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บทที่ 4
พลังอํ านาจฝายวิญญาณที่ชั่ว

ภาคที่ 1
ซาตาน

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
• บอกไดวาซาตานเปนพลังอํ านาจฝายวิญญาณที่ชั่วราย
• อธิบายวาซาตานถือกํ าเนิดมาอยางไร ?
• อธิบายสถานะดั้งเดิมของมัน
• อธิบายวาซาตานหลนจากสถานะดั้งเดิมไดอยางไร ?
• บอกไดวาซาตานนํ าใครไปกับมันดวยเมื่อมันตกลงมา
• บอกถึงลักษณะของธรรมชาติ (บุคลิกภาพ) ของมัน
• บอกถึงขอบเขตของกิจกรรมของมัน
• สรุปกิจกรรมฝายวิญญาณของซาตาน

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ทานทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวใหดี ดวยวาศัตรูของทานคือมาร วนเวียนอยู

รอบๆ  ดุจสิงหคํ ารามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได”  1 เปโตร 5.8
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คํ านํ า
ในบทที่แลว คุณไดศึกษาถึงสงครามอันยิ่งใหญที่มองไมเห็นซึ่งดํ าเนินไปในโลกฝายวิญญาณ

คุณไดศึกษาถึงพลังอํ านาจฝายวิญญาณที่ดีซึ่งเขารวมในสงครามนี้  ประกอบดวยพระเจา 3 พระภาค
(พระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์)  และทูตสวรรค

บทนี้จะแนะนํ าพลังฝายวิญญาณแหงความชั่วรายที่เรียกวา ซาตาน  คุณจะศึกษาถึงที่มา
สถานภาพดั้งเดิม มันตกลงมาจากฐานะเดิมไดอยางไรและมันเอาใครไปดวย

คุณจะไดศึกษาถึงธรรมชาติของกิจกรรมและรับรูถึงยุทธวิธีของมัน
ในสงครามในโลกธรรมชาติ ทหารตองรูจักศัตรูกอนที่จะเขาสูสนามรบ  เขาตองศึกษาขอมูล ทั้ง

หมดที่มีอยูเกี่ยวกับศัตรู ธรรมชาติบุคลิกภาพและยุทธวิธีของมัน เหตุนี้เองกํ าลังของกองทหาร จึงใช
เวลามากในการรวบรวมขอมูลลับเกี่ยวกับศัตรู

เชนเดียวกันในสงครามฝายวิญญาณ  คุณจะสามารถทํ าสงครามไดดีถาคุณรูจักแยกแยะศัตรู
เขาใจบุคลิกภาพและรูถึงยุทธวิธีของมัน

ตามที่เราเรียนมาแลววา พลังของความชั่วรายที่เราเผชิญไมไดเปนเลือดเนื้อแตเปนวิญญาณ ที่
ชั่วราย

กํ าเนิดของซาตาน
พระเจาเปนผูสรางซาตานขึ้นมา

“เพราะวาในพระองคสรรพสิ่งไดถูกสรางขึ้น  ทั้งในทองฟาและที่แผนดินโลก  สิ่งซ่ึง
ประจักษแกตาไมวาจะเปนเทวบัลลังกหรือเปนเทพอาณาจักรหรือเปนเทพผูครองหรือศักดิ
เทพ  สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสรางขึ้นโดยพระองคและเพื่อพระองค”  โคโลสี 1.16

พระเจาไมไดทรงสรางความชั่วราย  ซาตานเมื่อถูกสรางขึ้นเดิมนั้นเปนผูที่สมบูรณทุกอยาง  แต
พระองคทรงใหเจตนาแกเขาที่จะเลือกความดีหรือความชั่วราย

“เจาก็ปราศจากตํ าหนิในวิธีการทั้งหลายของเจา ต้ังแตวันที่เจาไดถูกสรางขึ้นมาจนพบ
ความบาปชั่วในตัวเจา”  เอเสเคียล 28.15

ฐานะดั้งเดิมของซาตาน
พระคัมภีรอธิบายถึงฐานะดั้งเดิมของซาตานในเอเสเคียล 28.12-17  จงอานขอความ นี้กอนที่

จะศึกษาตอไป
เดิมนั้นเมื่อซาตานถูกสรางขึ้นมา  เขาเปนทูตสวรรคของพระเจา  เขาอยูในชั้นของเชรูบิม เขา

บริสุทธิ์  ฉลาด และสวยงาม
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เขาเปนผูนํ าทามกลางเครูบและถูกเรียกวา  เครูบผูเฝายาม (รักษาพระองค)  หรือเครูบผูปก
คลุม (พระที่นั่ง)  เดิมเขาชื่อวา  ลูซิเฟอร  ซึ่งหมายถึง ผูนํ าแสงสวาง (อิสยาห  14.12)  เขาไดรับ
ตํ าแหนงอยูบนภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระเจา

เรามองเห็นภาพของซาตานวา สวยงามฉลาดเพียงใดในสถานภาพดั้งเดิมจากพระวจนะของ
พระเจา เขาเปนดังอัญมณีที่มีคา แตอัญมณีไมมีแสงในตัวเอง มันไมสวยงามเมื่ออยูในที่มืด ความ งาม
ของมันมาจากความสามารถสะทอนแสงจากภายนอก

เมื่อพระเจาทรงสรางลูซิเฟอรนั้นทรงทํ าใหเขาสามารถสะทอนพระสิริของพระเจาไดมากกวาสิ่ง
มีชีวิตอื่นใด  พระเจาทรงเปนแสงสวางที่ทํ าใหลูซิเฟอรสาดแสงความงามออกมา

ซาตานลมลง
แตวาซาตานไมรักษาสถานภาพที่มีสงาราศีเอาไวได  พระคัมภีรอธิบายถึงการกบฏและการ ที่

ซาตานลมลงไววา
“โอ  ดาวประจํ ากลางวันเอย  พอโอรสแหงพระอรุณ  เจารวงลงมาจากฟาสวรรคแลวซิ

เจาถูกตัดลงมายังพื้นดินอยางไรหนอ  เจาผูกระทํ าใหบรรดาประชาชาติตกต่ํ านะ
เจารํ าพึงในใจของเจาวา “ขาจะขึ้นไปยังฟาสวรรคเหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจา

ขาจะตั้งพระที่นั่งของขา ณ ที่สูงนั้น  ขาจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ที่อุดรไกล
ขาจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ  ขาจะกระทํ าตัวของขาเหมือนองคผูสูงสุด”
แตเจาถูกนํ าลงมาสูแดนคนตาย  ยังที่ลึกของปากแดน”     อิสยาห 14.12-15
“จิตใจของเจาผยองขึ้นเพราะความงามของเจา เจากระทํ าใหสติปญญาของเจาเสื่อม

ทรามลง เพราะเห็นแกความงามของเจา เราเหวี่ยงเจาลงที่ดินแลว เราตีแผเจาตอหนากษัตริย
ทั้งหลาย  เพื่อตาของทานทั้งหลายเหลานั้นจะเพลินอยูที่เจา”      เอเสเคียล 28.17

การที่ซาตานลมลงเกิดจากความเยอหยิ่งและการกบฏที่แสดงออกในทาที 5 ประการ  ซาตาน
พูดวา

“เราจะขึ้นไปยังสวรรค”    เขาปรารถนาที่จะยึดครองพระที่นั่งของพระเจาคือ  สวรรค
“เราจะยกบัลลังกของเราเหนือทูตสวรรค (ดวงดาว) ของพระเจา”  เขาไมเพียงแตอยาก

ยึดครองพระที่นั่งของพระเจา  เขายังโลภอยากครองเหนือทูตสวรรคทั้งหลาย
“เราจะนั่งอยูเหนือภูเขาของที่ประชุมทั้งหลาย”  นี่เปนศูนยกลางของการครอบครองใน

โลกนี้ของพระเจา  ซาตานตองการครองโลกดวย
“เราจะขึ้นไปเหนือที่สูงสุดของเมฆ” เมฆหมายถึงพระสิริของพระเจา  ซาตานตองการ พระ

สิริของพระเจามาเปนของเขา (ขอความตอไปนี้กลาวถึงเมฆ ซึ่งหมายถึงพระสิริของพระเจา อพยพ
13.21, 40.28-34,  โยบ 37.15-16,  มัทธิว 26.64,  วิวรณ 14.14-16)
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“เราจะเปนเหมือนผูสูงสุด” ซาตานเลือกชื่อนี้เพราะวามันสะทอนวาพระเจาเปนเจาของ
สวรรคและโลก”

เมื่อซาตานลมลง
จากการกบฏนี้เอง  ซาตานจึงถูกพระเจาขวางลงจากสวรรค

“เราจะกํ าจัดเจาเสียจากภูเขาแหงพระเจา  ...เราเหวี่ยงเจาลงที่ดินแลว”
 เอเสเคียล 28.16-17

เมื่อซาตานกบฏ  ความบาปก็เขามาสูจักรวาล  ดังนั้นพระเจาจึงสามารถทํ าได  2 ส่ิงคือ
พระองคอาจฆาซาตานเสีย  แตถาพระเจาทรงทํ าศัตรูตัวแรกดวยวิธีนี้ก็อาจมีการกบฏอื่นๆ เกิด

ข้ึนได  ประวัติศาสตรของสวรรคอาจเต็มไปดวยหายนะที่คลายๆ กันนี้
การจัดการอีกประการหนึ่งซึ่งพระเจาทํ ากับซาตาน การที่ซาตานอางวามีอํ านาจมากเหนือ ผู

อ่ืนนั้น ตองถูกตัดสินลงโทษบนโลกนี้ในเวลาอันเหมาะสม
เมื่อพระเจาทรงสรางมนุษยชายและหญิง การลงโทษบนโลกเกิดขึ้น  คุณอานเรื่องของ การที่

ซาตานลอลวงอาดามและเอวา  และเขาลมลงในความบาปไดในปฐมกาลบทที่ 3
การตอสูยังคงดํ าเนินตอไปบนโลก ซึ่งเปนสงครามฝายวิญญาณ ซาตานยังคงแสวงหาอํ านาจ

ตํ าแหนงฐานะและตองการใหคนนมัสการ  แตวาเราจะเรียนภายหลังวามันเปนศัตรูที่พายแพแลว  พระ
เยซูทรงมีชัยเหนืออํ านาจของซาตาน โดยการสิ้นพระชนมและการฟนจากความตายของพระองค  จุด
หมายปลายทางสุดทายของซาตานถูกเปดเผยไวแลวในพระคัมภีร

เมื่อซาตานตกจากสวรรค  มันไมไดตกลงมาคนเดียว  แตยังนํ าเอาทูตสวรรคจํ านวนหนึ่งซึ่ง เขา
รวมในการกบฏตอพระเจาลงมาดวย ซึ่งทูตสวรรคกลุมนี้เองที่เปนพลังที่ชั่วรายของมาร ซึ่งคุณจะ ศึกษา
ตอไป

ขอบเขตของกิจการของซาตาน
ซาตานขึ้นลงตอหนาพระพักตรพระเจาและปฏิบัติการในโลก รวมทั้งใน “อากาศ” หรือ บริเวณ

ที่อยูเหนือโลก

 “อยูมาวันหนึ่งเมื่อเทพบุตรทั้งหลายมารายงานตัวตอพระเจา ซาตานไดมาในหมูเขา
ดวย

 พระเจาตรัสถามซาตานวา "เจามาจากไหน" ซาตานทูลตอบพระเจาวา "จากไปๆ มาๆ
อยูบนแผนดินโลก และจากเดินขึ้นเดินลงบนนั้น"   โยบ 1.6-7



วิชา  สงครามฝายวิญญาณ  (บทที่ 4)                                                                            หนา  50

“ครั้งเมื่อกอนทานเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลก  ตามเจาแหงยานอากาศ
คือ วิญญาณที่ครอบครองอยูในคนทั้งหลายที่ไมเชื่อฟง”  เอเฟซัส 2.2

ซาตานปฏิบัติการทั้งในสวรรคและในโลก

ซาตานอยูที่ไหน ?
ซาตานอยูในโลกนี้ในรูปของวิญญาณ
“พระเจาตรัสถามซาตานวา “เจามาจากไหน ?”  ซาตานทูลตอบพระเจาวา  “จากไปๆ

มาๆ อยูบนแผนดินโลกและจากเดินขึ้นเดินลงบนนั้น””  โยบ 1.7
“ทานทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวใหดีดวยวาศัตรูของทานคือมารวนเวียนอยูรอบๆ 

ดุจสิงหคํ ารามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได”  1 เปโตร 5.8

กิจการของซาตาน
เราอาจสรุปกิจการของซาตานโดยสังเกตุวามันมุงไปที่การตอสูพระเจา แผนการและประชา-

กรของพระองค

บุคลิกภาพของซาตาน
ซาตานเปนวิญญาณ  แตมันก็มีบุคลิกภาพ  พระคัมภีรสอนวาซาตานนั้น

ฉลาดและลึกลับ
“แตขาพเจาเกรงวางูนั้นไดลอลวงนางเอวาดวยอุบายของมันฉันใด จิตใจของทานก็จะ

ถูกลอลวงใหหลงไปจากความสัตยซ่ือและความบริสุทธิ์ตอพระคริสตฉันนั้น” 2 โครินธ 11.3

มีอารมณ
“และพญานาคโกรธแคนหญิงนั้น.......”  วิวรณ 12.17

มีเจตนาของตนเอง
“หลุดพนบวงของมารผูซ่ึงดักจับเขาไวใหทํ าตามความประสงคของมัน” 2 ทิโมธี 2.26
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เยอหยิ่ง
“อยาใหผูที่กลับใจใหมๆ เปนผูปกครองดูแลเกรงวาเขาอาจจะยโส แลวก็จะถูกปรับ

โทษเหมือนอยางมารนั้น”  1 ทิโมธี 3.6

มีอํ านาจ
“......เจาแหงยานอากาศ”  เอเฟซัส 2.2

หลอกลวง (หลอกใหตายใจ)
“จงสวมยุทธภัณททั้งชุดของพระเจา เพื่อจะตอตานยุทธอุบายของพญามารได”          

เอเฟซัส  6.11

ดุราย
“ทานทั้งหลายจงสงบใจ  จงระวังระไวใหดี  ดวยวาศัตรูของทานคือมารวนเวียนอยู

รอบๆ ดุจสิงหคํ าราม  เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได”  1 เปโตร 5.8

ลอลวง (ลอใหหลงเชื่อ)
“การกระทํ าเชนนั้นไมแปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเปนทูตแหง

ความสวางได”  2 โครินธ 11.14

ชื่อตางๆ ของซาตาน
นอกเหนือจากบุคลิกภาพเหลานี้แลวชื่อตาง ๆ ของซาตานยังบอกใหรูมากขึ้นเกี่ยวกับลักษณะ

ของมัน
พระคัมภีรใหชื่อซาตานหลายชื่อ  ซึ่งสะทอนใหเห็นธรรมชาติของมันและกิจการของมัน
ตามที่เราไดเรียนแลววา เดิมนั้นซาตานถูกเรียกวา “เครูบผูถูกเจิม” และ “ลูซิเฟอร”  กอนที่มัน

จะกบฏ  ชื่ออ่ืน ๆ ของซาตานมีดังนี้
อาบัดโดน  (คํ าภาษาฮีบรูแปลวา ทูตสวรรคผูทํ าลาย) วิวรณ  9.11
ผูกลาวโทษพี่นอง                       วิวรณ 12.10
ศัตรู 1 เปโนร 5.8
ทูตแหงชองบาดาล วิวรณ  9.11
ทูตแหงความสวาง 2 โครินธ 11.4
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อะพอลลิโยน (ภาษากรีก - ผูทํ าลาย) วิวรณ  9.11
เบเอลเชมับ มัทธิว 12.24,  ลูกา 11.15,  มาระโก 3.22
เบลิอัล 2 โครินธ 6.15
ผูลอลวง วิวรณ 12.9,  20.3
ผูทํ าลาย (องคเพชฌฆาต) 1โครินธ 10.10
มาร (ผูใสราย) 1 เปโตร 5.8,  มัทธิว 4.1
มังกร วิวรณ 12.3
ศัตรู มัทธิว 13.39
มารราย 1 ยอหน 5.19
เจาของโลกนี้ 2 โครินธ 4.4
กษัตริยแหงไทรัส เอเสเคียล 28.12-15
ผูโกหก  พอแหงการมุสา ยอหน 8.44
ผูฆาคน ยอหน 8.44
เจาแหงผีมาร  (นายผี) มัทธิว 12.24
เจาแหงโลกนี้ ยอหน 12.31,  14.30, 16.11
เจาแหงยานอากาศ เอเฟซัส 2.2
ซาตาน (ผูตอตานหรือศัตรู) ยอหน 13.27
งู (พญานาค)  วิวรณ 12.9, 20.2, 2 โครินธ 1.3, ปฐมกาล 3.4,14
ผูผจญ,ผูทดลอง  มัทธิว 4.3, 1 เธสะโลนิกา 3.5
สิงหคํ าราม  1 เปโตร 5.8
เทพผูครองพิภพในโมหะความมืด เอเฟซัส 6.12
วิญญาณที่ทํ าใหเด็กไมเชื่อฟง เอเฟซัส 2.2

คุณสามารถรูจักมันไดโดยลักษณะและชื่อของมัน
มันสามารถหลอกลวงได พระคัมภีรจึงเตือนเราวา

“ทานทั้งหลายจงสงบใจ จงระวังระไวใหดี ดวยวาศัตรูของทาน คือมารวนเวียนอยู
รอบๆ ดุจสิงหคํ าราม เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได”  1 เปโตร 5.8

“และอยาใหโอกาสแกมาร”   เอเฟซัส 4.27
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สิ่งที่ซาตานทํ าไมได
ซาตานไมเหมือนพระเจา ซาตานไมสัพพัญู (รูแจงทุกสิ่ง)  ถาซาตานมองเห็นอนาคต มันคง

ไมยอมใหพระเยซูถูกตรึงตายบนไมกางเขน  เพราะการตายของพระเยซูจะทํ าลายอํ านาจของมาร และ
เปดหนทางหลุดพนบาปใหแกมนุษย

ซาตานไมมีฤทธิ์อํ านาจสูงสุด พระเยซูไดตรัสวา ฤทธิ์อํ านาจของพระเจาที่อยูในเรา ยิ่งใหญกวา
ฤทธิ์อํ านาจของซาตาน ผูที่เชื่อในพระเยซูก็มีชัยชนะเหนือมาร (ยอหน 12.31)  มารจะมีอํ านาจเหนือ
เฉพาะผูที่ยอมตอมัน  อํ านาจของมันถูกจํ ากัดโดยอํ านาจของพระเจา (โยบ 1.10-12)   มารจะชนะผูเชื่อ
ในกรณีที่ผูนั้นยอมเชื่อฟงมันเทานั้น

ซาตานไมไดอยูทุกหนแหงในเวลาเดียวกันได  แตมันมีสมุนอยูมากมายกระจายกันไปทั่ว เพื่อ
ทํ าตามความตองการของมัน  คุณจะเรียนรูมากขึ้นในบทตอไป
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ช่ือ                                         

บททดสอบตนเองบทที่ 4

1. จงเขียนขอพระคัมภีรของบทนี้จากความทรงจํ า
                                                                                                                     
                                                                                                                     

2. ซาตานกํ าเนิดมาไดอยางไร ?
                                                                                                                     
                                                                                                                     

3. ฐานะดั้งเดิมของมันคืออะไร ?
                                                                                                                     
                                                                                                                     

4. อะไรเปนเหตุใหซาตานลมลง
                                                                                                                     
                                                                                                                     

5. ซาตานนํ าเอาใครไปกับมันดวยเมื่อมันลมลง
                                                                                                                     
                                                                                                                     

6. ขอบเขตของกิจการของซาตานคืออะไรบาง
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     

7. จงสรุปยุทธวิธีทั่วไปของซาตาน
                                                                                                                     
                                                                                                                     

8. จงบอกบุคลิกลักษณะของซาตานเทาที่คุณจํ าไดในบทนี้
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คํ าตอบบททดสอบบทที่ 4

1. “ทานทั้งหลายจงสงบใจ  จงระวังระไวใหดี  ดวยวาศัตรูของทานคือมารวนเวียนอยูรอบ ๆ ดุจ
สิงหคํ าราม  เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได”  1 เปโตร 5.8

2. เดิมนั้น พระเจาทรงสรางซาตานใหเปนทูตสวรรค หนา 47
3. ตามฐานะเดิมนั้น มารเปนทูตสวรรคชื่อ ลูซิเฟอร  เครูปผูถูกเจิม  หนา 47
4. ซาตานตกลงมาจากฐานะของมันเพราะความเยอหยิง่และการกบฏ ซึ่งแสดงออกในขอความ 

5 ประการของประโยค  “เราจะ”  หนา  47-48
5. มันนํ าเอาทูตสวรรคจํ านวนหนึ่งของพระเจาซึ่งเขารวมในการกบฏของมัน  หนา 48
6. ขอบเขตของกิจการของซาตานอยูทั้งในสวรรคและในโลก  หนา 49
7. กิจการทั่ว ๆ ไปของซาตานมุงไปที่การตอสูพระเจา  แผนการและประชากรของพระองค

หนา 49
8. จงศึกษารายการที่ใหไวในหนา 49-50
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เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป

1. จงศึกษาบันทึกในพระคัมภีรเกี่ยวกับถอยคํ าของซาตาน ซึ่งเปนคํ านํ าใหรูถึงกลยุทธของมันมากขึ้น
• ปฐมกาล 3.1, 4, 5
• โยบ 1.7-12
• โยบ 2.1-6
• มัทธิว 4.1-11
• ลูกา 4.1-13

2. ซาตานนั้นตรงขามกับพระวิญญาณอยางแนนอน  พระเจาทรงสงพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหนํ าคนมาถึง พระ
องค ซาตานกระทํ าการเพื่อดึงคนออกจากพระเจา มันเปนส่ิงที่ตรงขามกับงานรับใชของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ซาตาน ขออางอิง
วิญญาณแหงความจริง วิญญาณแหงความเท็จ 1 ยอหน 4.1
ความจริง ผูโกหก ยอหน 14.17,  8.44
ใหชีวิต ผูฆาคน 1 โครินธ 15.45  ยอหน 8.44
บริสุทธิ์ ชั่วราย โรม 1.4,  มัทธิว 6.13,

มัทธิว 3.16,  วิวรณ 12.9
ผูชวยเรา ศัตรูของเรา โรม 8.26, 1 เปโตร 5.8
ทํ าใหเราพูด ทํ าใหคนเปนใบ กิจการ 2.4, มาระโก 9.17
เปนทนาย เปนผูใสราย ยอหน 14.16,  โยบ 1.9-11
แข็งแรงกวาซาตาน เปนผูมีอาวุธแข็งแรง ลูกา 11.21-22

3.  พระเยซูตรัสอะไรเกี่ยวกับซาตานบาง
เรียกมันวาศัตรู มัทธิว 13.39
เรียกมันวามารราย มัทธิว 13.36
เรียกมันวาเจาแหงโลกนี้ ยอหน 12.31, 14.30
เรียกมันวาผูโกหกและบิดาแหงการมุสา ยอหน 8.44
เรียกมันวาผูฆาคน ยอหน 8.44
เห็นมันตกจากสวรรค ลูกา 10.18
บอกวามันมีอาณาจักร มัทธิว 12.26
บอกวามันหวานขาวละมานทามกลางขาวสาลี มัทธิว 13.38-39
บอกวามันฉวยเอาพระวจนะของพระเจาจากผูที่ไดยิน มัทธิว 13.19,  มาระโก 4.15, ลูกา 8.12
บอกวามันปรารถนาอยากไดเปโตร ลูกา 22.31
วามันเปนทูตสวรรค มัทธิว 25.41
วาไฟนรกถูกเตรียมไวสํ าหรับมัน มัทธิว 25.41
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