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 วิธีเอาชนะส่ิงชั่วรายคือ การศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร ทําใหผูอาน
รูวิธีการหลอกลวงของซาตาน พระวจนะของพระเจาเปดโปงเบื้องหลังอัน
นากลัวของมาร การอธิษฐานและการศึกษาพระธรรมคือวิธีที่จะชวยใหเรา
รอดพนจากการทดลอง
 พระคริสตธรรมคัมภีร คือ คําตอบของสังคมโลกทั้งในอดีต ปจจุบัน
และอนาคต จงแสวงหาความรู เพ่ือทานจะเขาใจและเตรียมตัวใหพรอม
สําหรับวิกฤตการณที่กําลังจะเกิดขึ้น
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บทที่ 3
วิธีเอาชนะมารราย

 การตอสูอันย่ิงใหญระหวางพระคริสตกับซาตานกําลังจะ
สิ้นสุดลงในไมชานี้ และผูชั่วรายนี้ใชความพยายามข้ึนเปน

สองเทา เพื่อทําลายกิจการที่พระคริสตทรงกระทําเพ่ือมนุษย จุดประสงค
ที่มันหาทางทําใหสําเร็จจงได ก็เพ่ือกักขังมนุษยใหอยูในความมืดและ
ไมใหกลับใจใหมจนกวาการทําหนาที่คนกลางของพระคริสตสิ้นสุดลง 
เมื่อความออนแอไมสนใจใยดีเกิดขึ้นกับคริสตจักร ซาตานจะไมมีความ
เปนหวง แตเมื่อใดมนุษยพูดขึ้นวา “ขาพเจาจะตองทําอยางไรจึงจะ
รอดได” เมื่อนั้นมันจะยืนขึ้นเพื่อใชอํานาจของมันตอสูพระคริสตและ
พยายามขัดขวางอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทันที
 วันหนึ่งเหลาเทพบุตรไดมาเฝาเฉพาะพระพักตรพระเจา ซาตานก็
มาอยูทามกลางท่ีประชมุนัน้ดวย  มนัไมไดมาเพ่ือนมสัการพระมหากษัตรยิ
นิรันดร แตเพื่อวางแผนเอาความชั่วรายของมันทําลายคนชอบธรรม 
(โยบ 1:6) เมื่อมนุษยมารวมกันประชุมนมัสการ มันก็เขารวมดวย 
หาทางครอบงําจิตใจของผูที่มานมัสการดวยเลหเหลี่ยมของมัน ขณะที่
ผูสื่อขาวของพระเจาศึกษาขอพระคัมภีรตางๆ มันก็คอยสังเกตเร่ืองท่ีนํา
มาสั่งสอนจากนั้นก็ใชไหวพริบและความฉลาดของมันหันเหขาวสาร
ทุกอยาง เพื่อจะไมใหบรรดาคนที่มันกําลังหลอกลวงเขาใจ คนที่ตองการ
คําตักเตือนมากท่ีสุดจะถูกชักจูงใหยุงกับการติดตอธุรกิจบางอยาง หรือ
โดยสิ่งอื่นๆ เพื่อขัดขวางเขาไมใหฟงพระวจนะ
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 ซาตานมองเห็นบรรดาผูรับใชของพระเจา แบกภาระหนักเพราะ
ความมืด ฝายจิตวิญญาณไดหอมลอมประชาชนท้ังหลายไว มันไดยิน
เสียงคนเหลานั้นอธิษฐานขอพระเจาประทานพระคุณและอํานาจท่ีจะ
ทําลายมนตสะกดของความเฉยเมยและเกียจคราน จากน้ันจะแสดงความ
กระตือรือรนอีกคร้ัง เพื่อลอลวงมนุษยทําตามตัณหาและความอยาก หรือ
ประพฤติตามความใครของตนเอง การกระทําเชนนี้ทําใหมนุษยขาดสติ
ทําใหเขาพลาดจากการไดยินไดฟงสิ่งที่เขาตองเรียนรูมากท่ีสุด
 ซาตานรูดวีา  ทกุคนทีล่ะเลยตอการอธษิฐานและการศกึษาคนควา
พระคัมภีรจะพายแพตอการโจมตีของมัน  ดงันัน้มนัจงึหากลอุบายทุกอยาง
เทาที่จะทําไดเพื่อใหจิตใจหมกมุนอยูกับสิ่งตางๆ เมื่อใดท่ีพระเจาทรง
กระทําภารกิจของพระองค ผูชวยมือขวาของมันก็ทํางานของพวกมัน
อยางขยันขันแข็งเชนเดียวกัน พวกมันพยายามแสดงใหคนอ่ืนเห็นวา
บรรดาผูรับใชที่ซื่อสัตยและเสียสละ การบิดเบือนอารมณความรูสึก 
การทําสิ่งท่ีดีงาม กระจายการยุแหยทิ่มตําไปทั่ว และยั่วยุใหเกิดความ
สงสัยในความคิดของคนท่ีดอยประสบการณ ขณะเดียวกันเมื่อมองเห็น
วาพวกเขาคือลูกของใคร ทําตามแบบอยางของผูใด และทํางานใหใคร 
“ทานจะรูจักเขาไดดวยผลของเขา (มัทธิว 7:16 และดูวิวรณ 12:10)

ความจริงไดรับการชําระใหบริสุทธิ์

 ผูลอลวงที่ยิ่งใหญมีสิ่งนอกรีตนอกรอยมากมาย เตรียมไวอยาง
เหมาะสมตามความพอใจของคนท่ีมันจะทําลาย แผนการของมันก็คือ
การนําเอาความไมจริงใจ ใหเกิดความสงสัยและไมมีความเช่ือ คน
จํานวนมากที่ไมมีความเชื่อพระเจาอยางแทจริง ยอมรับเอาหลักความ
จริงบางอยาง จากนั้นเขามาเปนคริสเตียน และโดยวิธีนี้เขาสามารถนํา
เอาความเชื่อผิดๆ ของตนเขามาวาเปนหลักความเชื่อของพระคัมภีร
ซาตานรูดีวาความจริงที่รับไวดวยความรักยอมจะชําระจิตวิญญาณให
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บริสุทธิ์ ดวยเหตุนี้เองมันจึงพยายามสงเสริมใหนําเอาทฤษฎีเทียมเท็จ 
และนิยายตางๆ เขามาแทนขาวประเสริฐของพระเจา นับต้ังแตสมัยแรก
ที่บรรดาผูรับใชพระเจาไดตอสูกับครูสอนเทียมเท็จ มิใชเพราะคนเหลานี้
เปนคนท่ีชั่วรายเทานั้น แตเพราะพวกเขาสอนความเท็จที่เปนอันตราย
ตอจิตวิญญาณ เอลียาห เยเรมีห และเปาโล มีความแนวแนในการ
ขัดขวางบรรดาคนที่หันเหมนุษยไปจากพระวจนะของพระเจา บรรดานัก
ปกปองความจริงผูบริสุทธิ์เหลานี้ไมเห็นดวยอยางยิ่งกับแนวคิดเสรีนิยม
ซึ่งยึดถือวาความเชื่อในศาสนาที่ถูกตองไมใชสิ่งสําคัญ
 การตีความหมายพระคัมภีรที่คลุมเครือและดวยความคิดแปลกๆ 
ตามใจชอบ ขัดแยงกับทฤษฎีตางๆ ในวงการศาสนาคริสเตียนเปนงาน
ของศัตรูผูยิ่งใหญของเรา เพื่อสรางความสับสนในความคิดคนท้ังหลาย 
ความคิดเห็นไมลงรอยและการแตกแยกเปนหมูคณะในบรรดาคริสตจักร
ทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนอยางกวางขวางน้ัน เกิดมาจากการพยายามใชขอ
พระคัมภีรเพื่อสนับสนุนทฤษฎีที่พวกตนพอใจ
 เพื่อเปนการสนับสนุนหลักคําสอนผิด บางคนแยกเอาขอความ
จากพระคัมภีรออกจากบริบทไปเสีย บางคนอางขอความเพียงคร่ึงเดียว
เพ่ือนําใชสนับสนุนจุดท่ีตนเองตองการ ขณะที่ขอความที่เหลืออยูมี
ความหมายของสิ่งท่ีตรงกันขาม คนเหลานี้ไดรุกกาวเขามาดวยความ
ฉลาดแกมโกงเหมือนงูอยูเบื้องหลังการอธิบายความหมายใหเปนไปตาม
ปรารถนาฝายเนื้อหนังของพวกเขา สวนบางคนนําเอาสัญลักษณตางๆ
มาตีความหมายใหเปนไปตามจินตนาการของตนเอง โดยไมคํานึงถึง
คําพยานของพระคัมภีรที่อธิบายตัวเองได จากน้ันนําเอาจินตนาการ
แปลกแยกที่หาความแนนอนไมไดของตนมาเปนคําสอนของพระคัมภีร
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พระคัมภีรทั้งเลมเปนเคร่ืองชี้แนะ

 เมือ่ใดก็ตามท่ีการศกึษาพระคัมภรีโดยไมการอธิษฐาน  จติวญิญาณ
ทีไ่มพรอมจะเรียนรู  ขอความท่ีสามารถเขาไดงายท่ีสดุก็อาจจะถูกบดิเบอืน
จากความหมายท่ีแทจริงได การสอนพระคัมภีรแกประชาชนจะตองบอก
ทุกสิ่งตามที่อานพบ
 พระเจาทรงประทานคาํพยากรณทีแ่นนอน  ทตูสวรรคและพระครสิต
ไดนํามาแจงแกดาเนียลและยอหนทราบถึงเหตุการณที่ “จะตองอุบัติขึ้น
ในไมชา” (วิวรณ 1:1) เรื่องราวสําคัญเก่ียวกับความรอดของเรามิไดถูก
เปดเผยแกผูทีพ่ยายามสรางความสบัสนและเขาใจผดิ  หากผูนัน้ศกึษาดวย
ใจอธิษฐาน และแสวงหาความจริงดวยความสัตยซื่อ จะพบวาพระวจนะ
ของพระเจาเปนเรื่องที่เขาใจงาย
 การเรยีกรองหาความเสร ี ทาํใหมนุษยทัง้หลายมตีามดืมวัหลงเชือ่
กลอุบายของศัตรู ซาตานมีความสําเร็จในการนําเอาความนึกคิดของ
มนุษยมาแทนท่ีพระคัมภีร พระบัญญัติของพระเจาจึงถูกละท้ิง คริสตจักร
ทั้งหลายตกเปนทาสของความบาป ขณะท่ีเขาอางวาตนเองมีอิสรภาพ
แลว
 พระเจาทรงประทานแสงสวางพรั่งพรูออกมาใหแกชาวโลกใน
การคนพบทางวิทยาศาสตรดานตางๆ แมผูที่มันสมองเปนเลิศที่สุด หาก
ไมมพีระวจนะของพระเจาเปนเครือ่งชีแ้นะในการคนควาแลว  จะเกดิความ
สับสน จึงพยายามพิสูจนความสัมพันธของวิทยาศาสตรและการเปดเผย
ของพระเจาวาแตกตางกันอยางไร
 มนุษยมีความรูเพียงบางสวนและไมสมบูรณ ดวยเหตุนี้ คน
จํานวนมากจึงไมสามารถเขาใจความสอดคลองกันระหวางพระคัมภีรและ
วิทยาศาสตร หลายคนยอมรับเอาทฤษฎีตางๆ เพียงบางสวนวามี
ความจริงทางดานวิทยาศาสตร เขาคิดวาพระวจนะของพระเจาจะตอง 
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“ถูกพิสูจนโดยส่ิงที่สําคัญผิดวาเปนความรู” (1 ทิโมธี 6:20) เพราะ
กฎตางๆ ของธรรมชาติไมสามารถอธิบายเกี่ยวกับพระผูสราง และ
ภารกิจของพระองคโดยได จึงยึดถือวาประวัติศาสตรของพระคัมภีรเปน
สิ่งที่เชื่อไมได คนท่ีมีความสงสัยในพระคัมภีรทั้งพันธสัญญาเดิมและ
พันธสัญญาใหมก็เชนเดียวกัน บอยคร้ังท่ีเขาสงสัยขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
วาพระเจามีจริงหรือไม เพราะเขาทิ้งสมอที่ยึดเหนี่ยวความเชื่อไปเสีย 
จึงมีแตรากเหงาของคนนอกศาสนาที่หาความแนนอนไมได งานชิ้น
สําคัญการหลอกลวงของซาตานก็คือทําใหมนุษยคาดการณในส่ิงที่
พระเจาไมไดทรงเปดเผยใหเขารู และตัวมันเองก็ไมสนใจในสิ่งที่ทรง
เปดเผยแลว ขณะนี้มันจึงหาทางทําใหมนุษยซึมซับเอาความรูสึกเชน
เดียวกัน และคอยนําเขาไมใหเชื่อฟงคําสั่งโดยตรงของพระเจา 

ปฏิเสธความจริงเพราะเกี่ยวของกับกางเขน

 หลักความเช่ือใดท่ีสอนเร่ืองจิตวิญญาณและความเห็นแกตัว
เพียงนอยนิด ก็จะไดรับการตอบรับและเปนท่ีชื่นชอบมากมาย ซาตาน
พรอมเสมอสนองตามความปรารถนาของจิตใจ และมันตบตาดวยการ
นําความเท็จมาแทนท่ีจริง ดวยเหตุนี้คําสอนของสันตะปาปาจึงมีอํานาจ
เหนือจิตใจของคนจํานวนมาก และปฏิเสธไมยอมรับความจริงเพราะ
ส่ิงนี้เกี่ยวของกับไมกางเขน ฝายโปรเตสแตนทเชนเดียวกันกําลังดําเนิน
ตามแนวทางเดียวกันนี้ บรรดาคนที่เสาะหาความสะดวกสบายไมอยาก
ขัดแยงกับฝายโลกจะถูกทอดทิ้งใหรับเอา “มิจฉาลัทธิ” แทนความจริง
(2 เปโตร 2:1) ผูใดท่ีมองดูสิ่งนาเกลียดชังที่หลอกลวงคร้ังแรกได ก็จะ
พรอมยอมรับการหลอกลวงครั้งตอไป “เพราะเหตุนี้พระเจาจึงทรงให
ความลุมหลงมาครอบงําเขาใหเขาเช่ือสิ่งที่เท็จเพ่ือคนท่ีไมเชื่อความจริง 
แตยินดีในการอธรรมไดถูกพิพากษาลงโทษส้ินทุกคน”
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ความผิดที่เปนอันตราย
 ในบรรดากิจการตางๆ ที่ไดรับความสําเร็จเปนอยางมากของ
จอมหลอกลวงผูยิ่งใหญคือ การลอลวงเกี่ยวกับลัทธิทรงวิญญาณ (ลัทธิ
ตดิตอกบัวญิญาณ)  ทีน่าพศิวง  เมือ่มนษุยไมยอมรับความจรงิของพระเจา
เขาจึงตกเปนเหยื่อแหงการหลอกลวง
 ความไมถูกตองอีกประการหน่ึงคือ หลักความเช่ือที่ปฏิเสธความ
เปนพระเจาของพระคริสต โดยอางวากอนการเสด็จมาในโลกนี้พระองค
ไมดํารงอยูจริง ทฤษฎีนี้ขัดแยงตอถอยคําของพระผูชวยใหรอดของเรา
ที่ไดตรัสเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพระองคกับพระบิดา และการที่
พระองคทรงพระชนมอยูกอนแลว  เปนการบอนทําลายความเชือ่พระคมัภรี
ในฐานะส่ิงท่ีเปดเผยถึงพระเจา ถามนุษยปฏิเสธการยืนยันของพระคัมภีร
เกี่ยวกับความเปนพระเจาของพระคริสต ก็เสียเวลาที่จะโตแยงกับเขา 
เพราะจะไมมีการโตแยงใดๆ ทําใหเขาเช่ือได ไมมีใครที่ยึดถือคําสอน
ผิดนี้จะสามารถเขาใจความคิดเห็นท่ีเปนรูปธรรมเกี่ยวกับพระคริสต 
หรือแผนการของพระเจาเกี่ยวกับการไถมนุษยใหรอดได
 ยังมีความเชื่อผิดอีกเร่ืองหนึ่งคือ การเชื่อวาซาตานไมมีชีวิต
อยูจริง ไมมีตัวตนและช่ือของซาตานท่ีใชในพระคัมภีรหมายถึงความคิด 
และความปรารถนาชั่วของมนุษยเทานั้น
 คาํสอนทีบ่อกวาการเสด็จมาครัง้ทีส่องของพระคริสต เปนการเสด็จ
มาทุกคร้ังที่มีคนหน่ึงคนใดตาย นี่คือกลอุบายลอลวงความคิดของมนุษย
ใหหันเหไปจากความเช่ือเก่ียวกับการเสด็จกลับมาดวยตัวตนของ
พระองคเอง บนเมฆในทองฟา ซาตานพูดอยูเสมอวา “ทานอยูที่หองใน”
(มัทธิว 24:23-26) มีหลายคนตองหลงหายไป เพราะยอมรับการหลอก
ลวงนี้
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 อีกคร้ังหน่ึงนักวิทยาศาสตรอางวา การอธิษฐานไมไดรับคําตอบ
จริง นี่คือการละเมิดกฎเกณฑของการอัศจรรย และถือวาการอัศจรรย
ไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นจริง พวกเขาบอกวาจักรวาลถูกควบคุมโดยกฎตายตัว 
และพระเจาไมไดทําอะไรที่ตรงกันขามกับกฎเหลานี้ เพราะเหตุนี้พวกเขา
จงึถอืวาพระเจาถกูควบคมุโดยกฎของพระองคเอง  ราวกบัวากฎของพระเจา
สามารถจํากัดอิสรภาพของพระองคได
 พระคริสตและสาวกของพระองคมิใชผูกระทําการอัศจรรยตางๆ 
หรอกหรือ พระผูชวยใหรอดองคเดียวกันนี้ ทรงเต็มพระทัยรับฟงคํา
อธิษฐานดวยความเช่ือ เหมือนครั้งที่พระองคทรงดําเนินใหเห็นทามกลาง
มนุษยทั้งหลาย สิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติใหความรวมมือกับผูมีอํานาจ
เหนือธรรมชาติ การตอบคําอธิษฐานเปนแผนการอยางหน่ึงของพระเจา
ที่จะประทานใหแกเรา เพื่อตอบสนองแกผูอธิษฐานดวยความเชื่อ 
พระองคจะไมประทานสิ่งที่เราไมไดทูลขอ
  

หลักชัยแหงพระวจนะ

 หลักความเชื่อผิดตางๆ ในคริสตจักรท้ังหลายไดทําลายหลักชัย
ที่พระวจนะของพระเจาไดปกเอาไว นอยคนนักที่จะหยุดการปฏิเสธ
ความจริง คนสวนมากละท้ิงกฎแหงความจริงขอแลวขอเลา จนกระท่ัง
พวกเขากลับกลายเปนคนนอกศาสนาไปในท่ีสุด
 หลักศาสนศาสตรผิดอันเปนที่นิยม ไดผลักดันใหจิตวิญญาณ
จํานวนมากไปสูความระแวงสงสัย เปนไปไมไดที่เขาจะยอมรับคําสอน
ที่ทําลายความรูสึกในเรื่องความยุติธรรม ความเมตตากรุณา และความ
เอ้ือเฟอเผ่ือแผของตน ในเม่ือสิ่งน้ีถือวาเปนคําสอนมีอยูในพระคัมภีร 
เขาปฏิเสธไมยอมรับวาเปนพระวจนะของพระเจา
 พระวจนะของพระเจาถูกมองวาเปนสิ่งไมนาเชื่อถือ เพราะถอยคํา
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เหลานั้นติเตียน และปรับโทษความผิดบาป คนที่ไมเต็มใจเชื่อฟง
ก็พยายามยกเลิกสิทธิอํานาจของพระวจนะเสีย คนจํานวนไมนอยที่
กลายเปนคนละท้ิงศาสนา ก็เพ่ือจะหาเหตุละท้ิงหนาที่อันพึงปฏิบัติ
ของตน สวนคนอื่นก็มักงาย ไมสนใจที่จะพยายามทําสิ่งที่เรียกรองใหมี
ความเสียสละสวนตัว มุงปกปองชื่อเสียงไดรับการยกยองวาเปนผูมีสติ
ปญญา ดวยการพูดวิพากษวิจารณพระคัมภีร
 มีหลายคนรูสึกวาการอยูฝายคนที่เชื่อลัทธิสงสัยและฝายคนนอก
ศาสนาดกีวา  แตในสวนลกึของคนเหลานัน้มคีวามเยอหยิง่และมคีวามเชือ่
มั่นในตนเอง หลายคนดีใจที่เห็นคนอ่ืนสงสัยพระวจนะของพระเจา 
บางคนคิดผิดในตอนแรกเพราะชอบโตแยงเทานั้น แตเมื่อเขาไดแสดง
ความเปนผูไมเชื่ออยางเปดเผยแลว เขาก็รวมอยูในกลุมคนท่ีไมมีพระเจา
ไปเสีย

หลักฐานที่มีอยางเพียงพอ

 พระเจาทรงประทานพระวจนะของพระองค ใหเปนหลักฐานเพียง
พอที่แสดงใหเห็นถึงพระลักษณะของพระองค แตเพราะสติปญญาของ
มนุษยมีขอบเขต เขาจึงไมเขาใจถึงพระประสงคของพระองคผูไมมี
ขอบเขตจํากัด “โอ พระปญญาและความรอบรูของพระเจานั้นล้ําลึก
เทาใด ขอตัดสินของพระองคเหลือที่จะหยั่งรูได และทางของพระองค
ก็เหลือที่จะสืบเสาะได” (โรม 11:33) เราสามารถสังเกตความรัก ความ
เมตตากรุณาและฤทธ์ิอํานาจของพระองคซึ่งไมมีขอบเขต ที่ผูกพันเขา
ดวยกัน พระบิดาของเราผูสถิตบนสวรรคจะทรงเปดเผยพระองคใหเรา
เห็นมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดเพื่อประโยชนอันดีของเรา นอกเหนือไปจากน้ี 
เราจะตองไววางใจในพระหัตถของพระองคผูทรงฤทธานุภาพไมจํากัด 
ผูทรงมีพระทัยท่ีเปยมดวยความรัก
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 พระเจาจะไมทรงยกขออางใดๆ ที่จะทําใหเกิดความสงสัย ผูใดท่ี
หาตะขอท่ีเขาจะเอาความสงสัยตางๆ ของตนไปแขวนไวก็จะพบส่ิงน้ัน 
และบรรดาคนท่ีปฏิเสธไมเชื่อจนกวาอุปสรรคทุกอยางถูกกําจัดออกไป
ใหหมดเสียกอน จะไมยอมเขามาสูความสวาง คนที่ไมเปลี่ยนใจใหมก็
เทากับต้ังตัวเปนศัตรูของพระเจา แตความเชื่อนั้นเปนการดลใจจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเจริญมากยิ่งขึ้น ไมมีผูใดที่เขมแข็งไดหากเขา
ไมมีความตั้งใจจริง หากมนุษยทั้งหลายปลอยใหตัวเองตกอยูในความ
สงสัย เขาก็จะพบวาสิ่งนี้จะเพิ่มมากย่ิงขึ้น
 บรรดาคนท่ีสงสัยและไมไววางใจในหลักประกันแหงพระคุณของ
พระองคเทากับไมถวายเกียรติพระคริสต เขาก็เหมือนตนไมที่ไมเกิดผล
แผกิ่งกานสาขาบังแสงแดดไมใหสองไปยังตนอื่น ทําใหตนไมเหลานั้น
เห่ียวแหงรวงโรยและตายไปภายใตรมเงาแหงความเฉยเมย ชีวิตการ
ทํางานของคนเหลานั้นจะปรากฏใหเห็นอยางไมมีสิ้นสุด ฟองวาเขาเปน
คนอยางไร
 วิธีเดียวเทานั้นสําหรับคนท่ีตองการหลุดพนจากความสงสัยอยาง
แทจริงคือ แทนที่จะสงสัยในสิ่งที่เขาไมเขาใจ ใหเขาเอาใจใสแสงสวางที่
ไดฉายใหเห็นอยูแลว จากนั้นเขาก็จะไดรับแสงสวางท่ีชัดเจนมากย่ิงข้ึน
 ซาตานสามารถปลอมเรื่องเท็จใหเปนเหมือนความจริงไดอยาง
แนบเนียน มันจึงลอลวงคนทั้งหลายท่ีเต็มใจใหมันหลอก คนท่ีตองการ
หลีกเล่ียงการเสียสละตามท่ีความจริงเรียกรอง แตมันไมสามารถยึด
เหน่ียวคนท่ีปรารถนาจะเรียนรูความจริงอยางจริงใจ ไมวาจะตองสูญเสีย
อะไรก็ตามเพื่อจะรูความจริงนั้น ใหอยูภายใตอํานาจของมัน พระคริสต
ทรงเปนความจริง “ความสวางแทที่ทําใหมนุษยทุกคนเห็นความจริง
นั้นได แมขณะน้ันกําลังเขามาในโลก” “ถาผูใดต้ังใจประพฤติตาม
พระประสงคของพระองค ผูนัน้กจ็ะรูวาคาํสอนน้ันมาจากพระเจา” (ยอหน 
1:9; 7:17)
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 การทีพ่ระเจาทรงโปรดใหประชากรของพระองคตกอยูภายใตความ
นากลัวของการทดลองท่ีรุนแรง ไมใชเพราะพระองคทรงพอพระทัยใน
ความยากลําบาก แตนี่คือสิ่งท่ีจําเปนเพ่ือชัยชนะในวาระสุดทายของเขา
พระองคไมปกปองเขาใหพนจากการทดลองดวยพระสิริของพระองค
ตลอดเวลา จุดประสงคของการทดสอบก็เพื่อเตรียมเขาใหพรอมสําหรับ
การตอสูกับการลอลวงทุกอยางของความช่ัว ไมวาคนช่ัวหรือผีมารเองก็
ไมสามารถขัดขวางไมใหพระเจาสถิตอยูกับประชากรของพระองคได 
หากเขาเหลานั้นสารภาพความผิดบาป และละทิ้งการบาป เชื่อมั่นใน
พระสัญญาของพระเจาสามารถจะตอสู การทดลองทุกอยางไมวาจะ
เปนที่ลับหรือท่ีแจงได “มิใชดวยกําลัง มิใชดวยฤทธานุภาพ แตดวย
พระวิญญาณของเรา” (เศคาริยาห 4:6)
 “ถาทานท้ังหลายใฝใจประพฤติความดี  ผูใดจะทํารายทาน”  (1  เปโตร
3:13) ซาตานทราบดีวาจิตวิญญาณซ่ึงออนแอท่ีสุดที่อยูในพระคริสต มี
กําลังเกินพอตอกรกับกองทัพทั้งหลายของแหงความมืดได เพราะฉะนั้น
มันจึงพยายามหาทางดึงเอาบรรดาทหารแหงไมกางเขนออกไปจากปอม
คายอันมั่นคงของเขา ขณะที่มันคอยแอบซุมอยู พรอมทําลายทุกคนที่
ยางเทาเขาไปในบรเิวณของมนั  การวางใจในพระเจาและเชือ่ฟงพระบญัญตัิ
ทุกขอของพระองคเทานั้นที่สามารถทําใหเรามีความมั่นคงได
 ไมมีใครอยูอยางปลอดภัยได แมสักวันหนึ่งหรือชั่วโมงหนึ่งโดย
ไมอธิษฐาน จงทูลขอสติปญญาจากพระเจาเพ่ือจะเขาใจพระวจนะของ
พระองค ซาตานเปนผูที่เชี่ยวชาญในการยกขอพระคัมภีรขึ้นมาอาง 
มันตีความหมายขอพระคัมภีรเหลานี้ดวยหวังวาจะทําใหเราสะดุดลม เรา
ตองศึกษาคนควาดวยความถอมใจ ขณะที่เฝาระวังปองกันกลอุบายตางๆ 
ของซาตานอยูนั้น เราจะตองอธิษฐานดวยความเชื่ออยางตอเนื่องวา 
“ขออยานําขาพระองคเขาไปในการทดลอง” (มัทธิว 6:13)


