
The Doctrine of Satan

หลกัคาํสอนพระคมัภีรเ์ร ือ่ง ซาตาน

1. ประวตัสิว่นตวัของซาตาน

ก. ซาตานเป็นทตูสวรรคท์ีเ่คยรบัตาํแหน่งสงูสดุ และเป็นผูนํ้าของทตูสวรรคท์ีเ่ลอืกกฎต่อ

พระเจา้ (มทัธวิ 9:34; 12:26; ลกูา 11:18-19)

ข. พระเจา้ทรงสรา้งซาตานก่อนทีพ่ระองคจ์ะทรงสรา้งมนุษย(์สดดุ1ี48:5ข;โคโลสี 1:16)

ค. ซาตานไดล้ม้ลงทัง้สามครัง้ (อสิยาห์ 14; เอเสเคยีล 28; ววิรณ์ 12, 20)

ง. ซาตานเขา้มามอีทิธพิลต่อโลกสองครัง้ (ปฐมกาล 3; ววิรณ์ 20)

จ. ซาตานเป็นตวัการหลกัทีก่่อสงครามฝ่ายวญิญาณขึน้ (ปฐมกาล 6; 1 เปโตร 3:18-

22, 5:8; ววิรณ์ 12:4)

ฉ. ซาตานไดจ้ดัตัง้องกรค์ (เอเฟซสั 6:12)

ช. ซาตานเป็นฆาตกร (ยอหน์ 8:44)

ซ. ซาตานไดต้่อตา้นหลกัคาํสอนพระคมัภรี์ (มทัธวิ 13:19, 39)

ฌ. ซาตานเป็นศตัรขูองครสิเตยีน (1 ทโิมธี 3:7; ววิรณ์ 2:9, 13, 24)

2. ซาตานเป็นเจา้โลก (ลกูา 4:5-7; ยอหน์ 12:31; 14:30; 16:11;

2 โครนิธ์ 4:4; เอเฟซสั 2:2)

3. ยทุธศาสตรข์องซาตานทีม่ต่ีอประเทศต่างๆ

ก. มนัหลอกลวง (ววิรณ์ 12:9; 20:3, 8)

ข. มนัต่อตา้นหลกัการและกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวส้าํหรบัสงัคมทีส่งบ

สขุ และความเป็นเอกราชและความเป็นไทของประเทศชาติ

4. ยทุธศาสตรข์องซาตานทีม่ต่ีอผูท้ีไ่มเ่ชือ่

ก. ซาตานทาํทกุอยา่งตัง้แต่การทาํจติใจของมนุษยใ์หม้ดืบอดต่อพระกติตคิณุ จนถงึการ

สง่เสรมิการกระทาํบาปและการอธรรมในทกุรปูแบบ (ลกูา 8:12; 2 โครนิธ์ 4:3-4; 2 เธสะโลนิกา

2:7-10; 2 เปโตร

บทที่ 2; ววิรณ์ บทที1่7)

ข. ศาสนาเป็นเครือ่งมอืทีซ่าตานใชไ้ดผ้ลมากทีส่ดุ ซาตานไดแ้ต่งตัง้ระบบศาสนาขึน้มา

เพือ่ใหม้นุษยต์าบอดต่อพระคณุของพระเจา้และเชือ่ในระบบการกระทาํดขีองมนุษยแ์ทน

5. ยทุธศาสตรข์องซาตานทีม่ต่ีอผูท้ีเ่ชือ่ (2 โครนิธ์ 2:11)

ก. กลา่วหาผูเ้ชือ่ (โยบ 1:6-11; เศคารยิาห์ 3:1-2; ววิรณ์ 12:9-10)



ข. สง่เสรมิการถอยหลงัฝ่ายวญิญาณภายในครสิตจกัร (1 โครนิธ์ 10:19-21; 2 โครนิธ์

11:3, 13-15; เอเฟซสั 4:27)

ค. ขดัขวางน้ําพระทยัของพระเจา้

- น้ําพระทยัของพระเจา้ต่อความคดิ (เอเฟซสั 4:14)

- น้ําพระทยัของพระเจา้ต่อสถานทีอ่ยู่ (1 เธสะโลนิกา2:18)

- น้ําพระทยัของพระเจา้ต่อการกระทาํ (ยากอบ 4:7-8)

ง. สง่เสรมิความกระวนกระวายและบาปทางความคดิอืน่ๆ ซึง่ทาํใหผู้เ้ชือ่ไมส่ามารถ

ประยกุตห์ลกัคาํสอนพระคมัภรีไ์ด้ (1 เปโตร 5:7-9)

จ. ทาํลายมมุมองทีค่รสิเตยีนควรปักใจไวก้บัพระครสิตแ์ละหลกัคาํสอนพระคมัภรี์

- ใหปั้กใจกบัคน (เยเรมยี์ 17:5)

- ใหปั้กใจกบัตวัเอง (1 พงศก์ษตัรยิ์ 19:10-14)

- ใหส้นใจทรพัยส์นิมากเกนิควร (ฮบีรู 13:5-6)

ฉ. ใหผู้เ้ชือ่หลงกบักจิกรรมและโครงการทีจ่ะทาํใหโ้ลกดขีึน้ (ซึง่เป็นโลกของซาตาน)

เชน่ โครงการทีบ่รรเทาความทกุขย์าก โครงการพฒันาสิง่แวดลอ้มและบา้นเมอืง การสง่เสรมิ

ระบบสงัคมนิยม การประทว้งเพือ่สทิธมินุษยชน และความชว่ยเหลอืแบบอืน่ทีไ่มเ่ลง็ถงึพระกติติ

คณุหรอืหลกัคาํสอนพระคมัภรี์

ช. ใหผู้เ้ชือ่กลวัความตาย (ฮบีรู 2:14-15)

6. ศาสนา เป็น แผนการของซาตาน เป็นกลอุบายทีม่นัไดเ้ลยีนแบบแผนการของพระเจา้ ความ

เชือ่ของครสิเตยีน (ทีค่นไทยมกัจะเรยีกว่าเป็น “ศาสนาครสิต”์ ภาษาองักฤษเรยีกวา่

Christianity) ไมใ่ช่ ศาสนา แต่ว่าเป็นความสมัพนัธก์บัพระเจา้ผา่น ความเชือ่เพยีงอยา่งเดยีว

ในพระครสิตเ์พยีงผูเ้ดยีว (faith alone in Christ alone) ในทางตรงขา้ม ศาสนา คอื ความ

พยายามทีจ่ะกระทาํใหพ้ระเจา้ทรงพอพระทยัผา่นการกะทาํความดี ทาํบุญ และระบบพธิกีรรม

ศาสนาไดแ้สดงถงึความอจัฉรยิะอนัชัว่รา้ยของซาตาน ซึง่ปรากฏแก่โลกในระบบปลอมหลาย

รปูแบบดงัต่อไปนี้

ก. พระกติตคิณุปลอม (2 โครนิธ์ 4:3-4)

ข. คนรบัใชพ้ระเจา้เทยีมเทจ็ (กจิการ 13:6-10; 2 โครนิธ์ 11:13-15)

ค. หลกัคาํสอนพระคมัภรีเ์ทยีมเทจ็ (เอเฟซสั 5:6; 1 ทโิมธี 4:1)

ง. พธิมีหาสนิทเทยีมเทจ็ (ลกูา 4:31; 1 โครนิธ์ 10:19-21)

จ. ชวีติฝ่ายวญิญาณปลอม (1 โครนิธ์ 3:18; กาลาเทยี 3:2-3)

ฉ. ความชอบธรรมปลอม (มทัธวิ 19:16-28)

ช. การดาํเนินชวีติแบบหลอกตวัเอง (มทัธวิ 23:13-36)

ซ. อทิธฤิทธิแ์ละหมายสาํคญัเทยีมเทจ็ (2 เธสะโลนิกา 2:8-10)

ณ. พระเจา้เทยีมเทจ็ (2 เธสะโลนิกา 2:3-4)



7. ผูส้อนพระวจนะเทจ็เป็นเครือ่งมอืของซาตาน

ก. ผูส้อนเทจ็หลอกลวงและหน้าซื่อใจคด (มทัธวิ 7:15; โรม 16:18)

ข. ผูส้อนเทจ็ใชว้ธิี “สรา้งสมัพนัธ”์ และการป่าวประกาศทีจ่ะดงึคนมาถงึครสิตจกัร (2

ทโิมธี 3:5-7)

ค. ผูส้อนเทจ็ชอบเอาใจ ยกยอ และประจบประแจงผูฟั้ง เป็นการเหน็แก่ความตอ้งการที่

จะอวดดแีละถอืตนเองวา่สาํคญั (2 โครนิธ์ 10:12)

ง. ผูส้อนเทจ็สง่เสรมิการไหวร้ปูเคารพ (ฮะบากุก 2:18-19)

จ. ผูส้อนเทจ็สง่เสรมิการใชธ้รรมบญัญตัแิทนชวีติฝ่ายวญิญาณ และการถอืตนเองชอบ

ธรรมเพราะการกระทาํ (1 ทโิมธี 1:7-8)

ฉ. ผูส้อนเทจ็ไดป้ฏบิตักิารตลอดเวลาแหง่ยคุครสิตจกัร ซึง่เป็นยคุสมยัทีซ่าตานไดโ้จมตี

ผูเ้ชือ่อยา่งหนกักวา่ยคุสมยัก่อน (1 ยอหน์ 4:1)


