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ยุทธอุบายของมารซาตาน 
อจ.สมชาย  พรมไทยสงค์ 

จุดประสงคข์องการน าเสนอบทความน้ี เพื่อท่านผูอ่้านท่ีเป็นคริสเตียนจะไดเ้รียนรู้ถึงวธีิการ
ของซาตานเม่ือมนัโจมตีคู่ต่อสู้ เรียนรู้เป้าหมายในการโจมตีของมนั เรียนรู้อาวธุท่ีมนัใชใ้นการโจมตี 
เรียนรู้วตัถุประสงคใ์นการโจมตีของมนั เรียนรู้วา่เราควรจะป้องกนัตวัเราใหพ้น้จากการโจมตีของมนั
ไดอ้ยา่งไร? ในบทความน้ี ผมขอพดูถึงบุคคล 4 ท่านในพระคมัภีร์เดิม ท่ีถูกมารซาตานโจมตีคือ ...เอวา 
– โยบ – ดาวดิ และโยชูวา ซ่ึงการโจมตีบุคคลทั้ง 4 นั้นเราจะเห็นวา่ เป้าหมายในการโจมตีอาวธุท่ีมนัใช้
วตัถุประสงคท่ี์มนัตอ้งการ ในแต่ละคนไม่เหมือนกนั จึงขอท่านผูอ่้านไดโ้ปรดพิจารณา ไปดว้ยกนั
ตามล าดบัดงัน้ี 

1. เป้าหมายของซาตานในการโจมตี 

1.1) โจมตีทีจ่ิตใจของเรา (เอวา) 

 เม่ือซาตานตอ้งการจะน ามนุษยช์าย – หญิง คู่แรกใหท้ าบาป มนัก็เร่ิมโจมตีท่ีจิตใจของเอวานั้น
ทนัที 

2 โครินธ์.11:3 บอกวา่มารล่อลวงเอวาดว้ยอุบาย เกรงวา่มนัจะล่อลวงใจของท่านใหห้ลงไปดว้ย
.. 

เอเฟซสั.4:17-24 ในพระคมัภีร์ตอนน้ี เราพบค าวา่ใจถึง 3 คร้ังดว้ยกนัคือ... ใจจดจ่ออยูก่บัส่ิงท่ี
ไร้สาระ 

ใจท่ีแขง็กระดา้งใจท่ีปราศจากโอตตปัปะ ซ่ึงใจเหล่าน้ียงัอยูใ่ตอ้  านาจของมารซาตาน ดงันั้น 
อาจารยเ์ปาโลจึงบอกวา่ 

โรม.12:2 อยา่ประพฤติตามอยา่งคนในยคุน้ี แต่จงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจใหม่ 

* ท าไม ซาตานจึงโจมตีทีจ่ิตใจของเรา 

ก็เพราะใจของเราเป็นส่วนท่ีส าแดงพระฉายา หรือรูปแบบของพระเจา้นัน่เอง ใจของเราเป็น
ส่วนท่ีพระเจา้ติดต่อกบัเรา เพื่อส าแดงน ้าพระทยัของพระองค ์ต่อเราผา่นทางจิตใจของเรา 
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* เหมอืนกบัโทรศัพท์ทีถู่กตัดสาย 

ใชป้ระโยชน์ไม่ไดฉ้นัใด ใจของเราท่ีอยูใ่ตอ้  านาจของมารซาตานก็ใชป้ระโยชน์ไม่ไดฉ้นันั้น 
ดว้ยเหตุน้ีเองซาตานจึงพยายาม ท่ีจะท าลายหรือควบคุมใจของเราใหอ้ยูใ่ตอ้  านาจของมนัโดย

มาล่อลวงใจของเรา ใหเ้ช่ือและท าตามค าชกัชวนของมนั มนัจึงมีอีกช่ืออีกหน่ึงช่ือวา่ “ผู้ล่อลวง” 
ยอห์น.8:44 บอกวา่มารมนัเป็นผูฆ่้าคนเป็นผูพ้ดูมุสาเพราะพอ่ของมนัคือการมุสา 
ววิรณ์.12:9 บอกวา่มนัเป็นผูล่้อลวงมนุษย ์
2 ยอห์น.1:7 บอกวา่มีผูล่้อลวง (ซาตาน) เป็นอนัมากเท่ียวไปในโลกเพื่อจะไปล่อลวงมนุษยท์ั้ง

โลกใหต้กอยูใ่ตอ้  านาจของมนั 
ปฐมกาล.3:1-7 บอกวา่มนุษยค์นแรกท่ีมนัล่อลวงก็คือเอวานั้นเองมนัโนน้นา้วจิตใจของเอวาให้

ท าตามค าชกัชวนของมนัจนส าเร็จ ตามเจตนารมณ์ของมนั 
ดงันั้นเราตอ้งระวงัรักษาจิตใจของเรา ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีตลอดเวลา อยา่เปิดช่องโหวใ่หซ้าตาน

เขา้มาลอบโจมตีจิตใจของเราได ้
ฟีลิปปี.4:8 อาจารยเ์ปาโลเตือนเราทุกคนวา่ ใหรู้้จกัใคร่ครวญดูวา่ส่ิงใดท่ีจริงส่ิงใดท่ีน่านบัถือ

ส่ิงใดท่ียติุธรรมส่ิงใดท่ีบริสุทธ์ิส่ิงใดท่ีน่ารักส่ิงใดท่ีทรงคุณส่ิงใดท่ีล ้าเลิศส่ิงใดท่ีควรแก่การสรรเสริญก็
ขอจงใคร่ครวญดู ถา้เห็นวา่มีส่ิงไหนท่ีไม่จริง อยา่ปล่อยใหส่ิ้งนั้นเขา้มาสู่จิตใจของเราไดเ้ลย 

ซาตานมนัโจมตีจิตใจของเรา ท าใหเ้กิดความสงสัยเกิดความไม่แน่ใจในส่ิงต่าง ๆ ข้ึนในจิตใจ
ของเราเหมือนกบัมนัท าให้เอวา เกิดความสงสัยในค าตรัสของพระเจา้นั้นดว้ย 

จึงขอใหเ้ราตั้งใจท่ีแน่วแน่อยูท่ี่พระเจา้ อยา่สงสัยในพระสัญญาหรือค าตรัสใด ๆ ของพระองค ์
อิสยาห์.26:3-4 บอกวา่ใจท่ีแน่วแน่นั้น พระองคท์รงรักษาไวใ้นสันติภาพอนัสมบูรณ์ เพราะเขา

วางใจในพระเจา้จงวางใจในพระเจา้เป็นนิตย ์เพราะพระเจา้ทรงเป็นศิลานิรันดร์ 
โรม.8:6 บอกวา่ดว้ยปักใจอยูท่ี่เน้ือหนงัก็คือความตาย และปักใจอยูท่ี่พระวญิญาณก็คือชีวตินิ

รันดร์ ขอพระเจา้ท่ีจะรักษาใจของเราไว ้ ใหปั้กใจอยูท่ี่พระวญิญาณ อยา่ใหม้ารซาตานเขา้มาน าใจของ
เราไปปักอยูก่บัเน้ือหนงัไดเ้ลยนะ เพราะนัน่คือความพินาศนิรันดรดว้ย 

1.2) โจมตีทีร่่างกายของเรา (โยบ)  

ถา้ซาตานไม่สามารถเอาชนะ หรือครอบง าความคิด จิตใจเราได ้มนัก็จะเปล่ียนเป้าหมายในการ
โจมตีไปท่ีร่างกายของเราแต่มนัจะกระท าไม่ส าเร็จดว้ยเพราะเรามียทุธภณัฑท์ั้งชุดของพระเจา้ ใน เอเฟ
ซสั.6:10-20 นั้นปกป้องคุม้ครองเราไว ้ และเม่ือมนัเห็นวา่ท าอะไรเราท่ีจิตใจไม่ไดแ้ลว้ มนัก็จะเปล่ียน
เป้าหมาย มาโจมตีท่ีร่างกายของเรา 
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โยบ 2:1-7 บอกวา่ซาตานมาโจมตีร่างกายของโยบดว้ยการใหโ้ยบเป็นฝีร้ายทั้งตวั ตั้งแต่เทา้จรด
ศรีษะ ทุกขท์รมานมาก และไม่ใช่โยบคนเดียวเท่านั้นท่ีซาตานโจมตีท่ีร่างกายเราพบในพระคมัภีร์ใหม่
หลายคน ท่ีถูกมารซาตานโจมตีท่ีร่างกายเช่นกนั 

มทัธิว.9:32-33 บอกวา่ซาตานมนัท าใหค้นหน่ึงเป็นใบพ้ดูไม่ไดอ้ยูเ่ป็นเวลานาน 
ลูกา.13:11-17 บอกวา่ซาตานท าใหผู้ห้ญิงคนหน่ึงมีโลหิตตกมา 18 ปี ร่างกายก็มีหลงัโก่งเดิน

ไม่ไดอ้ยูใ่นสภาพท่ีพิการ ทุกขท์รมานมากทีเดียว 
มทัธิว.17:14-18 บอกวา่ซาตานท าใหเ้ด็กคนหน่ึงป่วยเป็นโรคลมชกั ทุกขท์รมานมากเพราะเด็ก

ตอ้งตกน ้าตกไฟบ่อย ๆ  

* ท าไมซาตานจึงโจมตีร่างกายของเรามเีหตุผลทีน่่าจะเช่ือถือได้ดังนี ้

ก.) เพราะร่างกายของเราเป็นวหิารของพระเจ้า 

พระเจา้ตอ้งการท่ีจะใหเ้ราให้เป็นอุปกรณ์ของพระองค ์ ท่ีจะใหช้าวโลกไดเ้ห็นพระคริสต ์ ใน
ชีวติของเราดงันั้นอาจารยเ์ปาโล จึงพดูไวใ้น 

1 โครินธ์.6:19-20 วา่ร่างกายของเราเป็นพระวหิารของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงสถิตยอ์ยูใ่นเรา 
เราไม่ใช่เจา้ของร่างกายของเรา พระเจา้ทรงซ้ือเราไวแ้ลว้ ดว้ยราคาสูง 

ฟีลิปปี.1:20 บอกวา่เราจึงควรใชร่้างกายของเรา เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองคเ์ท่านั้น .. เรา
เป็นตวัหนงัสือของพระเจา้ 

มทัธิว.5:16 บอกวา่เราเป็นเหมือนตะเกียง ท่ีส่องแสงสวา่งอยู ่
พระเจา้ตอ้งการท่ีจะใชร่้างกายของเรา เพื่อท่ีจะส าแดงพระคุณ และความรักของพระองคต่์อ

มนุษยโ์ลกแต่ซาตานก็ตอ้งการ ท่ีจะท าลายอุปกรณ์ของพระเจา้เสีย 

ข.) ร่างกายของเราเป็นเคร่ืองมอืของพระเจ้า 

เม่ือพระเจา้ท างาน ของพระองคใ์นโลกน้ีพระองคท์รงใชม้นุษยเ์ป็นเคร่ืองมือของพระองค ์ ใน
การท่ีจะท าใหง้านหลายอยา่งส าเร็จ 

ค.) ร่างกายของเราเป็นสมบัติของพระเจ้า 

เรามีพระเจา้อยูใ่นชีวติของเรา พระองคต์อ้งการท่ีจะลงทุนฝ่ายวญิญาณ โดยผา่นทางชีวติของ
เรา เพื่อผลท่ีเกิดข้ึนนั้น จะไปถึงผูอ่ื้นดว้ย 
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2 โครินธ์.4:7 บอกวา่เรามีของมีค่าอยูใ่นภาชนะดินเพื่อใหเ้ห็นวา่ฤทธ์ิเดชอนัเลิศเป็นของพระ
เจา้ 

ง.) ร่างกายของเราเป็นทีท่ดสอบของพระเจ้า 

ร่างกายของเรา มีความส าคญัต่อพระเจา้ เราจะตอ้งดูแลรักษาใหดี้ และใชร่้างกายของเราในทาง
ท่ีถวายพระเกียรติแด่พระเจา้เท่านั้น 

1 โครินธ์.9:27 บอกวา่เราตอ้งดูแลร่างกายของเราใหพ้ร้อมท่ีจะรับใชพ้ระองคเ์สมอ 
โรม .12:1 บอกวา่ใหเ้ราถวายร่างกายของเรา เป็นเคร่ืองบูชาแด่พระเจา้ 
และจากเหตุผลเหล่าน้ีเอง ท่ีซาตานถึงคอยจอ้งท่ีจะท าลายร่างกายของเรา เพื่อไม่ใหเ้ราใช้

ร่างกายของเราในพระราชกิจของพระองคไ์ด ้หรือถา้ไดก้็อยา่งไม่เตม็ท่ี 

1.3) โจมตีทีเ่จตนาหรือความตั้งใจของเรา (ดาวดิ) 

เราพบวา่มีหลายช่วงในชีวิตของกษตัริยด์าวิด ท่ีถูกซาตานควบคุมจิตใจ และไดท้  าตามความ
ตอ้งการของซาตาน 

2 ซามูเอล.11:2-3 บอกวา่ ดาวดิตั้งใจเอานางบทัเชบามาเป็นภรรยา และตั้งใจฆ่าอุรีอาในความ
ตั้งใจของดาวดิในคร้ังน้ี มีซาตานอยูเ่หนือความตั้งใจ 

ความตั้งใจของเราในบางคร้ังบางเร่ือง อาจจะมีซาตานควบคุมอยูเ่หนือความตั้งใจของเราก็ได ้
โดยเฉพาะความตั้งใจในแง่ลบ 

อิสยาห์. 14:12-14 บอกวา่ความผดิบาปแรกของซาตานเร่ิมจากเจตนาหรือความตั้งใจในทางท่ี
ผดิใหดู้ค าวา่ “ขา้จะข้ึนไปยงัฟ้าสวรรคข์า้จะตั้งพระท่ีนัง่ของขา้ ณ ท่ีสูงนั้น ขา้จะนัง่บน ณ ท่ีอุดรไกลขา้
จะข้ึนไปเหนือความสูงของเมฆ ขา้จะท าตวัของขา้เหมือนองคผ์ูสู้งสุด” 

ในบางคร้ังชีวติของเรา ก็เหมือนซาตาน ในตอนน้ีขา้จะท าอยา่งน้ีใครจะท าไม ? ขา้จะคิดอยา่งน้ี 
ไม่มีใครหรืออะไรมาเปล่ียนได ้... ชีวติเตม็ไปดว้ยความเยอ่หยิง่ ในจิตใจมีแต่ความยะโสโอหงั คิดแต่จะ
ก าจดัผูน้ั้นท าลายผูน้ี้ไม่เห็นแก่ความเป็นพี่เป็นนอ้ง เพื่อนร่วมทุกข ์– สุขกนั 

สุภาษิต.16:18 บอกวา่ความเยอ่หยิง่เดินหนา้การถูกท าลาย และจิตใจท่ียโสน าหนา้การลม้ 
ในชีวติแห่งการเป็นผูน้ าคริสตจกัร การเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้ ในทุกต าแหน่งหนา้ท่ี ตอ้งระวงั

ไวใ้หดี้ อยา่ใหซ้าตาน มีอิทธิพลเหนือเจตนาหรือความตั้งใจของเราได ้ และอยา่ท าในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง 
ขอใหเ้จตนาหรือความตั้งใจของเราอยูภ่ายใตก้ารทรงน าของพระวญิญาณตลอดไป 
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1.4) โจมตีทีจ่ิตส านึกของเรา (โยชูวา) 

เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนในสวรรค ์ ณ หอ้งพิพากษาโดยมีพระเจา้เป็นผูพ้ิพากษา และมีโยชูวาผูเ้ป็น
มหาปุโรหิตเป็นจ าเลย และมีซาตานเป็นโจทย ์ ยืน่ฟ้องต่อพระเจา้วา่โยชูวา..ท าผดิในเร่ืองการแต่งกาย
สกปรก ซ่ึงจริง ๆ แลว้มหาปุโรหิตจะตอ้งแต่งกายใหส้ะอาด และเรียบร้อยอยูเ่สมอ 

เศคาริยาห์.3:1-7 บอกวา่...พระเจา้ไม่สนใจค าฟ้องของซาตาน ไม่เอาผิดกบัโยชูวามหาปุโลหิต 
แต่กลบัยกโทษใหโ้ยชูวา ท่ีจะมีสิทธ์ิเขา้นอกออกในสถานท่ีนั้น (สวรรค)์ ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

บางคร้ังซาตาน อาจจะมากระซิบท่ีขา้งหูเราไดว้า่คุณไปสวรรคไ์ม่ไดห้รอกเพราะคุณยงัท าบาป
อยูเ่ลิกเช่ือพระเจา้หรือเลิกรับใชพ้ระเจา้เถิด 

โรม.8:1 บอกวา่การลงโทษจึงไม่มีแก่คนท่ีอยูใ่นพระคริสต ์
พระเจา้ไดท้รงยกโทษบาปต่าง ๆ นา ๆ ให้เราทั้งหมดแลว้ทางพระเยซูคริสต ์ดงันั้นพระองคจ์ะ

ไม่ทรงลงโทษเรา เพราะบาปของเราอีกแลว้ 
2 โครินธ์.2:10-11 บอกวา่ยกโทษใหผู้อ่ื้น เพราะเห็นแก่พระคริสต ์ เพื่อไม่ใหม้ารซาตานมีชยั

เหนือเรา เพราะเรารู้กลอุบายของมนัแลว้ 
เม่ือเรารู้วา่อะไรคือ เป้าหมายในการโจมตีของซาตานนั้น เราจะตอ้งคอยระมดัระวงัรักษา 
1.) จิตใจของเรา อยา่ให้อิทธิพลของซาตานเขา้มาครอบง าแต่ใหจิ้ตใจของเราอยูภ่ายใตก้ารทรง

น าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสมอ ในการด าเนินชีวิตคริสเตียน ในการเป็นผูน้ าคริสตจกัร/เป็นผูรั้บใช ้
2.) ร่างกายของเรา ใหส้ะอาดและแขง็แรงอยูเ่สมอ เพื่อการปรนนิบติัรับใชพ้ระองค ์ จะเกิดผล

เป็นท่ีถวายพระเกียรติแด่พระองคต์ลอดไป 
3.) ความตั้งใจหรือเจตนาของเรา ท่ีจะท าพนัธกิจในการรับใชใ้นต่าง ๆ นั้น ขอให้เป็นตามน ้า

พระทยัของพระองคทุ์กประการดว้ย 
4.) จิตส านึกของเรา ใหมี้ความมัน่ใจในความเช่ือวา่ เม่ือพระเจา้ยกโทษบาปใหเ้ราแลว้ ทางพระ

เยซูคริสตแ์ลว้ พระองคจ์ะไม่ทรงลงโทษบาปของเราอีก วา่ซาตานจะฟ้องเราอยา่งไรก็ตามจะไม่ทรง
ลงโทษในเร่ืองบาปของเรา 

2. อาวุธของมารซาตานในการใช้โจมตี 

ในการโจมตีของซาตานท่ีมีต่อเรา ในแต่ละคร้ังนั้นหรือแต่ละคนนั้น อาวธุท่ีมนัใชใ้นการโจมตี
ก็ไม่เหมือนกนัเราจะดูจากบุคคลทั้ง 4 ท่านน้ีเป็นตวัอยา่ง และดูวา่ในปัจจุบนัน้ี ซาตานก็ใชอ้าวธุเหล่าน้ี
โจมตีเราดว้ยเหมือนกนักบับุคคลทั้ง 4 ท่านน้ีเลย อาวธุท่ีมนัใชคื้อ 
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2.1) การโกหกหรือมุสา... 

เรามาลองดูซิวา่ ซาตานมนัใชข้ั้นตอนอะไรบา้งในการหลอกลวงเอวาใหห้ลงเช่ือค าโกหกของ
มนั จนเอวายอมท าตามค าหลอกลวงของมนันั้น 

ปฐมกาล.3:1-5 บอกขั้นตอนท่ีซาตานไดใ้ชเ้พื่อหลอกเอวาดงัน้ี 

ก.) ตั้งข้อสงสัยจากพระวจนะของพระเจ้า (1) 

จริงหรือท่ีพระเจา้ตรัสเม่ือเราอ่านพระคมัภีร์ซาตานมนัก็จะใชข้อ้น้ีกบัเราดว้ยจริงหรือท่ีพระเจา้
ตรัสเพราะในพระคมัภีร์เม่ือเราอ่านแลว้ อาจจะมีหลายเร่ืองท่ีเราไม่เขา้ใจ เราอาจจะตั้งขอ้สงสัยวา่มนั
จริงหรือเปล่าก็ได ้ซาตานมนัเก่งในเร่ืองการโกหกดว้ย เพราะเม่ือมนัโกหก ก็มีคนเช่ือมนัและท าตามมนั 

ยอห์น.8.44 บอกวา่ซาตานมนัไม่มีสัจจะมนัพดูเท็จมนัเป็นผูมุ้สามนัเป็นพ่อของการมุสา 

ข.)มนัปฏเิสธพระค าของพระเจ้า (4) 

“เจา้จะไม่ตายจริงดอก” ซาตานใชกุ้ศโลบาย อนัแยบยลของมนั ท่ีท าให้เราไม่ทนัคิดหรือคิดไม่
ถึง เขา้มาหลอกเราในเร่ืองค าตรัสของพระเจา้เม่ือเราเกิดความสงสัยในค าตรัสนั้น วา่มนัจริงหรือเปล่า
การปฏิเสธค าตรัสนั้นก็จะติดตามมาแน่ 

ค.) ซาตานให้ค าของมนัเข้าแทนค าตรัสของพระเจ้า (5) 

ตาของเจา้จะสวา่งข้ึน แลว้เจา้จะเป็นเหมือนพระเจา้จริง ๆ แลว้ อาดมั – เอวา ถูกสร้างข้ึนตาม
พระฉายาของพระเจา้ เขาจึงเป็นเหมือนพระเจา้อยูแ่ลว้ แต่เขาอาจจะไม่รู้...ซาตานก็มาจบัจุดน้ีกระตุน้เอ
วาใหอ้ยากเป็นเหมือนพระเจา้มากข้ึน 

และในทุกวนัน้ีเราเห็นวา่ การกระท าต่าง ๆ ของมนุษยโ์ลก ก าลงัเนน้ไปในทางท่ีลบหลู่ดูหม่ิน
พระเจา้และปฏิเสธพระองค ์ เพราะมนุษยต์กเป็นเคร่ืองมือของซาตานไปหลงเช่ือค าโกหกของมนั
มากกวา่ท่ีจะเช่ือค าท่ีเป็นความจริงของพระเจา้ 

ซาตานไดช่ื้อวา่ผูห้ลอกลวงมนุษยท์ั้งโลก และมนัก าลงัใชว้ธีิการแห่งการหลอกลวงของมนัน้ี
ส่วนใหญ่ไปในทางการปลอมแปลงหมายถึงการท าใหห้มายจริงเม่ือซาตานเขา้ไปหาเอวามนัไม่ไดเ้ขา้
ไปในสภาพตวัจริงของมนั แต่มนัเขา้ไปในรูปของงู 

ซาตานเป็นผูท่ี้ปลอมแปลงและลอกเลียนแบบและในปัจจุบนัน้ี มนัส าแดงส่ิงเหล่าน้ีออกมาใน
หลายรูปแบบแต่ท่ีพระเจา้ตรัสถึงในพระคมัภีร์ของพระองคก์็มี 
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1.) คริสเตยีนปลอม 

คนพวกน้ีจะเขา้มาปะปนอยูก่บัพวกคริสเตียน ดว้ยการท าตวัวา่เช่ือพระเจา้เป็นคริสเตียน เป็น
ลูกของพระเจา้แต่จริง ๆ แลว้เขาเป็นพลเมืองของซาตาน 

มทัธิว.13:38 พระเยซูคริสตต์รัสวา่แต่ขา้วละมานนั้นไดแ้ก่พลเมืองของมารร้าย 
ยอห์น.8:44 บอกวา่ท่านทั้งหลายมาจากพอ่ของท่านคือมารซาตาน 

2.) อคัรทูต/ผู้ประกาศ/ผู้รับใช้ปลอม 

ในคริสตจกัรหรือองคก์รใหญ่ ๆ ปัจจุบนัน้ี มีบุคลากรท่ีท าพนัธกิจในต าแหน่งและหนา้ท่ีต่าง ๆ 
อยูเ่ป็นจ านวนมากยากต่อการพิสูจน์วา่ใครจริงใครปลอม 

2 โครินธ์.11:13-14 บอกวา่.. คนอยา่งนั้นเป็นอตัรทูตเทียม...เป็นคนงานท่ีหลอกลวงปลอมตวั
มาเป็นทูตของพระคริสตก์ารกระท าอยา่งน้ีไม่แปลกเลยเพราะซาตานก็ยงัปลอมตวัเป็นทูตของความ
สวา่ง 

3.) พระกติตคุิณหรือข่าวประเสริฐปลอม 

กาลาเทีย.1:8 ถา้ประกาศข่าวประเสริฐอ่ืนก็ถูกแช่งสาป 

4.) คริสตจักรปลอม 

บางคนอา้งตวัเป็นคริสตจกัร (ผูเ้ช่ือ) ของพระเจา้แต่จริง ๆ แลว้เขาเป็นคริสตจกัรของซาตาน 
ปรนนิบติัและบูชาซาตาน มากกวา่ปรนนิบติัพระเจา้ 

ววิรณ์.2:9 บอกวา่เขาวา่เขาเป็นชาวยวิแต่หาไดเ้ป็นไม่แต่พวกเขาเป็นธรรมศาลาของซาตาน 

5.) ค าเทศนา/ส่ังสอนปลอม 

ทุกวนัน้ีผูท่ี้เทศนาสั่งสอนในคริสตจกัร หรือในการอบรมสัมนาตามท่ีต่าง ๆ นั้น จะค านึงถึงวา่
ผูฟั้งวา่ชอบฟังอะไร? ก็จะพดูถึงแต่ส่ิงนั้นซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก โดยไม่ค  านึงถึงวา่ พระค าของพระเจา้สอน
อะไร? 

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีมารซาตาน อยูเ่บ้ืองหลงัทั้งหมดเพราะอาวธุของมนัคือการมุสา-โกหก
หลอกลวง-และปลอมแปลงท าส่ิงท่ีไม่จริงข้ึนมา เพื่อใหค้นชอบ 

1 ทิโมธี.4:1 บอกวา่...พระวิญญาณไดต้รัสไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ต่อไปภายหนา้จะมีบางคนละทิ้ง
ความเช่ือ โดยหนัไปเช่ือฟังวิญญาณท่ีล่อลวง และฟังค าสอนของพวกผปีีศาจ 
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2.2) ใช้ความทุกข์ทรมาน (โยบ) 

ซาตานตอ้งการท่ีจะควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบเราและตอ้งการแตะตอ้งตวัเรา เพื่อใหเ้รา
หรือครอบครัวเกิดความทุกข.์.ความทุกขท์รมานเป็นอาวธุท่ีมารซาตานใชโ้จมตีโยบและเราดว้ย 

ลูกา.22:31-32 บอกวา่ซีโมนเอ๋ย ซาตานไดข้อพวกท่านไว ้ เพื่อท่ีจะฝัดร่อนเหมือนขา้วสาลี แต่
เราไดอ้ธิษฐานเผื่อตวัท่าน เพื่อความเช่ือของท่านจะไดไ้ม่ขาด 

ความทุกขท์รมานท่ีเกิดข้ึนกบัเรา ไม่ใช่ทุกอยา่งท่ีมาจากซาตาน เราตอ้งพิจารณาดูวา่ความทุกข์
ชนิดไหนเกิดมาจากธรรมชาติ เช่น ความแก่ลงของสังขารร่างกาย อนัเป็นผลมาจากบาป และชนิดไหน
มาจากมารซาตานซ่ึงในบางคร้ังพระเจา้เอง เป็นผูอ้นุญาตใหค้วามทุกขน์ั้นเกิดข้ึนกบัเราเพื่อท่ีจะฝึกวนิยั
และทดสอบเรา 

ฮีบรู.12:5-6 บอกวา่ ท่านไดลื้มค าเตือน ท่ีพระองคไ์ดเ้ตือนท่านในฐานะเป็นบุตรวา่บุตรชาย
ของเราเอ๋ย อยา่ละเลยการตีสอน อยา่ทอ้ถอยเม่ือพระองคท์รงตีสอนนั้นเพราะพระองคตี์สอนผูท่ี้
พระองคท์รงรัก 

2.3) ใช้ความเย่อหยิง่ (ดาวดิ) 

ความเยอ่หยิง่จองหอง มกัเกิดข้ึนไดใ้นจิตใจของผูท่ี้คิดวา่ตวัเองประสบผลส าเร็จ ในชีวติแห่ง
การรับใช ้ และชีวติส่วนตวั – ครอบครัว แลว้ท่ีเป็นอยา่งน้ีเพราะเขาคิดวา่ ความส าเร็จเหล่าน้ีมาจาก
ความเก่งกลา้สามารถของเขานัน่เอง 

ดาวดิก็เหมือนกนั เขาคิดวา่เขาเก่ง เพราะเขาเล้ียงแกะก็เก่งเล่นดนตรีก็เก่ง รบชนะศตัรูก็หลาย
คร้ังหลายหนปกครองบา้นเมืองก็เก่ง และยงัมีความเก่งของดาวดิอีกมากมาย และจากส่ิงเหล่าน้ีเอง ท่ีท า
ใหด้าวดิตกหลุมพลางของซาตาน จึงเกิดมีจิตใจท่ีเยอ่หยิง่ข้ึน 

ทุกวนัน้ี เราเคยพบเห็นคนอยา่งดาวดิในตอนน้ีในคริสตจกัรของเราบา้งไหม? พระเจา้ประทาน
ความสามารถใหเ้ขาหลายอยา่ง แต่แทนท่ีเขาจะขอบพระคุณพระเจา้ และถวายพระเกียรติกบัพระองค์
ดว้ยความสามารถนั้น 

แต่ตรงกนัขา้ม เขากลบัเอาส่ิงเหล่าน้ีเป็นเหตุ แสดงความเยอ่หยิง่ยโสข้ึนมา แลว้ก็ดูถูกดูหม่ิน
ผูอ่ื้นท่ีดอ้ยกวา่เขาท่านเป็นอยา่งน้ีไหม? ถา้เป็นขอใหท้่านรู้ไวว้า่ท่านก าลงัจะตกหลุมพลางของซาตาน
เขา้แลว้ 

ท่ีผา่นมา เราเห็นวา่ดาวิดท าผดิบาป 2 ดา้นดว้ยกนั และในทั้งสองดา้นนั้น มีผลท่ีใหญ่หลวง
เกิดข้ึนตามมาคือ 
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ด้านเนือ้หนัง 

ดาวดิท าผดิดว้ยการไปเอานางบทัเชบามาเป็นภรรยา ผลท่ีเกิดข้ึนมา ท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเขา
ตอ้งตายถึง 4 คนคือลูกท่ีเกิดกบันางบทัเชบาตาย อุรีอาสามีของนางบทัเชบาถูกฆ่าตาย อมัโมนตาย
เพราะถูกอบัราโลมฆ่า อบัราโลมตายเพราะถูกโยอาบฆ่า 

ด้านจิตวญิญาณ 

ดาวดิท าผดิดว้ยการสั่งใหมี้การนบัจ านวนประชากรผลท่ีเกิดตาม คือมีคนตอ้งตายดว้ยโรค
ระบาดถึง 70,000 คน 

2 โครินธ์.7:1 บอกวา่ใหช้ าระตวัเรา ใหป้ราศจากมลทินทุกอยา่ง ของเน้ือหนงัและวญิญาณจิต 
จงท าใหมี้ความบริสุทธ์ิครบถว้น โดยความเกรงกลวัพระเจา้ 

บางทีเราอาจบอกวา่ เราไม่ไดท้  าผดิบาปทางเน้ือหนงั เช่น ล่วงประเวณีลกัขโมย ด่าพอ่แม่ผูอ่ื้น 
หรืออีกหลาย ๆ อยา่งก็ตาม แต่เราอาจท าผิดบาปทางฝ่ายจิตวญิญาณก็ไดดู้ตวัอยา่งจากเร่ืองบุตรนอ้ยผู ้
หลงหาย ลูกา.15:11-32 

บุตรนอ้ยท าความผดิบาปทางเน้ือหนงัเช่น ผลาญทรัพยเ์ล่นการพนนั กินเหลา้ เท่ียวผูห้ญิง ใช้
เงินบ ารุงบ าเรอเน้ือหนงัของตวัเอง จนเกือบเอาชีวติไม่รอด บุตรคนโตท าความผิดดา้นจิตวิญญาณเช่น 
การไม่ยอมใหอ้ภยั ไม่ยอมใหค้วามเห็นใจ มีจิตใจท่ีด าไม่ยอมขอโทษ มีความเยอ่หยิง่ 

1 เปโตร.5:5-6 บอกวา่ ใหท้่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบติัต่อกนัและกนั เพราะพระเจา้
ทรงต่อสู้กบัผูถื้อตวัจองหอง และทรงส าแดงพระคุณแก่คนท่ีอ่อนนอ้มถ่อมตน 

ท่านอาจจะมีความรู้สึกวา่ การนบัจ านวนอิสราเอลของดาวดิ ไม่น่าจะเป็นการท าผดิอะไรเพราะ
ในสมยัของโมเสส ก็มีการนบัจ านวนประชากรอิสราเอลเหมือนกนั จึงขอใหท้่านลองเปรียบเทียบกนัดู
วา่ความแตกต่างของการนบัจ านวนอิสราเอลแตกต่างกนัอยา่งไร? 

อพยพ.30: 11-16 โมเสสสั่งใหน้บัจุดประสงคเ์พื่อใหผู้ช้ายท่ีมีอาย ุ 20 ปีข้ึนไป ถวายเงินคนละ
คร่ึงเชเขล เพื่อเป็นค่าไถ่และคิดถึงการทรงไถ่ของพระเจา้ 

1 พงศาวดาร.21:1-2 ดาวดิสั่งใหน้บัจุดประสงคเ์พื่อเกียรติของเขาเอง ไม่ใช่เพื่อถวายพระเกียรติ
แด่พระเจา้ ความเยอ่หยิง่เป็นแรงจูงใจให้เขาท าเช่นน้ี ซาตานเลยยดึเอาความตั้งใจของเขา ใหห็้นแก่ตวั
เขาเอง เขาไมไ่ดท้  าการน้ีดว้ยเห็นแก่พระเจา้ เขาคิดวา่เขาเป็นบุคคลส าคญัไม่ตอ้งฟังใคร 

ในทุกวนัน้ีเราพบกบัคนประเภทน้ีเยอะในคริสตจกัร อยากเป็นใหญ่เป็นโต...พอไม่เป็นดงัท่ี
ตอ้งการก็แยกตวัประเภทดงันิดดงัหน่อยชะทิงนองนอยแยกวง เม่ือมีอ านาจในการปกครอง ก็ใชอ้  านาจ
ท่ีพระเจา้ประทานใหน้ั้น ไปในทางท่ีเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองเท่านั้น ข่มเหง ดูถูกดูหม่ินผูท่ี้อยูต่  ่า
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กวา่ทั้งฐานะและต าแหน่งเบ้ืองหลงัของอาการเหล่าน้ีก็คือความเยอ่หยิง่นัน่เอง บุคคลพวกน้ีเป็น
ประเภทแลหนา้แต่ไม่เหลียวหลงัดูค าสอนในพระคมัภีร์เลย 

1.ทิโมธี.3:6 บอกวา่อยา่ใหค้นกลบัใจใหม่ ๆ มาเป็นผูป้กครองคริสตจกัร เกรงวา่เขาอาจจะยโส 
1 ทิโมธี.6:3-5 บอกวา่คนท่ีไม่ยอมเห็นดว้ยกบัพระวจนะอนัมีหลกัของพระเยซูคริสต ์ ผูน้ั้นก็

เป็นคนทนงตวัและเป็นเหตุใหเ้กิดการอิจฉากนัการทะเลาะววิาทกนัการกล่าวร้ายกนั...การไม่ไวว้างใจ
กนั การด่าทอกนัระหวา่งผูท่ี้มีใจทรามและไร้ความสัตยจ์ริง 

เราตอ้งคอยระวงัใหดี้ เพราะซาตานตอ้งการท่ีจะท างานในคริสตจกัรดว้ยเพื่อคอยขดัขวางพนัธ
กิจของพระเจา้และมนัก็อาศยัเราเป็นทางผา่นของมนั มนัจึงท าใหเ้ราเกิดความเยอ่หยิ่ง เพราะความ
เยอ่หยิง่ เป็นอาวธุอนัร้ายแรงอยา่งหน่ึงของมาร ท่ีมนัใชด้ว้ย 

2.4) ใช้การกล่าวโทษ (โยชูวา) 

เวลาท่ีซาตาน มาพดูถึงเร่ืองพระเจา้กบัเรามนัพดูโกหกเหมือนกบัท่ีมนัเขา้ไปพูดกบัเอวา ปฐม
กาล.3:1-5 

แต่เวลามนัพูดถึงเร่ืองเรากบัพระเจา้ บางคร้ังมนัพดูจริง เพราะมนัก าลงัฟ้องเราต่อพระเจา้หาก
เราท าผดิอะไรสักอยา่งเช่น 

ปฐมกาล.12:10-20 บอกวา่ อบัรามโกหกในเร่ืองภรรยา เราอาจจะโกหกในเร่ืองต่าง ๆ มากมาย 
2 ซามูเอล.11:1-5 บอกวา่ดาวิดล่วงประเวณีกบันางบทัเชบา เราอาจจะล่วงประเวณีจริง ๆ ก็ได ้
ลูกา.22:54-62 บอกวา่ เปโตรปฏิเสธพระเยซูถึง 3 คร้ัง...เราอาจปฏิเสธพระเยซูในบางเร่ืองก็ได ้
ซาตานก็จะกล่าวโทษเราวา่ ถา้ท าอยา่งน้ีพดูอยา่งน้ีคิดอยา่งน้ีเป็นผูน้ าคริสตจกัรต่อไปไม่ได้

เป็นผูรั้บใชใ้นต าแหน่งหนา้ท่ีต่าง ๆ ไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนต่อไปไม่ได.้..เม่ือเป็นอยา่งน้ี ก็จะท าใหเ้รารู้สึก
ทอ้แทเ้สียใจและไม่อยากเป็นผูรั้บใชเ้ป็นคริสเตียนอีกต่อไป 

ในบางคร้ังเราตอ้งพิจารณาดูวา่ ความเสียใจเกิดข้ึนกบัเรา ในเร่ืองการท าผิดนั้น มาจากการทรง
น าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ หรือมาจากมารซาตาน ถา้มาจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ก็เพื่อน าเราใหก้ลบั
ใจเร่ิมตน้ท่ีดีใหม่กบัพระเจา้ แต่ถา้มาจากการกล่าวโทษของซาตานแลว้ ก็จะน าเราไปสู่การพา่ยแพท่ี้
ยบัเยนิเลยทีเดียวเราจึงตอ้งพิจารณาดูก่อน.  

 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 57 ฉบบัท่ี 309 มีนาคม – เมษายน 

2006, หนา้ 24-29. 


