กับดัก
สิ ธยา คูหาเสน่ ห์
ชื่ ออาจดูน่ากลัวแต่ กน็ ่ าติดตาม ท่านคิดแบบเดียวกับข้าพเจ้าไหม? เมื่อมีกบั ดักก็ตอ้ งมีเบ็ดล่อ
และที่หนีไม่พน้ ก็คือ “เหยือ่ ” ที่ติดกับที่ดกั ไว้
แน่นอน “กับดัก” ที่ขา้ พเจ้าหมายถึงก็คือ การทดลอง หรื อ การล่อลวงของซาตาน ที่คริ สเตียน
ทุกคนจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่ องนี้ บางคนอาจจะไม่มีความกล้าพอที่จะปฏิเสธสิ่ งล่อใจที่ซาตานเอา
มาล่อและติดกับ ในที่สุดก็พา่ ยแพ้ แต่บางคนสามารถหนี รอดมาได้ เพราะชีวิตฝ่ ายวิญญาณเข้มแข็ง และ
ดาเนินชี วติ ในน้ าพระทัยของพระเจ้า ถึงแม้เราจะตกอยูใ่ นการทดลองของพระเจ้าของเราก็ทรงเมตตาที่
จะช่วยเหลือเรา
ในพระธรรม 1 โคริ นธ์ 10:13 กล่าวไว้วา่ “ไม่ มีการทดลองใด ๆ เกิดขึน้ กับท่าน นอกเหนือจาก
การทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ ท้งั หลาย พระเจ้ าทรงสั ตย์ ธรรม พระองค์ จะไม่ ทรงให้ ท่านต้ องถูก
ทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อทรงทดลองท่านนั้น พระองค์ จะทรงโปรดให้ ท่านมีทางทีจ่ ะ
หลีกเลีย่ งได้ ด้วย เพือ่ ท่านจะมีกาลังทนได้ ” แต่ส่วนใหญ่เรามักจะมองข้ามทางออกที่พระเจ้าทรงเตรี ยม
ไว้ให้แม้จะตระหนักว่า ผลแห่งการพ่ายแพ้การทดลองนั้นจะทาให้เรารู ้สึกผิดต่อความบาปและจะมีชีวติ
ที่ขมขื่นจากความเจ็บปวดนั้นไปอีกนาน
โอ! พระบิดาเจ้าข้าของทรงโปรดเสริ มกาลังและให้เราดาเนินชี วติ อยูใ่ นกรอบแห่งน้ าพระทัย
ของพระองค์ดว้ ยเถิด
ข้าพเจ้าพบว่าการรับเชื่ อเป็ นคริ สเตียนไม่ใช่เรื่ องยากมากนัก แต่การเป็ นคริ สเตียนที่ดีนี่สิที่เป็ น
เรื่ องยากเสี ยเหลือเกิน ถึงแม้เราจะเป็ นผูเ้ ชื่อที่ติดสนิทกับพระเจ้าและจาคาสอนของพระองค์ได้ดี แต่ก็ยงั
เคยหลงทางอยูบ่ ่อย ๆ มีไม่นอ้ ยที่หลงหายไปจากทางของพระเจ้าเลย แต่ก็มีไม่นอ้ ยที่สานึกในความผิด
สารภาพความผิดบาปทูลขอการอภัยจากพระองค์ และกลับมาดาเนินชีวิตภายใต้ร่มพระคุณอีกครั้ง เมื่อ
นั้นในครัวเรื อนนั้นจะมีความชื่นชมยินดี (ดู ปั ญญาจารย์ 7:4) เมื่อสานึกถึงความผิดและสารภาพบาป
ของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชาระเราให้พน้ จาก
การอธรรมทั้งสิ้ น (1 ยอห์น 1:9) และถวายตัวเราเป็ นเครื่ องบูชาที่บริ สุทธิ์ ต่อพระองค์ เครื่ องบูชาที่พระ
เจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ าจิตใจที่สานึกผิดและชอกช้ านั้น (สดุดี 51:17) และทูลขอพระองค์ให้ทรง
ประทานใจใหม่ที่สะอาดใจตัวเรา และทรงฟื้ นน้ าใจให้เกิดความหนักแน่นขึ้นใหม่ในตัวเรา (สดุดี
51:10)
และทูลขอสติปัญญาและการทรงนาจากพระเจ้าให้เราสามารถรักษาความบริ สุทธิ์ ในการ
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ดารงชีวิตให้มากที่สุด ให้เข้าใกล้พระองค์โดยการอธิ ษฐานด้วยความถ่อมใจ ด้วยการวิงวอนและด้วย
ความปรารถนาอย่างแท้จริ ง ฟังพระสุ รเสี ยงของพระเจ้าที่ตรัสกับเรา และเชื่อฟังถึงแม้วา่ การเชื่ อฟังนั้น
จะหมายความเจ็บปวดก็ตาม
ขอให้เราทูลวิงวอนต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า อย่าให้เราต้องพบกับการทดลองบ่อยครั้งเกินไป
โดยเฉพาะในภาวะเศษฐกิจตกต่าอย่างในขณะนี้ การทดลองอาจมีมากสาหรับบางคน ขอให้เข้มแข็งกับ
พระเจ้า และนึกถึงข้อพระวจนะนี้วา่
“ข้ าพเจ้ าผจญทุกสิ่ งได้ โดยพระองค์ ผ้ ทู รงเสริมกาลังข้ าพเจ้ า” (ฟิ ลิปปี 4:13)
ขอให้แน่ใจว่า เราทูลขอการเสริ มกาลังจากพระองค์ เราล้มแน่ถา้ พึ่งเพียงสติปัญญาของตนเอง
ข้าพเจ้าใคร่ จะขอยกตัวอย่างเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายหรื อความพินาศ
หรื อการหลงหายฝ่ ายจิตวิญญาณที่เรารู ้วา่ รอเราอยูข่ า้ งหน้า แต่เราก็ยงั ยินดีที่จะกระโจนเข้าหา โดยให้
เหตุผลแก่ตวั เองว่า “ขอลองเสี ยหน่ อยนะ” ที่ขอลองเสี ยหน่อยนี่ล่ะ ที่จะนาภัยอันใหญ่หลวงมาสู่ ชีวติ
ของเรา
ข้าพเจ้าจึงใคร่ ขอถือโอกาสเป็ นพยานส่ วนตัวสักนิด
เมื่อเมษายนปี ที่แล้วข้าพเจ้าและลูกสาวคนโต (ข้าพเจ้ามีลูกสาว 2 คนและลูกชาย 1 คน) ได้มี
โอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นและไปเที่ยว “ดิสนีย์แลนด์ ” กันก็มีเครื่ องเล่นผาดโผนชนิด
หนึ่งที่มีชื่อว่า “Space Mountain” ครั้งแรก ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่เล่นเครื่ องเล่นใด ๆ เลย แต่คาว่า “ลอง
ดูเสี ยหน่ อยนะ” นี่แหละที่บอกว่า ไหน ๆ ก็มาแล้วและไม่ทราบว่าจะมีโอกาสจะได้มาอีกหรื อไม่ ไหน
ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว ทั้ง ๆ ที่ก็มีคาเตือนอยูเ่ ป็ นระยะ ๆ ว่า ผูท้ ี่มีปัญหาด้านสุ ขภาพโดยเฉพาะโรคหัวใจ ถ้า
ไม่แน่ใจก็ขอให้เดินออกไปตรงทางที่เตรี ยมไว้เสี ย ข้าพเจ้าก็บอกตัวเองว่าปั ญหาของเราอยูท่ ี่ลิ้นหัวใจ
ไม่ใช่โรคหัวใจคงไม่เป็ นไรหรอก แต่ก็ถามตัวเองทุกคาเตือนว่าจะเดินออกไปดีหรื อไม่ ก็ตดั สิ นใจไม่
เด็ดขาดและความอยากรู ้วา่ เป็ นอย่างไร ก็มีอานาจเหนือความกลัวอันตรายที่อาจมีถึงชี วติ จนกระทัง่ คา
เตือนสุ ดท้าย ความไม่อยากเล่นก็มีมากกว่าแล้ว แต่ก็ชา้ ไปเสี ยแล้ว ในคราวนั้นข้าพเจ้าเกือบจะได้นงั่ เฝ้ า
เครื่ องเล่นนั้นตลอดไป ถ้าไม่ใช่เพราะพระคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้าร้องหาพระเจ้าแล้วจริ ง ๆ เพราะรู ้วา่
ตัวเองทนไม่ไหวแล้ว
ข้าพเจ้าหวังว่าตัวอย่างที่ยกมาให้ฟังนี้ อาจเป็ นอุทธาหรณ์ให้แก่พี่นอ้ งที่รักในพระคริ สต์ทุกคน
ไม่มากก็นอ้ ย ขอโปรดระลึกไว้เสมอว่า ที่พ่ งึ เดียวของเราก็คือพระเจ้าเท่านั้น
ขอให้ เราเชื่อพึง่ ในพระเจ้ าให้ มาก ๆ ขอให้ เมล็ดความเชื่อทีเ่ ราหว่านในใจจะเพิม่ จานวนมากขึน้
ๆ ทุกวัน และรักพระองค์ มากขึน้ ทุกวัน ๆ
ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 49 ฉบับที่ 261 มีนาคม - เมษายน
1998, หน้า 11-12.
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