกรของเหลาทูตสวรรคของพระเจา
“เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับเทพผูครอง ศักดิเทพ เทพผู

ครองพิภพในโมหะความมืดแหงโลกนี้      ตอสูกับเหลาวิญญาณที่ชั่วในสถานฟาอากาศ”    เอ
เฟซัส  6.12

มีโครงสรางที่จัดไวอยางชัดเจน

เขตแดนที่มีเจาผูครอง
ซาตานแบงโลกออกเปนเขตแดนที่มีเจาผูครอง
ซาตานแตงตั้งเจานายไวครองเหนือเขตแดน (ประเทศ) แตละเขต  เจาแหงอํ านาจของ เปอรเซีย

ถูกกลาวไวในดาเนียล 10  นี่เปนวิธีที่ซาตานทํ างานในระดับชาติซึ่งมีอิทธิพลเหนือรัฐบาล และชาติ
ตางๆ

อํ านาจและผูปกครองในโมหะความมืดของโลกนี้
มารกระทํ าการในระบบสังคม  การเมืองและวัฒนธรรมของโลก

ความชั่วรายฝายวิญญาณในสถานที่สูง
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สถานที่สูงในพันธสัญญาเดิมเปนที่ที่มีการนมัสการดํ าเนินอยูตอเนื่องไป ซาตานจึงกระทํ า งาน
ในโครงสรางศาสนาของโลก

ซาตานมีโครงสรางศาสนาของมันเองซึ่งเลียนแบบศาสนาของพระเจาซึ่งเปนยุทธวิธีที่ไดผลที่
สุดของมัน  คุณจะไดเรียนเรื่องนี้ตอไปในหลักสูตรนี้

รวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ลูกา 8.30  บันทึกกรณีที่ชายผูหนึ่งถูกผีเขาโดยผีกองหนึ่ง  มันรวมผนึกกํ าลังกันเขามา  เร่ืองนี้ก็

เปนจริงใน มัทธิว 12.45  และในกรณีของมารี  มักดาลาซึ่งมีผี 7  ผี  (ลูกา 16.19)
พระเยซูทรงกลาวถึงการผนึกกํ าลังของอํ านาจมารวา
“และถาซาตานขับซาตานออกมันก็แตกแยกกันในตัวมันเอง  แลวอาณาจักรของมัน

จะตั้งอยูอยางไรได”  มัทธิว 12.26

จัดองคกรเปนกลุม
ในลูกา 8.30  มีขอกลาวอางถึงผี “กอง” หนึ่งเปนการยืนยันวาวิญญาณชั่วรายเหลานี้ จัดองค

กรเปนกลุมกอง
ในกองทัพโรมันซึ่งปกครองอยูในสมัยของพระเยซู  กองทหารหนึ่งกองประกอบดวยทหาร เดิน

เทา 6,100  คน  และพลมา 726 คน

มีความชั่วรายในอัตราที่ตางกัน
“เมื่อผีโสโครกออกมาจากผูใดแลว มันก็ทองเที่ยวไปในที่กันดารนํ้ าเพื่อแสวงหาที่หยุด

พักแตเมื่อไมพบ
มันจึงกลาววา “ขาจะกลับไปยังเรือนของขาที่ขาไดออกมานั้น” และเมื่อมาถึงก็เห็น

เรือนนั้นวากวาดและตกแตงไวแลว
มันจึงไปรับเอาผีอ่ืนอีกเจ็ดผีรายกวามันเอง  แลวก็เขาไปอาศัยที่นั่น และในที่สุดคน

นั้น ก็ตกที่นั่งรายกวาตอนแรก  คนชาติชั่วนี้ก็จะเปนอยางนั้น”  มัทธิว12.43-45

สามารถเปลี่ยนแปลงหนาที่ได
มารใน 1 พงศกษัตริย 22.21-23  ประกาศวามันจะเปนวิญญาณโกหก  ชี้ใหเห็นวาเดิมนั้น มัน

ไมไดเปนเชนนี้เพราะมันพูดวา  “และจะเปนวิญญาณมุสา”
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มีชนิดตางๆ  กัน
ตามพระวจนะของพระเจานั้น มนุษยมีรางกาย จิตใจและวิญญาณ รางกายมนุษยเราเห็น ชัด

เจนและพระคัมภีรสอนถึงเรื่องจิตใจและวิญญาณ จิตใจและวิญญาณนั้นแยกจากกันตาม ฮีบรู 4.12
“เพราะวาพระวจนะของพระเจานั้นไมตายและทรงพลานุภาพอยูเสมอ  คมยิ่งกวาดาบ

สองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดขอกระดูกและไขในกระดูก  และสามารถ
วินิจฉัยความคิดและความมุงหมายในใจดวย”  ฮีบรู 4.12

มีมาร 3 ชนิดที่สํ าคัญ ๆ  ซึ่งโจมตีรางกาย  จิตใจและวิญญาณของมนุษยคือ

1. วิญญาณโสโครก
มันทํ าใหเกิดการกระทํ าที่ผิดศีลธรรม  ความคิดที่ไมสะอาด  ความกดดัน  การครอบครอง

ความซึมเศราและยุทธวิธีอ่ืน ๆ ของซาตานซึ่งเราจะไดเรียนตอไป มันกอความเดือดรอนใหแก ธรรมชาติ
ฝายจิตใจของมนุษย  (ดูตัวอยางใน มัทธิว 10.1, 12.43,  มาระโก 1.23-26)

2. วิญญาณแหงความเจ็บไขไดปวย
มันกอความเดือดรอนแกรางกาย  (ดูตัวอยางใน ลูกา 13.11)

3. วิญญาณแหงการลอลวง

“พระวิญญาณไดตรัสไวอยางชัดแจงวา ตอไปภายหนาจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ โดย
หันไปเชื่อฟงวิญญาณที่ลอลวงและฟงคํ าสอนของพวกผีปศาจ” 1 ทิโมธี 4.1

วิญญาณเหลานี้กอความเดือดรอนใหแกวิญญาณของมนุษย โดยลอลวงเขาใหเชื่อคํ าโกหก
มุสาและถูกตัดสินไปสูการพิพากษานิรันดร  มันเปนวิญญาณของหลักขอเชื่อเท็จ  ลัทธิเทียมเท็จ  พระ
คริสตเท็จและครูสอนเท็จ
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ชื่อ                                                                          

บททดสอบตนเอง   บทที่ 5

1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
                                                                                                                     
                                                                                                                     

2. มารกอกํ าเนิดมาไดอยางไร ?
                                                                                                                     

3. กิจการของมารมีขอบเขตอยางไร ?
                                                                                                                     
                                                                                                                     

4. จงสรุปกิจการของมาร
                                                                                                                     
                                                                                                                     

5. จงบอกถึงบุคลิกลักษณะของมารเทาที่คุณจํ าไดจากคํ าอธิบายในบทนี้
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     

6. จงอธิบายวาพลังอํ านาจของมารจัดองคการอยางไร ?
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     

7. ฐานะดั้งเดิมของมารคืออะไร ?
                                                                                                                     

8. เหตุใดมันจึงกลายเปนมาร
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คํ าตอบบททดสอบ  บทที่ 5

1. “พระวิญญาณไดตรัสไวอยางชัดเจนวา ตอไปภายหนาจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ  โดยหัน
ไปเชื่อฟงวิญญาณที่ลอลวงและฟงคํ าสอนของพวกผีปศาจ”    1 ทิโมธี 4.1

2. พระเจาทรงสรางมันขึ้น  หนา 55
3. กิจการของมารมีขอบเขตอยูในโลกนี้  หนา 57
4. เหมือนซาตาน กิจการของมันมุงตอสูพระเจา  แผนการของประชากรของพระองค หนา 57
5. ดูรายการของบุคลิกลักษณะของมาร  หนา   57
6. มารถูกจัดองคกรโดยการเลียนแบบการจัดองคกรของเหลาทูตสวรรคของพระเจา    เปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันถูกจัดองคกรเปนกลุมกอนมีความชั่วรายในอัตราตางๆ กันสามารถเปลี่ยนหนาที่ได
มีชนิดตาง ๆ กัน    หนา 58-59

7. เดิมมันเปนทูตสวรรคในสวรรค หนา 56
8. มันเขารวมในการกบฏของซาตาน  จึงถูกขวางลงมาจากสวรรค  มันจึงไมไดเปนสิ่งมีชีวิต 

(ทูตสวรรค)  ฝายวิญญาณที่ดีอีกตอไปและกลายเปนความชั่วราย (มาร) หนา 56   
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เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป

จงศึกษาขอพระคัมภีรอางอิงตอไปนี้ในหัวขอที่เกี่ยวกับมาร แตละขอจะกลาวอางถึงกิจการ
ของมารเชน  วิทยาคม  หมอผี  รูปเคารพ ฯลฯ

ปฐมกาล
3:1-5
6:1-4
41:8
44:5

อพยพ
7:8-13
7:20-24
8:6,7
8:18, 19
9:11
22:18

เลวีนิติ
17:7
19:26,31
20:6, 27

กันดารวิถี
22:7
23:23

เฉลยธรรมบัญญัติ
18:9-14
18:20-22
32:17

ผูวินิจฉัย
8:21,26

1 ซามูเอล
15:23
16:14
18:10
28:1-25

1 พงศกษัตริย

5:4
18:28
22:19-38

2  พงศกษัตริย
9:22
17:17
21:1-9
23:5, 24

1 พงศาวดาร
21:1

2 พงศาวดาร
33:1-10

โยบ
1:1-12
2:1

สดุดี
78:49
91:6
106:36-38

อิสยาห
3:18,19
8:19
14:12-17
47:11-15

เยเรมีย
27:9

เอเสเคียล
21:21
28:11-19

ดาเนียล
1:20

2:2, 27
4:6-9
5:7, 11, 15

โฮเชยา
4:12

มีคาห
5:12

เศคาริยาห
3:1,2
10:2

มาลาคี
3:5

มัทธิว
4:1-11
4:24
8:16
8:28-34
9:32-34
10:1
10:25
11:18
12:22-30
12:43-45
13:19
13:39
15:21-28
17:14-21
24:24
25:41

มาระโก
1:12-13
1:21-28
1:32,34, 39
3:11, 12

3:15
3:22-30
5:1-20
6:7, 13
7:24-30
8:33
9:17-29
9:38-40
13:22
16:9
16:17

ลูกา
4:1-13
4:33-37
6:18
7:21
7:33
8:2
8:26-39
9:1
9:37-42
9:19,50
10:17-20
11:14-26
13:10-17
13:32
22:3
22:31
24:39

ยอหน
6:70
7:20
8:44
10:20,21
12:31
13:27
14:30
16:11

17:15

กิจการ
5:3
5:16
8:7
8:9-11,18-24
10:38
13:6-12
16:16-19
19:12-20
26:18

โรม
8:38,39
16:20

1 โครินธ
5:5
7:5
10:20,21

2 โครินธ
2:114:4
6:14,15,17
11:13,14
12:7

กาลาเทีย
1:4
3:1
4:8,9
5:19-21

เอเฟซัส
1:21
2:2
4:26, 27
6:11, 12, 16
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โคโลสี
1:13
2:15

1 เธสะโลนิกา
2:18
3:5

2 เธสะโลนิกา
2:1-10
3:3

1 ทิโมธี

1:20
3:6
4:1-3

2 ทิโมธี
1:7
2:26
4:18

ฮีบรู
2:14
ยากอบ
2:19
3:15

4:7

1 เปโตร
5:8

2 เปโตร
2:4
2:19

1 ยอหน
2:13, 2:18
3:8, 3:12
4:1-4,6
5:18

ยูดา
1:6
1:9

วิวรณ
2.9
2.13
2.24
3.9
9.1-11
9.20, 21
12.1-13
13.1-10

13.11-18
16.13-16
18.2
19.20
20.1-3
20.4-6
20.7-10
20.14, 21.8
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