
The Doctrine of Evil

หลกัคาํสอนพระคมัภีร ์ เร ื่อง ความชัว่

I . คาํจาํกดัความ

A. ความชัว่ไดร้วมเขา้ไวด้ว้ย นโยบายของซาตาน, จดุมุง่หมายของซาตาน,

และกลอุบายของซาตาน ( ยอหน์ 8:44 ) ในฐานะผูท้ีค่รองโลก โดยซาตานไดเ้สาะหา

เพือ่ทีจ่ะควบคมุจติใจของมนุษย,์ โดยพยามก่อตัง้ยคุพนัปีของซาตานขึน้ในโลก

(เพือ่ใหข้ดัแยง้กบัยคุพนัปีของพระครสิตอ์ยา่งโดยตรง) และกลายเป็นผูช้นะใน

สงครามระหวา่งฝ่ายพระเจา้กบัซาตาน (Angelic Conflict )

ความชัว่คอืความคดิของซาตาน โดยความบาปและความดขีองมนุษย์

(human good) เป็นสว่นหน่ึงของนโยบายของซาตาน ซาตานใชค้วามชัว่เพือ่ทาํให้

มนุษยชาตเิขวไปจากทางของพระเจา้ แลว้อยูภ่ายใตก้ารครอบครองของมนัในฐานะ

เป็น “เจา้โลก” – ยอหน์ 12:31; 14:30; 16:11และ 2 โครนิธ์ 4:4

B. พระคณุ ( Grace ) และ หลกัคาํสอนพระคมัภรี์ ( Doctrine ) แสดงถงึพระ

ลกัษณะและความคดิอนัสงูทรงของพระเจา้ ในทาํนองเดยีวกนั ความชัว่ ( evil ) ก็

แสดงถงึเลห่เ์หลีย่มกลอุบายอนัปราดเปรือ่งและความคดิของซาตาน โดยเหตุน้ี เรา

จงึเขา้ใจวา่ ความชัว่คอืระบบของความคดิ และหลกัคาํสอนพระคมัภรีก์เ็ป็นระบบ

ความคดิ

C. ความชัว่กเ็ป็นผลมาจากการทาํงานของธรรมชาตบิาป ( sin nature ) ซึง่มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจของแต่ละคนเชน่เดยีวกบัซาตาน (ดู โรมบทที่ 6 และหลกัคาํ

สอนเรือ่ง The Sin Nature)

D. ความชัว่คอืการบดิเบอืน ( distortion ) หลกัคาํสอนพระคมัภรีใ์นทัง้สาม

รปูแบบ ไดแ้ก่ 1. พระกติตคุิณ (สาํหรบัผูท้ีไ่มเ่ชือ่)

2. หลกัคาํสอนเกีย่วกบัชวีติฝ่ายวญิญาณ (สาํหรบัผูเ้ชือ่ในพระครสิต์

เทา่นัน้)

3. หลกัการและกฎหมายทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวเ้พือ่สงัคมทีส่งบสขุ

( Laws of Divine Establishment สาํหรบัทัง้ผูเ้ชือ่ และผูท้ีไ่มเ่ชือ่ในพระ

ครสิต)์ สดุดี 50: 16



E. เมือ่ใดกต็ามที่ ความบาปหรอืความดขีองมนุษยไ์ดท้วคีวามรนุแรงขึน้ มนั

ยอ่มกลายเป็นความชัว่เสมอ

II. ความชัว่ไม ่ได้ถกูพิพากษาที่ไม ้กางเขน

A. เฉพาะความบาปเทา่นัน้ทีถ่กูพพิากษาทีไ่มก้างเขน (1 เปโตร 2:24)

B. พระเยซคูรสิตไ์มส่ามารถถกูพพิากษาสาํหรบัความชัว่ ซึง่เป็นนโยบายของ

ซาตาน

C. ปัญหาบาปของมนุษยไ์ดร้บัการแกไ้ขทีไ่มก้างเขน แต่ปัญหาความชัว่จะแก้

ไดเ้ฉพาะการเตบิโตฝ่ายวญิญาณเทา่นัน้

III. ในพระเจ้าไม่ม ีความชัว่เลย

A. พระเจา้ทรงพพิากษาความชัว่อยูใ่นเวลาน้ี ( สดุดี 34:16 , อสิยาห์ 13:11 )

1 เปโตร 3:12 ข “ พระพกัตรข์องพระองคท์รงต่อสู้ ( against )กบัคนทัง้หลายที่

กระทาํความชัว่”

B. แมจ้ะยงัมคีวามชัว่ในโลก แต่พระเยซคูรสิตท์รงควบคมุประวตัศิาสตร์ ( อสิ

ยาห์ 45:7 )

C. พระเยซคูรสิตท์รงอนุญาตใหค้วามชัว่ยงัคงขบัเคลือ่นไดอ้ยู่ ในฐานะเป็น

สว่นหน่ึงของสงครามระหวา่งฝ่ายพระเจา้กบัซาตาน ( สภุาษติ 16:3-4 )

IV. ความชัว่ได้เกี่ยวเน่ืองสมัพนัธก์บัซาตาน

A. ทัง้ความบาปและความชัว่ กาํเนิดจากซาตาน ( ปฐมกาล บทที่ 3, เอเสเคี

ยล 28:15-16 )

B. ทตูสวรรคฝ่์ายซาตานถกูเรยีกวา่ “ วญิญาณชัว่” ( evil spirits ) หรอื ปิศาจ

(demons) – ลกูา 7:21 ; 8:2 , กจิการ 19: 12-16

C. ขอบเขตปกครองซาตาน ถกูเรยีกวา่ “ โลกแหง่ความชัว่” ( evil world )

กาลาเทยี 1:4

D. นโยบายของซาตาน ถกูเรยีกวา่ “ ความชัว่” – 1 เธสะโลนิกา 5:22 ,

2 เธสะโลนิกา 3:3 )



E. ผูใ้ดกต็าม (ไมว่า่เป็นผูเ้ชือ่ หรอืผูท้ีไ่มเ่ชือ่กกต็าม) ทีต่กอยูภ่ายใตอ้ทิธพิล

ของนโยบายของซาตาน ( satanic policy ) ถกูเรยีกวา่ “คนชัว่” ( โยบ 35:12 , มทัธวิ

12:35 ) และ “ผูป้ระดษิฐค์วามชัว่” ( โรม 1: 30 )

V. ความสมัพนัธร์ะหว่างความชัว่และมนุษย์

A. ความบาปสว่นตวั , ความดขีองมนุษย์ และความชัว่ในมนุษยแ์ต่ละคน ได้

แพรก่ระจายออกมาจากธรรมชาตบิาป

B. ความบาปถกูแกไ้ขโดยวธิกีารตัง้ตน้ใหม่ ( rebound – 1 ยอหน์ 1: 9 )

สว่นความดขีองมนุษย์ และความชัว่ ถกูแกไ้ขโดยการเรยีนและการประยกุตห์ลกัคาํ

สอนพระคมัภรี์ ( การเตบิโตฝ่ายวญิญาณ ) (ยากอบ 4: 4-8; โรม 12:2)

C. ความชัว่และความเสือ่มทรามไดเ้ริม่ตน้ทีค่วามคดิ (มทัธวิ 6: 23 ; 15:19)

D. การสรา้งบรรทดัฐาน และมาตรฐานทีผ่ดิทาํใหม้นุษยก์ลายเป็นคนชัว่ โดย

ทีเ่ขาจะเรยีกสิง่ชัว่วา่ “ด”ี แทนทีม่าตรฐานและมมุมองของพระเจา้ ( divine viewpoint

) ซึง่เป็นความดทีีแ่ทจ้รงิ คอื Divine Good หรอื “ความดขีองพระเจา้” ( อสิยาห์

5:20 )

E. การทีจ่ะรกัและใหค้วามสาํคญัในรายละเอยีดปลกียอ่ยของชวีติ เหนือกวา่

ความรกัในหลกัคาํสอนพระคมัภรีใ์นจติใจของตน เป็นความชัว่ (1 ทโิมธี 6:10 )

F. คนชัว่แสวงหาความสขุโดยนําความความทุกขข์องคนอืน่ (สดุดี 35:11-13)

G. พระเจา้ไมต่อบคาํอธษิฐานของผูเ้ชือ่ทีอ่ยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของความชัว่

( โยบ 35:11-13 )

H. ความชัว่จะทาํลายตวัมนัเอง ( สดุดี 34:21-“ ความชัว่จะสงัหารคนอธรรม ”

)

I. ความชัว่ในจติใจทาํใหอ้ายสุัน้ ( อาโมส 5:14-15 )

VI. คาํศพัท์

A. ความชัว่ ในภาษาฮบีรู

1. און aven = ความไมม่อีะไร , ไมม่สีาระ , ความชัว่



2. רע ra' = คาํคณุศพัทข์อง – เลว , ชัว่ , คาํนามเพศชายของ

ความชัว่, หาทีด่ไีมไ่ด้ , เลวทราม

3. רעה ra 'ah= คาํนามเพศหญงิของความชัว่

4. רע ro ' a = ความเลว , ความชัว่ -ในเชงิคณุภาพ

5. רעע ra ' a = เป็นความชัว่ , เป็นความเลว

B. ความชัว่ ในภาษากรกี

1. kakos =κακός = คาํคณุศพัทข์อง ชัว่ , เลว , ไรค้า่

2. kakos = κακως = คาํกรยิาวเิศษณ์ของ ชัว่, เลว , ไรค้า่

3. kakia = κακια ความเลวทราม ล ความรา้ยกาจเลวทราม

4. kakoo = κακοω การทาํเลว

5. poneros = πονηρος คาํคณุศพัทข์อง ชัว่ , ไรค้า่ , เสือ่มทราม

6. poneros = πονηρος คาํนามของ การเจตนาทาํชัว่ , ผูก้ระทาํ

ชัว่, ‘The Evil One’ (ซาตาน )

7. poneria = πονηρια คาํคณุศพัทเ์พศหญงิของความบาป ,

ความมุง่รา้ย

8. phaulos = φαυ ͂λος ความชัว่ , ความไรค้า่ , ความเลวทราม

VII. ขอบข่ายของความชัว่

A. ขณะทีค่วามบาปและความชัว่ไดค้วบเกีย่วกนัเป็นประจาํ ความชัว่มี

มากกวา่ความบาป

1. ความชัว่รวมถงึความดขีองมนุษย์ ( human good ) , และความพยายามที่

จะแกปั้ญหาชวีติโดยแยกออกจากหลกัคาํสอนพระคมัภรี์ หรอื หลกัการและกฎหมาย

ต่างๆทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวส้าํหรบัสงัคมทีส่งบสขุ ( Laws of Divine

Establishment ) เชน่

-การกระทาํความดใีนสงัคม



-ระบบปกครองแบบสงัคมนิยม (utopian socialism ซึง่คนทีส่นบัสนุนมกัจะ

เชือ่วา่เป็นวธิทีีจ่ะขจดัความยากจน โดยตัง้กฎ ระบบเกบ็ภาษี และระบบสวสัดกีาร

เป็นความพยายามทีจ่ะกระทาํใหป้ระชาชนมคีวามเทา่เทยีมกนั แต่ไมค่าํนึงถงึความ

อสิระเสรใีนการดาํเนินชวีติของแต่ละคน)

- การคดิวา่ตนชอบธรรมเพราะการกระทาํตามกฎศาสนา ( legalism )

- ลทัธมิารก์ซ์ ( Marxism )

- ลทัธริกัสนัตภิาพ ( pacifism )

- การรณรงต่อตา้นโลกรอ้น (ตราบใดทีพ่ระเจา้ยงัตอ้งการประวตัศิาสตรข์อง

มนุษยด์าํรงไปกจ็ะไมม่ใีครสามารถทาํลายโลกได้ (2 เปโตร 3:5,7,10)

2. ความชัว่รวมถงึการจาํกดัเสรภีาพของมนุษย์ ซึง่เกดิจากหลายเหตุผลและ

ปรากฏในหลายรปูแบบ เชน่

- เพราะการเหน็แก่คนสว่นใหญ่ (the greater good)

- เป็นการทีค่นมอีทิธพิลใชอ้าํนาจใหบ้ดิเบอืนกฎของ เพือ่ผลประโยชน์ทาง

การเมอืง สงัคมและเศรษฐกจิ

- การปกครองทีข่า้ราชการรวบอาํนาจ ( the rise of bureaucracy )

- การใช้อํานาจรฐัในทางที่ผดิของรฐับาล ( government abuse of power ) - --

การแทรกแซงการคา้เสรแีละระบบทุ่นนยม ( interference in free enterprise and

the capitalist system ดู หลกัคําสอนเรือ่งหลกัการและกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจ้า

ทรงสถาปนาไวส้าํหรบัสงัคมทีส่งบสขุ ขอ้ C7)

3. ความชัว่รวมถงึกจิกรรมครสิเตยีนทีถ่กูเอามาแทนทีก่ารดาํเนินชวีติฝ่าย

วญิญาณ หรอืการทีผู่เ้ชือ่พยายามเตบิโตฝ่ายวญิญาณนอกเหนือจากการศกึษาหลกั

คาํสอนพระคมัภรีผ์า่นศษิยาภบิาล-ผูส้อนพระคมัภรี์ (Pastor-Teacher) ทีม่ขีอง

ประทานในการสอนและเตรยีมพรอ้ม

4. บอ่ยครัง้ความชัว่ถกูมองวา่เป็นความดี (2 โครนิธ์ 11:14-15)

ก. แมค้นทีต่ ัง้ใจกระทาํดี กท็าํความชัว่ (โรม 7:19,21)

1. แมแ้ตค่วามดทีีถ่กูตอ้งสมควร กส็ามารถถกูบดิเบอืน

กลายเป็นความชัว่



2. การทีผู่เ้ชือ่พยายามทาํใหโ้ลกดขีึน้ดว้ยความดขีองมนุษย์

(“white washing the devil’s world”) ดว้ยการรณรงสงัคมและการปะทว้ง กห็ยิง่ทาํให้

ความชัว่ทวมีากยิง่ขึน้ (เชน่ มทัธวิ 23:25-29)

ข. ผูเ้ชือ่ถกูเตอืนใหร้ะวงัการคบกบัผูก้ระทาํชัว่ ( ฟิลปิปี 3:2 )

B. ความชัว่ในสงัคมรบัการพลดัดนัจากพลงัและความสามารถพเิศษของ

มนุษย์ ซึง่ตรงขา้มจากความดขีองพระเจา้ ซึง่ก่อเกดิจากพระคณุของพระเจา้และ

ถกูพลกัดนัผา่นการดาํเนินชวีติฝ่ารวญิญาณของผูเ้ชือ่

C. คนทีค่ดิชัว่จะไมเ่ขา้ใจพระคุณพระเจา้ ( มทัธวิ 20:15)

1. พระคณุคอืพระราชกจิของพระเจา้ ไมใ่ชค่วามดขีองมนุษย์

2. ความชัว่ไดเ้น้นทีค่วามดขีองมนุษย์ จงึทาํใหค้นมองขา้มพระคณุของพระ

เจา้ หรอืมองพระคณุในทางทีเ่พีย้นไป ( สดุดี 38:19-20 )

3. หลกัคาํสอนผดิเป็นทัง้ความชัว่ และ “ความวกิลจรติ” ( insanity ) (ปัญญ

จารย์ 9:3)

VIII. ความชัว่แตกต่างจากสิ่งเหล ่าน้ี

A. ความบาป (1 พงศาวดาร 21: 1,17)

B. การถกูปิศาจ (วญิญาณชัว่) เขา้สงิ (Demon possession )

1. ผูเ้ชือ่สามารถถกูครอบงาํดว้ยความชัว่ แต่ปิศาจไมส่ามารถเขา้สงิ

รา่งได้ การถกูครอบงาํดว้ยความชัว่คอืการทีจ่ติใจของผูเ้ชือ่ถกูควบคมุดว้ยหลกัคาํ

สอนของซาตาน ( satanic doctrine ) (1 ทโิมธี 4:1)

2. จติใจของผูท้ีไ่มเ่ชือ่มัก่จะถกูครอบงาํดว้ยความชัว่ และยงัมผีูท้ ีไ่ม่

เชือ่บางคนทีถ่กูปิศาจเขา้สงิรา่งดว้ย (มาระโก 7:26 , ลกูา 8:2; 11:20)

C. สงคราม และภยัพบิตัิ

1. บอ่ยครัง้ การยกทพัเขา้สงครามเป็นการจาํเป็นเพือ่ทีจ่ะรกัษา

ประเทศชาตใิหเ้ป็นไท ซึง่ก่อใหเ้กดิความยากลาํบากและความทุกข์ แต่ถงึแมว้า่ความ

ชัว่อาจเกดิขึน้ระหวา่งสงคราม แต่สงครามไมใ่ชค่วามชัว่โดยตวัของมนัเอง

2. ภยัพบิตัิ (เชน่ โรคระบาด ภยัธรรมชาติ การหายนะทางเศรฐกจิ)

อาจเป็นการพพิากษาลงโทษสาํหรบัความบาปและความชัว่ แต่สิง่เหลา่น้ีไมใ่ชค่วาม

ชัว่



IX . ความชัว่ที่ม ีในประเทศชาติและการตีสอนรอบที่ 5 จากพระเจ้า

(Evil, the national entity & the administration of the fifth cycle of discipline)

A. ผูนํ้าประเทศทีช่ ัว่รา้ยจะนําประชาชนใหต้่อตา้นพระเจา้ ( นาฮมู 1:11 )

B. การกบฏ ( conspiracy ) และการปฏวิตัิ ( revolution ) เป็นสิง่ชัว่ (สดุดี

64:4-5 ,สภุาษติ 17:11)

C. การเตม็ดว้ยความชัว่ในประเทศ จะจบทา้ยดว้ยการถกูทาํลาย (เลวนิิถิ

26:14-38; มคิาห์ 1:5-12; อสิยาห์ 47:10-11)

F. ความสตัยซ์ื่อต่อหลกัการและกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไว้

สาํหรบัสงัคมทีส่งบสขุ (the Laws of Divine Establishment) ปกป้องมนุษยชาตจิาก

ความชัว่ (ปัญญาจารย์ 8:2-5 , โรม 13:3-4)

X . ประเดน็สาํคญัของผ ูเ้ชื่อที่เป็นสมาชิกในพระราชวงศข์องพระเจ้า คือจะรบั

อิทธิพลจากความชัว่หรือจากหลกัคาํสอนพระคมัภีร ์ (สภุาษติ 11:18,19; 14:22;

15:3; 16:6; 22:3; 3 ยอหน์ 11)

A. ผูเ้ชือ่ทีเ่ลอืกทีจ่ะเพกิเฉยต่อการเรยีน หรอืการประยกุตห์ลกัคาํสอนพระ

คมัภรีจ์ะตอ้งถกูเปลีย่นไปโดยความชัว่ (สภุาษติ 5: 13-14)

1. ผูเ้ชือ่ทีถ่อยหลงั ( เสือ่ม ) ฝ่ายวญิญาณไดร้บัอทิธพิลจากความชัว่

เสมอ (สดุดี 36:1-4), ยอหน์ 3:19)

2. ผูเ้ชือ่ทีถ่อยหลงัฝ่ายวญิญาณมกัจะแสวงหาความสขุ ความมัน่คง

และความปลอดภยัในทางทีช่ ัว่เสมอ (มคีาห์ 3:11-12)

B. ผูเ้ชือ่ทีเ่ตบิโตฝ่ายวญิญาณแลว้รบัการปกป้องจากความชัว่ เพราะการที่

เขาไดส้ะสมหลกัคาํสอนพระคมัภรีไ์วใ้นจติใจ (ปฐมกาล 48:16; 50:20; สดุดี 21:11;

23:4; 37:16-19; 91:10; 97:10; 119:101; 121:7; สภุาษติ 1:33; 2:10-14; 3:7;

12:12,20,21; 19:23; 2 เธสะโลนิกา 3:3)

C. ผูเ้ชือ่ไดร้บัคาํบญัชาใหข้จดัความชัว่ออกไป (เฉลยธรรมบญัญตัิ 13:5; อสิ

ยาห์ 1:16; โรม 12:9, 21; 1 เปโตร 3:9; 3 ยอหน์ 11)

XI. ความชัว่จะถกูกาํจดัในยคุพนัปีของพระคริสต ์



เมือ่พระครสิตท์รงเสดจ็กลบัมา (ต่อจากยคุเจด็ปีแหง่การทนทุกขเ์วทนา) จะ

พระครสิตจ์ะทรงยบัยัง้ความชัว่ ดว้ยวา่ 1. ซาตานและปิศาจจะถกูขงัไวใ้นเหว

ท่ีไมม่ีกน้ (the Abyss ววิรณ์ 19:15; 20:2, 3) 2. พระครสิตจ์ะทรงครอบครอง

ดว้ยความชอบธรรมและความยตุธิรรมทีท่รงสมบรูณ์แบบ (อสิยาห์ 11:1-5;

ววิรณ์ 19:15) 3. จะมกีารสอนทีส่มบรูณ์แบบ ไมม่กีารสอนเทจ็ (อสิยาห์ 11:9)

XII. ความชัว่ที่ปรากฏในคริสตจกัร

ความชัว่ในครสิตจกัรเกดิจากการสอนพระคมัภรีผ์ดิเป็นหลกั เพราะความโงเ่ขลา

ต่อหลกัคาํสอนพระคมัภรี์ ศษิยาภบิาลหรอืผูนํ้าในครสิตจกัรมกัจะเน้นการกระทาํและ

พฤตกิรรม (เชน่ กฎศาสนา ขอ้หา้ม พธิกีรรม อารมณ์ และการทาํความดตี่างๆ) แทน

ทกีารสอนเกีย่วกบันโยบายพระคณุของพระเจา้ ทัง้ในเรือ่งความรอดและชวีติฝ่าย

วญิญาณทีพ่ระเจา้ทรงโปรดประทานใหแ้ก่ผูเ้ชือ่ ความชัว่ ไดข้ดัขวางไมใ่หม้นุษย์

มาถงึความรอด หรอืขดัขวางการเตบิโตฝ่ายวญิญาณของผูเ้ชือ่ ถา้ผูเ้ชือ่ใชเ้วลายุง่

เกีย่วกบัผูท้ีส่อนหรอืเชือ่ในความชัว่เหลา่น้ี จะตอ้งเขา้สูก่ารตสีอนจากพระเจา้

( divine discipline )

ความชัว่คอืนโยบายของซาตานซึง่ต่อตา้นความดขีองพระเจา้ ( Divine Good ) มี

เฉพาะผูเ้ชือ่ทีโ่ตฝ่ายวญิญาณ ( mature believer ) ทีส่ามารถแยกแยะไดร้ะหวา่ง

ความชัว่ (ซึง่รว่มถงึความดขีองมนุษย)์ กบัความดขีองพระเจา้

ตวัอยา่งการสอนผดิในครสิตจกัร

- การใหบ้พัตสิมาดว้ยน้ําเพือ่รบัความรอด (water baptism)

- การพดูภาษาต่างๆ (tongues ทีค่รสิเตยีนไทยมกัเรยีกวา่ “ภาษาแปลกๆ”)

เป็นการรบัรอ้งความรอด หรอืแสดงถงึการเตบิโตฝ่ายวญิญาณ

- การสัง่สอนวา่ผูเ้ชือ่สามารถสญูเสยีความรอดได้ (teaching loss of

salvation)

- ความจาํเป็นทีต่อ้งเขา้โบถสอ์ยา่งประจาํวนัอาทติย์ ( mandatory church

attendance )

- การบบีบงัคบัใหถ้วายสบิลด (ทศางค์ / Coercion of Tithing)

- การต่อตา้นชาวยวิ (anti-semitism)


