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บทที่  11
ยุทธวิธีฝายวิญญาณ
การถายทอดวิญญาณ

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้

-  อธิบายถึงวลี  “การถายทอดวิญญาณ”
-  ใหตัวอยางในพระคัมภีรซึ่งกลาวถึงการถายทอดวิญญาณที่ดี
-  ใหตัวอยางในพระคัมภีรซึ่งกลาวถึงการถายทอดวิญญาณที่ชั่ว
-  ใหยุทธวิธีตอตานเพื่อตอสูปองกันการถายทอดวิญญาณที่ชั่ว

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
“เราจะลงมาสนทนากับเจาที่นั่น  และเราจะเอาจิตวิญญาณที่มีอยูบนเจามาใสบนคน

เหลานั้นเสียบาง ใหเขาทั้งหลายแบกภาระของชนชาตินี้ดวยกันกับเจา เพื่อเจาจะมิไดทนแบก
อยูแตลํ าพัง”  (กันดารวิถี 11.17)



  วิชา  สงครามฝายวิญญาณ    (บทที่  11)                                                                       หนา 138

คํ านํ า
ในบทนี้คุณจะศึกษาถึงยุทธวิธีที่มีอํ านาจและมีอิทธิพลที่สุดที่ซาตานใช  การที่รูถึงยุทธวิธีนี้ จะ

ชวยใหคุณตอบคํ าถามที่คุณเคยมีมาในอดีต  เมื่อคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เปนทางลบในครอบ ครัว
ของคุณ  ในเพื่อนๆ และสามัคคีธรรมในคริสตจักร  และแมกระทั่งในตัวคุณเอง

ยุทธวิธีที่เรากลาวนี้เรียกวา การถายทอดวิญญาณ

ตัวอยางบางประการจากชีวิต
จงพิจารณาดูตัวอยางจากชีวิตตอไปนี้

ตัวอยางที่หนึ่ง
บุตรชายคนสุดทองของคุณไดรับการเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่ใกลชิดกัน  ซึ่งมีการสื่อสาร พูดคุย

กันอยางดี  เขาเคารพกฎเกณฑของคุณและไปโบสถดวยกันเสมอ
ทันใด เขาก็ไมตองการอยูกับครอบครัวหรือไปโบสถดวยกันอีก เขาดูเครงขรึมลง ไมสดชื่น และ

เก็บตัว  ไมเชื่อฟง  ไมสนใจคํ าสอนของคุณและกลับบานดึก
คุณไมเขาใจการเปลี่ยนแปลงนี้ ลูกชายคนโตของคุณก็ไมเคยมีปญหา คุณไดใหความรักและ

การดูแลแนะนํ าอยางเดียวกัน อะไรทํ าให เกิดสถานการณนี้ข้ึน

ตัวอยางที่สอง

ผูชวยศิษยาภิบาล  ซึ่งเคยเปนพระพรมากมายในฝายวิญญาณแกคริสตจักร  กลับกลายเปน
คนที่ไมพอใจ วิพากษวิจารณคนอื่นและปฎิเสธที่จะยอมเชื่อฟงการเปนผูนํ าของศิษยาภิบาล

เขารวบรวมสมัครพรรคพวกรอบๆ ตัวเขา และพวกนั้นก็มีทาทีคลายๆ กัน ผูชวยศิษยาภิบาล
หวานความขัดแยงและหาหนทางทํ าใหสามัคคีธรรมในคริสตจักรแตกแยกกัน

ปญหาคืออะไร ?
จงตรวจสอบดูปญหาของลูกชายและคุณจะพบวาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากคนบางคนที่

เขาเคารพนับถือและชื่นชมกาวเขามาในชีวิตของเขา เขาเริ่มคบหาสมาคมกับคนเหลานี้ เขาเริ่ม บอก
คุณวาคนพวกนี้คิดหรือพูดอะไร  พอแมของเขาอนุญาตใหทํ าอะไร  และเขาเริ่มวางรูปแบบชีวิต ตาม
สไตลของความประพฤติและการแตงตัวของคนเหลานั้น
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ในกรณีของผูชวยศิษยาภิบาล  คุณจะพบสถานการณที่คลายคลึงกัน  โดยเหตุที่ครอบครัวใน
คริสตจักรรักและเคารพเขาวาเปนผูนํ าฝายวิญญาณ เชื่อฟงในขณะที่เขาหวานเมล็ดแหงความขัดแยง
และถายทอดวิญญาณดานลบลงไปในสมาชิก ในไมชาวิญญาณแหงการวิพากษวิจารณและกบฏก็แพร
ออกไปสูครอบครัวอื่น ๆ ในคริสตจักร

การถายทอดของวิญญาณ
สถานการณทั้งสองเกิดขึ้นจากยุทธวิธีของซาตานที่เรียกวา “การถายทอดวิญญาณ”

“การถายทอด”  หมายถึง  นํ าจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง
คํ าวา “วิญญาณ”  ที่ใชในบทนี้  หมายถึง  อุปนิสัย  ทาที  หรือแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลัง การ

กระทํ า
การกระทํ าของคนแตละคนแสดงออกถึง “วิญญาณ” อยางใดอยางหนึ่ง เชน คนๆ หนึ่งอาจ

แสดงถึงวิญญาณที่ออนโยน  วิญญาณที่โออวดหรือวิญญาณที่กบฏจากการกระทํ าของเขา   วิญญาณ
ของคนๆ หนึ่งอาจไดรับอิทธิพลจากพลังฝายวิญญาณของความดีหรือความชั่ว  เขาอาจถายทอด
วิญญาณของเขาไปสูคนอื่น  ทั้งเปนการสวนตัวและเปนกลุม

ความสํ าคัญของวิญญาณ
กอนที่จะศึกษาตัวอยางในพระคัมภีรถึงเรื่องการถายทอดของวิญญาณ  จํ าเปนที่จะตองเขาใจ

ถึงวิญญาณของเราเอง  และเหตุใดมันจึงเปนเปาหมายสํ าคัญของการโจมตีของซาตาน

พระเจาทรงสรางวิญญาณของเรา
“พระวจนะของพระเจาเกี่ยวดวยเรื่องอิสราเอล พระเจาผูทรงขึงทองฟาออก และวาง

รากพิภพ และปนจิตวิญญาณใหมีอยูในมนุษย”  (เศคาริยาห  12.1)
“พระเจาคือพระเยโฮวาหผูทรงสรางฟาสวรรคและทรงขึงมัน ผูทรงแผแผนดินโลก และ

สิ่งที่บังเกิดจากโลกออกไปผูประทานลมหายใจแกประชาชนที่บนโลกและจิตวิญญาณแกผู
ดํ าเนินอยูบนโลก”  (อิสยาห  32.5)

จิตวิญญาณเปนสิ่งที่ใหชีวิต
“เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นไรชีพแลวฉันใด ความเชื่อที่ปราศจากการ

ประพฤติตามก็ไรผลฉันนั้น”  ยากอบ 2.26



  วิชา  สงครามฝายวิญญาณ    (บทที่  11)                                                                       หนา 140

เวลาที่เราตาย  วิญญาณกลับคืนสูพระเจา
“ใครรู ว าจิตวิญญาณของมนุษยไปสู  เบื้องบนหรือเปลาและวิญญาณของสัตว 

เดียรัจฉาน ลงไปสูพิภพโลกหรือเปลา”  (ปญญาจารย 3.21)
“ผงคลีกลับไปเปนดินอยางเดิม  และจิตวิญญาณกลับไปสูพระเจาผูประทานใหมานั้น”

(ปญญาจารย 12.7)

พระองคเปนพระเจาแหงจิตวิญญาณของเรา
“ขอพระเยโฮวาหพระเจาแหงจิตวิญญาณมนุษยทั้งปวงทรงแตงต้ังชายผูหนึ่งไวเหนือ 

ชุมนุมชนนี้”  (กันดารวิถี 27.16)
“อีกประการหนึ่ง  เราทั้งหลายมีบิดาเปนมนุษยที่ไดตีสอนเรา  และเราก็นับถือบิดานั้น

ยิ่งกวานั้นอีก  เราควรจะอยูใตบังคับของพระบิดาแหงวิญญาณจิต”  (ฮีบรู 12.9)

พระเจาทรงชั่งหรือสอบสวนจิตวิญญาณของเขา
“ทางทั้งสิ้นของมนุษยก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขา แตพระเจาทรงชั่งจิตใจ” (สุภาษิต

16.2)
พระเจาตองการใสวิญญาณของพระองค  (พระวิญญาณบริสุทธิ์)  ลงภายในตัวเราเพื่อ ที่เราจะ

สามารถมีชีวิตเพื่อพระองคได  นี่จึงเปนเหตุใหซาตานโจมตีวิญญาณของเรา
“และเราจะใสวิญญาณของเราภายในเจา และกระทํ าใหเจาดํ าเนินตามกฎเกณฑของ

เรา  และใหรักษากฎหมายของเราและกระทํ าตาม”  (เอเสเคียล 36.27)

พระเจาทรงตองการรักษาวิญญาณของเราไวในความบริสุทธิ์ จนกวาพระเยซูคริสตจะ เสด็จ
กลับมา

“ขอใหองคพระเจาแหงสันติสุขทรงใหทานเปนคนบริสุทธิ์หมดจด  และทรงรักษาทั้ง
วิญญาณจิตใจรางกายของทานไวใหปราศจากการติเตียน  จนถึงวันที่พระเยซูคริสตจะเสด็จ
มา”  (1 เธสะโลนิกา 5.23)

เหตุผลสํ าคัญประการหนึ่งที่ซาตานโจมตีวิญญาณของมนุษย ก็เพราะวาวิญญาณนี่เอง ที่เปน
พยานรวมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และทํ าใหเราแนใจในความรอด

“พระวิญญาณนั้นเปนพยานรวมกับวิญญาณของเราทั้งหลายวา เราทั้งหลายเปนบุตร
ของพระเจา”  (โรม 8.16)
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เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ  พระเจาทรงใชวิญญาณของเราเพื่อนํ าทางเราในโลกธรรมชาติ
เทียนใหแสงสวางเพื่อที่จะไดเห็นหนทาง  ซึ่งเปนหนาที่ของวิญญาณในโลกฝายวิญญาณ

“มโนธรรมของมนุษยเปนประทีปของพระเจา สองดูสวนลึกที่สุดของเขาทั้งสิ้น”
 (สุภาษิต 20.27)

ซาตานโจมตีวิญญาณเพราะมันรูวาพระเจาทรงใชคนที่มีวิญญาณที่ถูกตองสํ าหรับแผนดิน 
ของพระองค

“...แตนี่ตางหากที่เราจะมอง คือเขาผูที่ถอมและสํ านึกผิดในใจและตัวสั่นเพราะคํ า ของ
เรา” (อิสยาห  66.2)

ซาตานโจมตีวิญญาณเพราะวาพระเจาทรงสถิตกับคนที่มีวิญญาณที่ดีถูกตอง พระองคทรงสง
การฟนฟูมาโดยผานทางคนที่มีวิญญาณถูกตอง

“องคผูสูงเดนคือผูอยูในนิรันดรกาล ผูทรงพระนามวาบริสุทธิ์ตรัสดังนี้วา "เราอยูใน ที่ที่
สูงและบริสุทธิ์ และอยูกับผูที่มีจิตใจสํ านึกผิดและถอม เพื่อจะรื้อฟนจิตใจของผูใจถอม และรื้อ
ฟนใจของผูสํ านึกผิด”  (อิสยาห  57.15)

เมื่อซาตานทํ าใหเกิดวิญญาณที่ผิดในคริสตจักร  มันก็กีดกันการฟนฟู  ซาตานเอาการโจมตี ที่
วิญญาณมาสูเราโดยการใชล้ิน  ตามที่คุณไดเรียนรูแลว  ล้ินเปนสิ่งที่ซาตานใชกอใหเกิดรอยแยก ใน
วิญญาณ  รอยแยกคือ  ชองที่เปดออกเปนรูซึ่งใหชองแกศัตรู

“ลิ้นที่สุภาพเปนตนไมแหงชีวิต  แตลิ้นที่ตลบแตลงทํ านํ้ าใจใหแตกสลาย”
 (สุภาษิต 15.4)

การถายทอดวิญญาณเปนไปไดหรือไม
เปนไปไดที่คุณจะรับ “วิญญาณอื่นๆ” เขามา เปาโลกลาวถึงการถายทอดของ “วิญญาณ อ่ืนๆ”

วา
“เพราะถาคนใดจะมาเทศนาสั่งสอนถึงพระเยซูอีกองคหนึ่ง ซ่ึงแตกตางกับที่เราได

เทศนาสั่งสอนนั้น หรือถาทานจะรับวิญญาณอื่นๆ  ซ่ึงคุณไมไดรับมากอน...”  2  โครินธ 11.4

มีตัวอยางในพระคัมภีรซึ่งสนับสนุนการถายทอดของวิญญาณ

การถายทอดวิญญาณที่ดี
ตัวอยางประการหนึ่งของการถายทอดวิญญาณที่ดี  เราพบใน กันดารวิถี 11.16-17
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“พระเจาตรัสกับโมเสสวา “จงรวบรวมพวกผูใหญในอิสราเอลใหเราเจ็ดสิบคน  เปนคน
ที่เจาทราบวาเปนคนผูใหญในประชาชนและเปนเจาหนาที่เหนือเขาทั้งหลาย  จงพาเขามาที่
เต็นทนัดพบ ใหเขายืนอยูพรอมกับเจาที่นั่น เราจะลงมาสนทนากับเจาที่นั่น และเราจะเอา
วิญญาณที่มีอยูบนเจามาใสบนคนเหลานั้นเสียบาง  ใหเขาทั้งหลายแบกภาระของชนชาตินี้
ดวยกันกับเจาเพื่อเจาจะมิไดทนแบกอยูตามลํ าพัง” (กันดารวิถี 11.16-17)

การเจิมที่ทรงอํ านาจของพระเจาซึ่งลงมาบนโมเสสถูกถายทอดจากเขาลงมาสูผูปกครองที่เขา
เลือกไว  เขาอยูภายใตอิทธิพลของโมเสส  วิญญาณของเขาอยูในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับโมเสส

ยุทธวิธีของซาตาน
การถายทอดวิญญาณที่ชั่ว

ซาตานเปนผูเลียนแบบไมใชผูริเร่ิม มันใชรูปแบบที่พระเจาทรงวางไวในการถายทอด วิญญาณ
ที่ดีมาใชเพื่อถายทอดวิญญาณที่ชั่วใหแกมนุษย

ตัวอยางหนึ่งของเรื่องนี้คือ ผูสอดแนม 12 คน ที่โมเสสใชใหไปดูดินแดนที่พระเจาทรง สัญญา
แกอิสราเอล  จงอานเรื่องราวนี้ใน  กันดารวิถี  13.17-14.39

ผูสอดแนม 10 คน กลับมาพรอมกับรายงานในดานลบ  เขาบอกถึงเรื่องกํ าแพงเมืองที่ใหญ
และกํ าลังของศัตรูที่มีอํ านาจในดินแดนนั้น

เขาถายทอดวิญญาณแหงความกลัวและความไมเชื่อไปสู ประชากรของพระเจา
“...เราไมสามารถสูคนเหลานั้นได  เพราะเขามีกํ าลังมากกวาเรา”

ที่นั่นเราเห็นคนเนฟล(ยักษ) บุตรของอานาค ในสายตาของเรา เราเหมือนเปนต๊ักแตน
โมในสายตาของเขาเหมือนกัน”  (กันดารวิถี 13.31,33)

แตผูสอดแนม  2  คน  มีวิญญาณที่แตกตางจากคนเหลานี้
“แตสวนคาเลบผูรับใชของเรา มีจิตใจ(ภาษาอังกฤษใชคํ าวา มีวิญญาณ)ตางกัน และได

ตามเราอยูตลอดมา เราก็จะไดนํ าเขาไปถึงแผนดินที่เขาไดไปมา และเผาพันธุของเขาจะได
กรรมสิทธิ์เมืองนั้น” (กันดารวิถี 14.24)

“และโยวูวาบุตรนูนกับคาเลบบุตรเยฟุนเนห เปนผูที่ไดรวมไปสอดแนมที่แผนดินนั้น
ไดฉีกเสื้อผาของตน และกลาวแกบรรดาชุมนุมชนอิสราเอลวา “แผนดินที่เราไดเที่ยวสอดแนม
ดูตลอดนั้นเปนแผนดินที่ดีเหลือเกิน  ถาพระเจาพอพระทัยในพวกเรา  พระองคจะทรงนํ าเรา
เขาไปในแผนดินนี้ และทรงประทานแกเรา เปนแผนดินที่มีนํ้ านมและนํ้ าผ้ึงไหลบริบูรณ”
(กันดารวิถี  14.6-8)
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ตอไปนี้คือ วิญญาณ (จิตใจ) สองชนิดที่พยายามควบคุมคน  มันเปนวิญญาณที่แตกตางกัน
คือวิญญาณแหงความไมเชื่อกับวิญญาณแหงความเชื่อ

“แตคาเลบไดใหคนทั้งปวงเงียบตอหนาโมเสสกลาววา “ใหเราขึ้นไปทันทีและยึดเมือง
นั้น  เพราะพวกเรามีกํ าลังสามารถที่จะเอาชัยชนะได”  กันดารวิถี 13.30

จงดูวาวิญญาณในดานลบของผูสอดแนม 10 คน มีผลกระทบอยางไรตอประชาชน
“และใหชุมนุมชนนั้นก็รองลั่นขึ้นมา  ประชาชนรองไหในคืนนั้น  บรรดาคนอิสราเอล

ไดบนวาโมเสสและอาโรน ชุมนุมชนทั้งหมดกลาวแกทานวา “ใหเราตายเสียที่อียิปต หรือให
เราตายเสียที่ถิ่นทุรกันดารนี้ก็ดีกวา  พระเจานํ าเราเขามาในประเทศนี้ใหตายดวยคมกระบี่
ทํ าไมเลา  ลูกเมียของเราตองตกเปนเหยื่อ ที่เราจะกลับไปอียิปตไมดีกวาหรือ” เขาพูดแกกัน
และกันวา “ใหเราต้ังคนหนึ่งขึ้นเปนหัวหนา  แลวกลับไปยังอียิปตเถิด”  (กันดารวิถี 14.1-4)

มีวิญญาณแหงความหมดหวัง การบนพึมพัมและการกบฏที่ผูสอดแนม 10 คนถายทอดแก
ประชาชนของพระเจา ประชากรของพระเจาไมไดถูกกันออกจากแผนดินแหงพระสัญญา เพราะวามี
กองทัพที่ดอยกวา  แตเขาถูกกันออกไปเพราะวามีวิญญาณที่ผิด

เหตุใดคนจึงถูกกระทบโดยวิญญาณที่ชั่ว แทนที่จะเปนวิญญาณที่ดี
เพราะธรรมชาติบาปของเรา เราจึงโนมเอียงไปทางยอมรับและเชื่อคํ าบอกเลาที่ชั่วราย  มี

ความ โนมเอียงที่จะ “ติดตามฝูงชน”  และยอมรับการตัดสินใจของคนสวนใหญวาเปนนํ้ าพระทัยของ
พระเจา เชนกัน ถาอิสราเอลยอมรับคํ าบอกเลาทางดานบวก ก็หมายถึงวาชีวิตของเขาจะตองเสี่ยง เขา
อาจนํ า ตัวเองไปสูอันตรายใหญหลวง  ธรรมชาติของมนุษยเรามักจะตองการหาทางออกงายๆ

ยุทธวิธีที่ทรงอํ านาจ  คือ  การถายทอดวิญญาณนี้  เปนสิ่งที่ทํ าใหเราเขาใจการสงครามฝาย
วิญญาณหลายแหงที่เกิดขึ้นแกผูเชื่อในทุกวันนี้

ส่ิงนี้เปนคํ าอธิบายของการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีความประพฤติเปลี่ยนแปลงไปทันทีจาก
ดานบวกไปดานลบซึ่งเราเห็นไดในคนที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา เปนสิ่งที่อธิบายวาเหตุใดเด็ก 2 คนที่ถูกเลี้ยง ดู
มาในบานเดียวกันไดรับการอบรมดานคริสเตียนเหมือนกัน แตปรากฏวามีความประพฤต ิที่ตางกัน

ส่ิงนี้เปนเหตุผลที่อยูเบื้องหลังความแตกแยกในครอบครัวมิตรภาพและสามัคคีธรรมในคริสตจักร
เมื่อเรามีความสัมพันธใกลชิดสนิทสนม หรืออยูภายใตอิทธิพลของคนหนึ่งที่มีวิญญาณ (จิตใจ)

ที่มีอํ านาจมากกวาเรา  เราก็เปดโอกาสใหมีการถายทอดวิญญาณนั้นๆ  มาสูวิญญาณของเรา  เราไดรับ
อิทธิพลจากวิญญาณของเขา  และวิญญาณของเขาถูกถายทอดมาสูเรา
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ยุทธวิธีตอตาน
การปองกันการถายทอดวิญญาณที่ชั่วราย

พระเจาทรงใหยุทธวิธีตอตานฝายวิญญาณเพื่อปองกันการถายทอดวิญญาณที่ชั่วราย  ดังนี้

ควบคุมวิญญาณ (จิตใจ)ของคุณเอง
ควบคุมจิตใจของคุณเอง จงแนใจวาคุณไมไดพัฒนาจิตใจที่ผิด ซึ่งคุณอาจถายทอดไปสู ผูอ่ืน

ได
“คนที่ปราศจากการปกครองตนเองก็เหมือนเมืองที่ปรักหักพังและไมมีกํ าแพง”  

(สุภาษิต 25.28)
“บุคคลที่โกรธชาก็ดีกวาคนที่มีกํ าลังมากและบุคคลที่ปกครองจิตใจของตนเองก็ดีกวาผู

ที่ตีเมืองได”  (สุภาษิต 16.32)
“...เพราะฉะนั้น  จงระวังตัวใหดี  อยาเปนคนทรยศ” (มาลาคี 2.16)

ระวังล้ินของคุณ
ตามที่คุณไดเรียนมาแลว  ล้ินอาจถูกใชเพื่อสรางรอยแยกในจิตใจและเปนหนทางไปสูศัตรูได

จงระวังสิ่งที่คุณพูด

จงระวังความรักใครชอบพอของคุณ
“จงรักษาใจของเจาดวยความระวังระไวรอบดาน   เพราะชีวิตเริ่มตนออกมาจากใจ”
(สุภาษิต 4.23)
จงระวังความรักใครของคุณ อยาใหความเคารพนับถือและความรักแกผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ

เพราะวาคุณจะเปดใจใหรักใครชอบพอแกผูที่คุณรักและเคารพซึ่งจะทํ าใหคุณรับส่ือวิญญาณของเขา ได

จงเลือกคบหาสมาคมเพื่อนฝูงอยางระมัดระวัง
หนังสือสุภาษิตเตือนซํ้ าแลวซํ้ าอีกถึงอันตรายของการคบหากับผูที่มีวิญญาณที่ไมถูกตอง  ตัว

อยางอานดูใน สุภาษิต 1.10-19  และ 2.11-22
เราถูกเตือนวา
“อยาเปนมิตรกับคนที่มักโกรธหรือไปกับคนขี้โมโห เกรงวาเจาจะเรียนรูทางของเขา

และพัวพันตัวเจาเขาไปในบวง” (สุภาษิต 22.24-25)
“อยาเขาไปในวิถีของคนชั่วราย และอยาเดินในทางของคนอธรรม จงหลีกเสีย อยา

เดิน บนนั้น  เลี้ยวออกไปเสีย  และจงผานไป” (สุภาษิต 4.14-15)
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“จงไปใหพนคนหนาโง   เพราะที่นั่นเจาไมพบถอยคํ าแหงความรู” (สุภาษิต 14.7)
“อยาอยูทามกลางคนดื่มเหลาองุน...” (สุภาษิต 23.20)
“ผูเขาสวนกับขโมยก็เกลียดชังชีวิตของตน...” (สุภาษิต 29.24)

ถาเราคบหาคนฉลาด   วิญญาณของเขาก็จะถายทอดสูเรา
“บุคคลที่เดินกับปราชญก็กลายเปนคนฉลาด  แตเพื่อนฝูงของคนโงจะรับภยันตราย”

(สุภาษิต 13.20)

จงเลือกเพื่อนสนิทอยางระมัดระวัง ถาคุณเปนพอแมจงสังเกตดูเพื่อนๆ ที่ลูกของคุณคบหา ดวย

จงระวังความรูสึกฝายรางกายของคุณ
คุณคงจํ าไดจากการศึกษาเรื่องเนื้อหนังวา ความรูสึกฝายรางกายเปนสิ่งสํ าคัญ จงปกปอง การ

ฟงจากคํ าบอกเลานินทา การกลาวหา การใสรายและการวิพากษวิจารณ มันอาจทํ าใหคุณพัฒนา
ความรูสึกดานจิตใจที่ผิดๆ ได

จงระวังในการวางมือ
ตามที่แสดงไวในเรื่องของโมเสสและผูใหญ  70  คน  วิญญาณที่ดีอาจถูกถายทอดไปไดโดย

“การวางมือ”
“การวางมือ” คือ รากฐานหนึ่งของความเชื่อคริสเตียนที่เปาโลกลาวไวใน ฮีบรู 6.1-3 ส่ิงนี ้มีจุด

ประสงคฝายวิญญาณที่สํ าคัญ
ซาตานเปนผูลอลวงและผูเลียนแบบ ถาวิญญาณที่ดีสามารถถายทอดไปโดยการวางมือก็อาจ

เปนไปไดที่วิญญาณที่ชั่วอาจทํ าไดเชนกัน จงระวังคนที่คุณยอมให “วางมือ” บนคุณโดยมีความ
ประสงคเพื่อใหมีการถายทอดฝายวิญญาณ
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ชื่อ .................................................

บททดสอบตนเอง  บทที่  11

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ าของบทนี้
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. วลีที่วา  “การถายทอดวิญญาณ”  หมายความวาอะไร ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. จงใหตัวอยางในพระคัมภีรของการถายทอดวิญญาณที่ดี
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. จงใหตัวอยางในพระคัมภีรถึงการถายทอดวิญญาณที่ชั่ว
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. จงบอกยุทธวิธีการตอสู  6  ประการ  เพื่อตอตานการถายทอดวิญญาณที่ชั่ว
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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คํ าตอบบททดสอบตนเอง  บทที่  11

1. “เราจะลงมาสนทนากับเจาที่นั่น และเราจะเอาจิตวิญญาณที่มีอยูบนเจามาใสบนคนเหลา นั้น
เสียบาง ใหเขาทั้งหลายแบกภาระของชนชาตินี้ดวยกันกับเจา  เพื่อเจาจะมิไดทนแบกอยู แต
ลํ าพัง”   (กันดารวิถี 11.17)

2. การถายทอด  หมายถึง  นํ าจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง  คํ าวา “วิญญาณ”  ตามที่กลาวใน บท
นี้หมายถึง  คุณลักษณะนิสัย  ทาที  หรือแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังการกระทํ า  คน ๆ หนึ่ง อาจอยู
ใตอิทธิพลของสิ่งที่ดีหรือส่ิงที่ชั่ว และถายทอดวิญญาณของเขาแกผูอ่ืน ทั้งแกกลุมคน และแก
แตละคน   หนา 138

3.  เร่ืองของโมเสสและผูปกครอง  70  คน   ในกันดารวิถี  หนา  140
4.  เร่ืองของคนสอดแนม  10  คน  ในกันดารวิถี  13   หนา  141
5.  ดูหนา  142-143

-   ควบคุมวิญญาณของคุณ
-   ระวังลิ้นของคุณ
-   ระวังความรักใครชอบพอของคุณที่มีตอคนใดคนหนึ่ง
-   เลือกคบเพื่อนอยางระมัดระวัง
-   ระวังความรูสึกดานรางกาย
-   ใชความระมัดระวังในการ  “วางมือ”
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป

1. จงศึกษาตอไปถึงเรื่องการถายทอดของวิญญาณที่ดี  ดังนี้
ผูเผยพระวจนะเอลีชาขอ “เส้ือคลุม” ของเอลียาห ใหตกลงมาบนเขา ในขณะที่เอลียาหส้ินชีวิต

“เส้ือคลุม” นี้เปนสัญลักษณของวิญญาณแหงพระเจาซึ่งอยูบนเอลียาห  เอลีชาขอวิญญาณที่ดีซึ่งอยูบน เอลี
ยาหใหมาบนเขาเปน  “สองเทา”  จงอานเรื่องราวนี้ใน 2 พงศกษัตริย  บทที่ 2

2. จงศึกษาตอไปถึงเรื่องการถายทอดของวิญญาณที่ชั่ว

จงอานเรื่องของอนาเนียและซัพพีรา ในกิจการ 5.1-11 เปนตัวอยางของสามีซึ่งถายทอดวิญญาณ
ของการหลอกลวงมาสูภรรยาของเขา

3. จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ ซึ่งเปดเผยใหรูหลายวิธีที่วิญญาณของเราอาจถูกกระทบไดโดยทาทีและการตอบ
สนองทางอารมณบางอยาง ทั้งทางที่ถูกตองและที่ผิด

วิญญาณของเราอาจเปนเชนดังตอไปนี้
ริษยา กันดารวิถี  5.14
แข็งกระดาง เฉลยธรรมบัญญัติ  2.30
อยูในความโกรธ อพยพ  6.9
ดีงาม เนหะมีย  9.20
ไมมีการหลอกลวง สดุดี  92.2
ถูกตอง สดุดี  51.10
แตกหัก สดุดี  51.17
เต็มลน สดุดี  77.3, 142.3, 143.4
ขยันและแสวงหา สดุดี  77.6
ม่ันคง สดุดี  78.8
ผิดพลาดอยูภายใน สดุดี  143.7
สัตยซื่อ สุภาษิต  11.13, 2  โครินธ  4.13
รีบรอน สุภาษิต  14.29,  ปญญาจารย 7.9
ยกตนขมทาน สุภาษิต  16.18
ถอมตน สุภาษิต  16.19
บาดเจ็บ สุภาษิต  18.14
ไมพอใจ  ขุนเคือง ปญญาจารย  1.14
อดทน ปญญาจารย  7.8
เยอหยิ่ง ปญญาจารย  7.8
แสวงหา อิสยาห  26.9
ตัดสินพิพากษา อิสยาห  28.6
อยูในความผิด อิสยาห  29.24
ถอมตนและรูสึกสํ านึกผิด อิสยาห  66.2
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เงียบสงบ เศคาริยาห  6.9
ดียอดเยี่ยม ดาเนียล  5.12, 6.3
เศราใจ ดาเนียล  7.15
ฉลาด อพยพ  28.3
เขมแข็ง ลูกา  2.40
ผิด ลูกา  9.55
เต็มดวยการนมัสการ           ยอหน 4.23-24, ฟลิปป 3.3
เดือดรอน ปฐมกาล 41.8, ดาเนียล 2.3,  ยอหน 13.21, 2

เธสะโลนิกา 2.2
ชักชวนใจ กิจการ 6.10
กอกวน  รบเราใจ              เอสรา1.1,ฮักกัย1.14, กิจการ 17.16
กดดัน กิจการ 18.5
รุนแรง กิจการ  18.25,  โรม 12.11
ผูกพัน กิจการ 20.22
ปรนนิบัติ โรม 1.9
เขาสุหนัต โรม  2.29
ใหม       เอเสเคียล   11.19,  18.31, 36.26,   โรม 7.6
เปนทาส โรม  8.15
เปนพยานโดยพระวิญญาณของพระเจา โรม  8.16
หลับใหลเซื่องซึม โรม 11.8
ออนสุภาพ กาลาเทีย  6.1
สุภาพและเงียบสงบ 1 เปโตร  3.4
เต็มดวยการอธิษฐาน 1 โครินธ  14.14
เปนหนึ่งเดียวกับพระเจา 1 โครินธ  6.17
ถวายเกียรติพระเจา 1 โครินธ  6.20
รองเพลง 1  โครินธ  14.15
สดชื่นขึ้นใหม 1 โครินธ 16.18,2 โครินธ 7.13  
ใจไมสงบ 2  โครินธ  2.13
โสโครก 2  โครินธ  7.1
รวมกันเปนหนึ่งกับผูเชื่ออื่น ๆ 2 โครินธ  12.18, ฟลิปป  1.27
รักษาไว 1  เธสะโลนิกา 5.23
ตัวอยางของผูเชื่อทั้งหลาย 1  ทิโมธี 4.12
หวาดกลัว 2 ทิโมธี 1.17
มีตัณหา ยากอบ 4.5
เต็มใจ อพยพ  35.21,  มัทธิว 26.41
ยากจน มัทธิว 5.3
รับรูความเขาใจ มาระโก 2.8
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พรอมสรรพ มาระโก  14.38
เศราสรอย 1  ซามูเอล 1.15
เศราใจ 1 พงศกษัตริย 21.5
ชื่นชมยินดี ลูกา 1.47
ถอนหายใจ มาระโก 8.12

4. มีของประทานพิเศษของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเรียกวา “จํ าแนกวิญญาณ”  ซึ่งทํ าใหผูเชื่อสามารถรับรู จํ า
ไดวาวิญญาณนั้นดีหรือชั่ว คุณสามารถศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับของประทานนี้ในหลักสูตรที่ชื่อ “งานรับใช ของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์”  
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