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มนุษยตกอยูใตอํานาจของมารจริงหรือ?
ในโลกของเรานี้ นับวาเปนสิ่งที่นารูและนาคนหาอยูอยางมากมาย อยางเชนเรื่องของ “มาร”
หรือ “ซาตาน” ก็เปนเรื่องที่เราอยากจะทราบกันวามีอยูจริงหรือไม ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบอก
ชัดเจนวามารนั้นมีอยูจ ริงซึ่งแรกเริ่มนั้นมันเปนทูตสวรรคที่พระเจาสรางขึ้นเพื่อรับใชพระองค แตตอมา
มันไดกบฎตอพระเจา จึงถูกขับไลลงมาจากสวรรคและกลายเปนมารซาตาน (ดังนั้นเราจะเห็นวาพระเจา
ไมไดทรงสรางมาร แตเพราะมันกบฏตอพระเจามันจึงกลายเปนมาร... เชนเดียวกับคนที่เปนโจร ตอนที่
พอแมใหกําเนิดเขานั้นเขาก็เปนคนธรรมดา ไมใชใหกาํ เนิดเปนโจร แตเพราะตอมาคนคนนั้นไดไป
ปลนจี้หรือขโมย เขาจึงกลายเปนโจรผูราย)... ซึ่งเมื่อมารมันถูกพระเจาขับไล มันก็เลยเคียดแคนพระเจา
จึงไดทําการลอลวงมนุษยใหทําบาป เพือ่ ใหมนุษยที่พระเจาสรางตกอยูใตอํานาจของมัน ซึ่งมารนั้นรูดี
วามันไมสามารถที่จะบังคับใหมนุษยทําบาปได
มันจึงไดหาวิธโี ดยการใชเสียงของมันทํางานใน
ความคิดของมนุษยเพื่อชักจูงใหมนุษยใชอสิ ระในการเลือกที่มีอยูภายในตัวของเขาทําตามใจปรารถนา
ของตัวเอง แตไมทําตามพระประสงคของพระเจา ซึ่งมันก็ทําไดสําเร็จเสียดวย... ดังนั้นตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน มนุษยทั่วโลกจึงตกอยูใตอํานาจของมารซาตานทั้งสิ้น ดังในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไว
วา “ชาวโลกทั้งสิ้นอยูใตอานุภาพของมารราย” (1 ยอหน 5:19)... แลวเราจะรูไดอยางไรวาสิ่งที่พระ
คัมภีรบันทึกนัน้ เปนความจริง?...รูไดแนนอนครับ! โดยดูจากปรากฎการณ 6 ประการดังตอไปนี้...

1.) ปดตามนุษยไมใหเห็นสวนที่ดี...
ปรากฎการณนี้ก็คือ... มันทําใหคนเรามองเห็นแตสวนไมดีของคนอื่น แตสวนดีของเขาเรา
มักจะไมจําหรือมองไมเห็น ซึ่งวัตถุประสงคของมันก็เพื่อที่จะทําลายความสัมพันธของมนุษย เชน เวลา
คุณพอคุณแมหรือคนอื่น ๆ ทําดีตอเราอยางมากมายเรากลับมองไมเห็น แตเมื่อคุณพอคุณแมหรือคนอื่น
ๆ ทําไมดีหรือทําไมถูกเราเพียงครั้งเดียว เรากลับโกรธและจดจําไวไมลืม... พิเคราะหดูชวี ิตของเราซิ
ครับวา เราเปนอยางนัน้ หรือเปลา? ความสัมพันธระหวางเรากับคนอืน่ เปนอยางไรบาง?

2.) ชักชวนมนุษยใหลองเลนกับความผิดบาป
“ลองดูซิไมเปนไรหรอก” “นิดหนอยเองไมติดหรอก!” “มองดูนิดเดียวคงไมเปนไรหรอก!”
“ไมเปนไรหรอก คํา ๆ นี้ไดทําลายคนมาแลวไมรูกี่คน คนที่ติดเหลา ติดบุหรี่ ติดการพนัน ก็มาจาก
คําพูดที่วา “ไมเปนไร!” คนที่ติดการเทีย่ วกลางคืน ก็มที ี่มาจากคําพูดที่วา “ไมเปนไร!” คนที่ติดนิสัย
โกหก เห็นแกตัว ก็มีที่มาจากคําพูดทีว่ า “ไมเปนไร!” เด็กวันรุนที่ติดยาเสพติด มัว่ สุมตามเธคหรือหมก
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มุนอยูกับสื่อลามกตาง ๆ ก็มาจากคําพูดทีว่ า “ไมเปนไร!” ทั้งสิ้น ซึ่งมารซาตานมันชอบที่จะชักชวน
มนุษยใหลองเลนกับความบาปเสมอ ๆ โดยใชคําพูดทีว่ า “ไมเปนไร!”

3.) มันทําใหมนุษยชอบฝาฝนคําสั่งและกฎเกณฑ
“อยาขายเสียงขายสิทธิ์เพราะเปนการขายชีวิตขายชาติ” เตือนแลวเตือนอีกก็ยังขาย... ขางซอง
บุหรี่ก็มีเขียนไววา “สูบบุหรี่ทําใหเกิดโรคมะเร็ง” คนก็ยงั สูบ “สวมหมวกกันนอคทุกครั้งที่ขับมอเตอร
ไซด” คนก็ชอบฝาฝน คําสอนหรือบัญญัติทางศาสนาสอนวา “อยาโกหก” “อยาลวงประเวณี” “อยาลัก
ทรัพย” “อยาเลนการพนัน” “อยานินทา” ฯลฯ คนก็ยังฝาฝนทําไมถึงเปนเชนนี้? นัน่ ก็เพราะมารมันกุม
ชีวิตมนุษยอยูน ั่นเอง...

4.) มันแนะนําใหมนุษยซอ นความผิดบาป
เวลาที่เราทําผิดบาปนั้น เรามักจะพูดกับตัวเองวา “จะทํายังไงดี?” หรือ “เราจะตอบอยางไรดี?”
และมารก็จะมาเสนอความคิดภายใตจิตสํานึกของเราเสมอ ๆ วา “ปดไว.. ปดไว.. เดีย๋ วคนอืน่ รู อายเขา
ตาย” “ปดไว...เดี๋ยวก็ถูกดาหรอก!” และพวกเราก็มักจะฟงขอเสนอของมันทุกครั้งบางครั้งมันไม
เพียงแตใหเราปกปดเทานัน้ แถมยังใหเราโกหกอีกดวย ซึ่งนับวาเปนบาปซ้ําสอง ดังนั้นเราจึงไดเก็บ
ซอนความผิดบาปไวในชีวิตอยางมากมาย... ถาไมเชื่อก็ลองยอนดูอดีตซิครับ! เราจะเห็นวาสิ่งที่เราทําดี
นั้นเราจะจําไมคอยได แตสิ่งที่เราทําไมดีนนั้ เราจําไดอยางแมนยํา มารมันทําใหมนุษยยิ่งมายิ่งจมอยูใน
ความผิดบาป แตหลายครัง้ มนุษยเราก็ดนิ้ รนตอสูกับความผิดบาปและพยายามที่จะหาทางหรือวิธกี ารที่
จะทําใหตนเองหลุดพนจากพันธนาการแหงความบาปที่ผูกมัดชีวิตของเราอยู แตไมวาเราจะพยายามสัก
เทาใด ก็ไมสามารถที่จะหลุดพนจากพันธนาการเหลานัน้ ไดเลย มารมันทําใหมนุษยตองตกอยูในสภาพ
ของการเปนทาสของบาปชั่วชีวิต

5.) ทําใหมนุษยไมสนใจชีวิตหลังความตาย
ตั้งแตไหนแตไรมา มารซาตานมันชอบมอมเมาใหมนุษยรักโลกนี้ ลุมหลงในโลกนี้จนไมมีเวลา
ที่จะไปคิดถึงและเตรียมตัวไปพบกับโลกแหงความตาย สมมุติวาถาผมจะยายไปอาศัยอยูที่อเมริกา ผมก็
จะตองเตรียมตัวอยางแนนอนซึ่งถาผมไมเตรียมตัวอะไรเลย ก็คงลําบากแน ๆ เชนเดียวกันทั้ง ๆ ทีม่ นุษย
ทุกคนก็รูวา วันหนึ่งเขาจะตองจากโลกนี้ไปสูโลกแหงความตาย แตเขากลับไมเตรียมตัวแมแตนอย
แทจริงแลวมนุษยเราไมอยากเผชิญกับความตายแลย แตเราก็หนีมนั ไมพน ทานทราบไหมวาเพราะเหตุ
ใดมนุษยจึงตองพบกับความตาย นั่นก็เพราะชีวิตของมนุษยเรามีความบาปนั่นเอง แทจริงแลวในตอน
แรกที่พระเจาทรงสรางมนุษยขึ้นมานัน้
พระองคปรารถนาใหมนุษยเราดําเนินชีวิตตามพระประสงค
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ของพระองค และกระทําแตสิ่งที่ถูกตองและดีงาม เพื่อมนุษยจะไดอยูในโลกนีอ้ ยางมีความสุข แต
พระองคก็ทรงใหมนุษยมีอิสระในการเลือกหรือตัดสินใจไดเอง
ดังนัน้ เราจึงเห็นวามนุษยเรานั้น
สามารถเลือกที่จะทําดีหรือเลือกที่จะทําชัว่ ก็ได ซึ่งลึก ๆ ในใจของเราก็ปรารถนาที่จะทําแตสิ่งที่ดี แต
หลายครั้งมนุษยเราก็เลือกทีจ่ ะฟงคําลอลวงของมารซาตาน จึงทําใหเราหลงทําผิดทําบาปอยูเสมอ ๆ ซึ่ง
ความบาปไมเพียงแตทําใหมนุษยตองพบกับความตายเทานั้น แตหลังจากนั้นจิตวิญญาณของมนุษยยัง
ตองไปรับการพิพากษาโทษบาปจากพระเจาตามการกระทําของแตละคนดวย และในที่สุดก็จะตองรับ
โทษในนรกเปนนิรันดร แตพระเจาไมอยากใหมนุษยตองพบจุดจบเชนนั้นเลย พระองคปรารถนาที่จะ
ชวยมนุษยใหรอดพนจากบาป
เพราะพระองคทรงทราบวาถึงแมมนุษยจะพยายามสักเพียงใดก็ไม
สามารถที่จะทําใหตนเองหลุดพนจากบาปไดเลย ดังนั้นมนุษยตองรับโทษสถานเดียว โดยเหตุนี้
พระองคจึงไดทรงกําหนดวิธีที่จะชวยมนุษยโดยการใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของ
พระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลกนี้เมือ่ ประมาณ 2000 ปที่แลว เพื่อเปนผูรับโทษบาปแทนมนุษย
พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา
พระเยซูคริสตทรงยอมถูกตรึงจนกระทั่งสิ้นพระชนมบนไม
กางเขนก็เพื่อไถความผิดบาปใหแกมวลมนุษย แตในวันที่ 3 พระองคกท็ รงฟนจากความตาย ซึ่งเปนการ
พิสูจนใหเห็นวาพระองคทรงมีชัยชนะเหนืออํานาจแหงความบาปและความตาย และในที่สุดพระองค
จะทรงทําลายกิจการอันรายกาจของมารในวันสุดทาาย
ผูอานที่รัก
ถึงแมวา มารจะมีอํานาจในโลกนีแ้ ตพระเยซูคริสตทรงมีอํานาจทีเ่ หนือกวามัน
ดังนั้นหากผูใดที่เชื่อวางใจในพระองค พระองคก็จะทรงปกปองเขาใหพนจากอํานาจของมารราย และ
ยังจะชวยใหเขาหลุดพนจากพันธนาการของบาปอีกดวย

6.) มารมันมักจะเสนอใหมนุษยปฏิเสธการชวยเหลือจากพระเจา หรือใหผลัดวันประกันพรุง
...
เมื่อคนคนหนึง่ มีโอกาสไดยนิ เรื่องราวที่เกีย่ วกับพระเจามารมันก็จะใสความคิดใหแกเขาวา
“โอย! เรื่องพระเจาเปนเรื่องเหลวไหล ไมตองเชื่อหรอก!” นั่นเปนเพราะมันไมอยากใหมนุษยไดพบกับ
ทางรอดบาปที่มาจากพระเจา หรือบางครั้งมันก็ทําใหเขาคิดวา “เรื่องพระเยซูคริสตก็ดีอยูห รอก แต
เอาไววันหลังก็แลวกัน!” ขอใหทานทราบวา มารมันอยากจะใหมนุษยเราผลัดวันประกันพรุง แตจริง ๆ
แลวเราไมทราบเลยวาเราจะมีชีวิตอยูใ นโลกนี้นานแคไหน และจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร ทานทราบไหม
วา ตราบใดทีท่ านยังมีชวี ิตอยู ทานก็ยังมีโอกาสที่จะไดรับความรอดจากพระเจา แตถาหมดลมหายใจ
เมื่อไหร ก็หมดโอกาสเมื่อนัน้ ดังนั้นอยาชักชาอยูเลยครับรีบเปดใจของทานรับเอาการชวยเหลือจากองค
พระเยซูคริสตในวันนี้เถิด เพือ่ ทานจะไดรอดจากบาปและจะไดหลุดพนจากอํานาจของมารตลอดไป
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ผูอานที่รัก.. บัดนี้พระเยซูคริสตทรงพรอมแลวที่จะชวยเหลือทาน เพียงแตทานยอมสารภาพ
บาปของทานและทูลขอความชวยเหลือจากพระองค
พระองคก็จะทรงรับโทษบาปแทนทานอยาง
แนนอน เมื่อเปนเชนนี้ ทานก็จะไมตองรับการพิพากษาโทษบาปจากพระเจาอีกตอไปและทานก็ไมตอง
กลัวที่จะตองพบกับโลกแหงความตายอีกแลว
เพราะวาพระเจาจะใหทานจะไดอยูบนสวรรคกับ
พระองคตลอดไปเปนนิตย ถาทานปรารถนาที่จะไดรับการอภัยโทษบาปจากพระเจา ก็ขอใหทาน
อธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้
“ขาแตพระเจา ขาพระองคขอยอมรับวา ในชีวิตของขาพระองคมีความบาปมากมายที่ซอนอยู
บัดนี้ขอพระองคทรงโปรดอภัยโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคและทรงชวยเหลือขาพระองคจาก
อํานาจมารดวยเถิด
ขอขอบคุณพระองคที่ทรงใหพระเยซูคริสตรับโทษบาปแทนขาพระองคบนไม
กางเขนแลว ขาพระองคขออธิษฐานในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน” ถาทานไดอธิษฐานตอพระองค
ดวยความจริงใจแลว ขอใหทานมั่นใจเถิดวา บัดนี้ทานมีชีวิตที่เปนไทจากมารแลว และพระเจาไดทรง
อภัยโทษบาปใหแกทาน และพระองคจะทรงชวยทานใหมีกําลังใจทีจ่ ะตอสูกับความบาปตอไป.. ทาน
สามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใหชดั เจนลงบนปกหลัง แลว
สงไปยังที่อยูดา นหลังในใบตัดสินใจ
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จัดทําโดย
ผูเขียน
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