วิธีเผชิญกับการทดลอง
คานา
การทดลองที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ชื่ อนั้น ไม่ได้ทาให้เกิดความบาป แต่การแพ้ต่อการทดลองทาให้เกิดบาป
เราไม่รู้วา่ จะจัดการหรื อเผชิ ญกับการทดลองอย่างไรให้ประสบชัยชนะ ดังนั้นในบทนี้ ให้เราเรี ยนรู ้
วิธีบางประการที่จะเอาชนะกับการทดลองที่เกิดขึ้น เพื่อชีวิตเรา จะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และ
พัฒนาขึ้นสู่ ความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ

I. แหล่ งทีม่ าของการทดลอง
ในพระคัมภีร์สอนเราไว้ แหล่งที่มาของการทดลองมีอยู่ 3 แหล่งที่สาคัญคือ
1.1. มาจากซาตาน (ปฐมกาล.3:1-5, 1 เปโตร.5:8), วิวรณ์ .20:1-3)
ซาตานเป็ นแหล่งกาเนิดของการทดลองที่พยายามยัว่ ยุให้มนุษย์ทาบาป หรื อทาความชัว่ มักพยายาม
ล่อลวงมนุษย์เสมอทุกโอกาส
1.2. มาจากเนือ้ หนัง (โรม.5:5-13, กาลาเทีย.5:16-26)
แม้วา่ เราเป็ นคริ สเตียนแล้วก็ตาม ในชีวติ ของเรา ยังมีธรรมชาติเก่า(ตัวเก่า) กาลังต่อสู ้กบั ธรรมชาติ
ใหม่ในชีวติ ของเรา และเป็ นตัวที่พยายามดึงคริ สเตียนให้กลับไปในชีวติ แบบเก่า ๆ ที่ทาบาป เสมอ
ๆ
1.3. มาจากโลก (1 ยอห์ น.2:15-16, โรม 12:2, 1 ทิโมธี.6:10)
การทดลองมาจากโลกมีมากมาย แต่มีรากแห่งการทดลองมาจาก 3 สิ่ ง (1ยอห์น.2:16)
ก. ตัณหาของเนื้ อหนัง (อยากทา) เป็ นความปรารถนาใฝ่ ต่าในสิ่ งที่ชวั่ ต่าง ๆ ฝ่ ายร่ างกาย ดัง ปรากฎ
ใน (กาลาเทีย.5:19-21)
ข. ตัณหาของตา (อยากมี อยากได้) เป็ นค่านิยมหรื อทัศนคติที่ผดิ ๆ คือเห็นคนอื่นเป็ นก็อยากเป็ น
เหมือนเขา เห็นคนอื่นมีก็อยากมีดว้ ย เช่น ความโลภในทรัพย์สินเงินทอง อยากเด่น อยากดัง อยากมี
ชื่อเสี ยง
ค. ความทะนงในลาภยศ (อยากโอ้อวด) เป็ นความเย่อหยิง่ ยโสในเกียรติยศเงินทองของตน ต้องการ
อวดให้ผอู ้ ื่นรู ้วา่ ตนเองร่ ารวย มีตระกูล มียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตในโลกนี้
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II. วิธีเผชิญกับการทดลองให้ ได้ รับชัยชนะ
2.1 ดาเนินชีวติ ด้ วยความระมัดระวัง (1 เปโตร.5:8) (1 โครินธ์ .16:13)
หลายครั้งเราพบว่าชี วติ คริ สเตียนแพ้ต่อการทดลองเพราะขาดความระมัดระวัง เราอาจประมาทว่า
เราเข้มแข็งฝ่ ายวิญญาณ ไม่มีทางแพ้แน่ นี่เป็ นท่าทีที่อนั ตรายมาก พระวจนะของพระเจ้าเตือน เราไว้
ว่า "เหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมัน่ คงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดีกลัวว่าจะล้มลง" (1 โคริ นธ์.10:12) อย่า
ลืม ว่าความประมาทคือความพินาศ
2.2 มีชีวติ ทีเ่ ต็มล้ นไปด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ.1:8, เอเฟซัส.5:18, ฟี ลิปปี .4:13)
อย่าลืมคริ สเตียนไม่สามารถชนะต่อการทดลองด้วยกาลังฝ่ ายเนื้อหนัง แต่ตอ้ งเอา ชนะการทดลอง
ด้วยสุ ดกาลังฤทธิ์ เดช ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้เราเรี ยนรู ้ที่จะพึ่งพระเจ้าเสมอโดยไม่ ไว้ใจเนื้อ
หนังของตน เพราะเนื้ อหนังมักอ่อนแอได้บ่อย ๆ จนไม่มีกาลังต่อสู ้
2.3 มีชีวติ ทีเ่ ต็มล้ นด้ วยพระวจนะของพระเจ้ า (สดุดี. 119:11)
คริ สเตียนทุกคนต้องหมัน่ อ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเสมอ ๆ และต้องมีความ เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ ซึ่ งจะช่วยเราให้สามารถต่อสู ้กบั การทดลองทุกอย่างได้ ในพระธรรม มัทธิ ว.4:1-11 ได้
กล่าวถึงพระเยซู พระองค์ก็ทรงถูกทดลองจากมาร ในเรื่ องต่าง ๆ คือความอยากฝ่ ายร่ างกาย
(อาหาร), ความอยากฝ่ ายโลก (มารแสดงให้พระองค์เห็นอาณาจักรในโลก) และความทนงตน (มาร
พยายามให้พระองค์อวดฐานะของการเป็ นบุตรพระเจ้า) ทั้งสามสิ่ งที่มารทดลองพระเยซูน้ ี พระองค์
ทรงชนะมาร และการทดลองด้วยการใช้พระวจนะในการต่อสู ้ท้ งั สิ้ น
2.4 มีชีวติ แห่ งการอธิษฐาน (มัทธิว.26:41, มาระโก.14:38, ลูกา.22:40)
การอธิ ษฐานเป็ นส่ วนสาคัญมากในการดาเนิ นชีวติ คริ สเตียน และในการต่อสู ้เพื่อเอาชนะการ
ทดลองต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเพื่อเราจะพ้นจากการทดลองได้
2.5 จงพยายามหลีกเลี่ยง (1โครินธ์ .10:13)
พระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่า "...พระองค์ทรงโปรดให้ท่านมีทางจะหลีกเลี่ยงได้ ด้วย" นัน่
หมายความว่า อย่าให้โอกาสแก่มาร (เอเฟซัส.4:27) หลายครั้งเราแพ้การทดลองเพราะเราให้โอกาส
แก่มาร คิดว่าไม่เป็ นไร เราสามารถต่อสู ้ได้ แต่ทางที่ดีที่สุดคือ หลีกเลี่ยงดีกว่า นัน่ คือ เราชนะ การ
ทดลองแล้ว โดยไม่ยอมเปิ ดโอกาสให้แก่มาร
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2.6 จงสวมยุทธภัณฑ์ ท้งั ชุ ดของพระเจ้ า (เอเฟซัส.6:11-18)
มารซาตานมีกลอุบายนานาประการและมีกาลังมาก เราต้องยอมรับความช่วยเหลือ จากพระเจ้า คือ
รับยุทธภัณฑ์ท้ งั ชุดของพระเจ้า มาใส่ ไว้ในชีวติ เรา โดยยึดมัน่ ในความจริ ง, ความชอบธรรม,ข่าว
ประเสริ ฐ, ความเชื่ อที่มนั่ คง, พระวจนะ เป็ นต้น การกระทาเช่นนี้ เป็ นการดาเนิ นชีวติ ที่รอบคอบ
เหมือนพระบิดาที่ทรงเป็ นผูด้ ีรอบคอบ (มัทธิว.5:48) นอกจากนี้การสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า ยัง
ช่วย ให้ชีวติ ของเราได้รับการป้ องกัน จากการถูกมารโจมตีอีกด้วย
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