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หนังสื อ “เงาวิปโยค” เล่มนี้ เราได้จดั พิมพ์เพื่อพี่นอ้ งคริ สเตียนโดยเฉพาะ และตามวิถีทางแห่ง
ความเชื่อของเรา เราพิมพ์เพื่อแจกไม่ได้ขาย แต่ถา้ หากท่านมีใจศรัทธา ที่จะถวายทรัพย์เพื่อช่วยให้การ
พิมพ์ต่อไป เราก็ยนิ ดีรับ ผูท้ ี่จะถวายทรัพย์หรื อต้องการหนังสื อเล่มนี้เพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อได้ที่ “แผ่นดิน
คะนาอัน” ตู้ ปณ. กลาง 432 กรุ งเทพฯ 5
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คานา
แผ่นดิน คะนาอัน
เมือง ดาร์ มสตาดท์
ประเทศเยอรมันตะวันตก
เรียน พีน่ ้ องในพระคริสต์ ทุกแห่ งทั่วโลก
ข้าพเจ้ารู ้สึกหนักใจมาก เมื่อตระหนักว่า ใกล้จะถึงเวลาแล้ว ที่คริ สเตียนทุกคนจะต้องประสบ
ภัยวิบตั ิที่น่ากลัว อันเนื่องจาการข่มเหงรังแกคริ สเตียนครั้งใหญ่ทุกแห่งทัว่ โลก ในปั จจุบนั นี้ พระนาม
ของพระเยซูคริ สต์ได้รับการหมิ่นประมาท เยาะเย้ยถากถางอย่างรุ นแรงในหลายประเทศ เวลาที่คริ ส
เตียนจะต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริ สต์ และแม้กระทัง่ พลีชีวติ เพื่อพระคริ สต์กาลังคืบคลานใกล้เข้า
มาทุกขณะ ข้าพเจ้ารู ้สึกปวดร้าวใจยิง่ เมื่อคิดถึงภาพของคริ สเตียนอีกจานวนมาก ที่จะต้องถูกทรมานทั้ง
ฝ่ ายกาย ใจ และวิญญาณจิต ในไม่ชา้ นี้ เนื่ องจากความสัตย์ซื่อของพวกเขาต่อพระเยซูคริ สต์
ใครเล่า อาจทนต่อการทรมานอันน่ากลัวนั้นได้? ผูท้ ี่ได้เตรี ยมตัวอย่างพร้อมเพรี ยงเท่านั้นจึงจะ
ทนได้ โดยเหตุน้ ี ขณะที่เรายังมีโอกาสอยู่ เราจะต้องรี บฝึ กฝนอบรม และเตรี ยมพร้อมที่จะเผชิญกับ
เหตุการณ์อนั เลวร้ายในอนาคต ผูท้ ี่ฝึกฝนตนเองในการยืนหยัดเพื่อพระคริ สต์ในเวลานี้ โดยยอมรับ
ความทุกข์ยากลาบากทุกอย่าง เชื่อพึ่งวางใจในพระเมตตากรุ ณาที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้า จึงจะ
ได้รับพลังแห่งความอดทนในเวลาข้างหน้าและผูท้ ี่อธิษฐานด้วยใจร้ อนรน ทูลขอพระเจ้าให้เติมดวงใจ
ของเขา ด้วยความรักที่เปี่ ยมล้นเพื่อพระคริ สต์ จึงจะทนต่อความทุกข์ทรมานได้ถึงที่สุด
หวังว่า หนังสื อเล่มนี้ จะช่วยให้ผอู ้ ่านมองเห็นสถานการณ์ในปั จจุบนั ชัดเจนยิง่ ขึ้น และจะเป็ น
ป้ ายชี้ทางในการเตรี ยมตัวเพื่ออนาคต ถ้าเราเตรี ยมพร้อมในวันนี้ เราก็จะมีความเข้มแข็งและมีใจกล้าที่
จะยืนหยัดเพื่อพระคริ สต์ในวันข้างหน้า แล้วพระคริ สต์จะได้รับพระเกียรติยศ
ด้วยความรักในพระคริ สต์
พี่นอ้ งในพระคริ สต์ ของท่าน
บาซิเลีย ชลิง๊ ค์
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ความจริงทีท่ ่ านต้ องรู้
แผนลับสุ ดยอด
บัดนี้ แผนลับสุ ดยอดหลายอย่างที่คอมมิวนิสต์ได้ปิดบังไว้เป็ นเวลาช้านานมาแล้วนั้น ได้รับ
การเปิ ดเผยแก่สาธารณชนในหนังสื อเล่มหนึ่งได้กล่าวถึงการอบรมผูน้ าลัทธิ คอมมิวนิสต์และคาสั่งต่าง
ๆ สาหรับเอเย่นต์ หรื อผูแ้ ทนที่ออกปฏิบตั ิหน้าที่ในสาขาต่าง ๆ สาหรับเอเย่นต์ หรื อผูแ้ ทนที่ออกปฏิบตั ิ
หน้าที่ในสาขาต่าง ๆ ได้เปิ ดเผยถึงแผนการที่ชาญฉลาดและรัดกุมที่สุดของคอมมิวนิสต์ ที่จะเอาชนะ
ทางด้านการเมือง และด้านความคิดของประชาชนในแต่ละประเทศ ตอนหนึ่งของหนังสื อเล่มนั้นกล่าว
ว่า “โดยอาศัยจิตวิทยาทางด้านการเมือง เรากาลังก้าวสู่ เป้ าหมายที่สาคัญของเราด้วยผลที่น่าพึงพอใจยิง่
ก้าวแรกที่สาคัญที่สุดของเรา ก็คือ การก่อการจลาจลวุน่ วายให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ในประเทศที่เป็ น
เป้ าหมายของเรา ผลของเรางอกเงยได้ดีที่สุดท่ามกลางความปั่ นป่ วน วุน่ วาย การกินแหนงแคลงใจ
ความตกต่าทางด้านเศรษฐกิจ และความสับสนในสถาบันต่าง ๆ”
ผูแ้ ทนที่ได้รับการฝึ กอย่างดี จะหว่านความคิดเหล่านี้ในวงการรัฐบาล ตามสถาบันมหาวิทยาลัย
วิทยาลัย โรงเรี ยน โรงพยาบาล และแม้กระทัง่ ในวงการคริ สเตียน ตลอดจนสถาบันโรคจิตทัว่ ไป แล้ว
ในที่สุดคอมมิวนิสต์จะส่ งเสริ มให้กวาดล้างงานทุกชนิดของคริ สเตียน และเหยียดหยามคาสอนของพระ
คริ สต์ผแู้ ทนทุกคนได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้ใช้ ศาสตราจารย์ อาจารย์ ครู นายแพทย์ จิตแพทย์
นักการเมือง ฯลฯ เป็ นเครื่ องมือในการแพร่ ลทั ธิ คอมมิวนิสต์ โดยบุคคลเหล่านี้ อาจรู ้หรื อไม่รู้ก็ได้ผแู ้ ทน
จะต้องทุ่มเททุกอย่างจนกว่าพวกเขาจะสามารถควบคุม ทั้งความคิด และกายของบุคคลที่มีอิทธิ พลทุก
คน
เพื่อจะบรรลุเป้ าหมายดังกล่าวนี้ ลัทธิ คอมมิวนิสต์ใช้วธิ ี อบรมที่ทนั สมัยในสถาบันต่าง ๆ โดย
ตั้งหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจมาก เช่น “พัฒนาความเข้าใจซึ่ งกันในสังคม” ปรับปรุ งสัมพันธภาพของ
มวลชน” “เสริ มสร้างความเสมอภาคระหว่างชาติ ชั้น วรรณะ และครอบครัว” “วิธีสร้างความนิยมกับ
ผูอ้ ื่น” เป็ นต้น แต่ความหมายที่แท้จริ ง ก็เพื่อเผยแพร่ ลทั ธิ คอมมิวนิสต์
ผูท้ ี่เข้าอบรมส่ วนใหญ่ ไม่รู้เป้ าหมายของการประชุมนั้นเพราะการประชุมแต่ละครั้งเต็มไปด้วย
สิ่ งที่ใหม่และน่าสนใจ
และผูน้ าการประชุมรู้จกั แทรกซึมลัทธิ ของพวกเขาเข้าใจจิตใจของผูเ้ ข้าร่ วม
อบรม โดยที่พวกเขาไม่รู้ตวั พวกเขาจะได้รับการสอนว่าพวกเขาไม่มีความผิดบาป ความบกพร่ องทุก
อย่างในตัวของเขาล้วนแต่เนื่ องจากสิ่ งแวดล้อม หรื อ บิดามารดาของพวกเขาที่เลี้ยงดูพวกเขาในทางที่
ถูกต้อง หรื อระบบของสังคมซึ่ งทาให้พวกเขาไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่ หรื อคริ สตจักรและ
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คาสอนของคริ สเตียน ซึ่ งทาลายบุคลิกลักษณะที่เด่นของพวกเขา พวกเขาจะถูกล้างสมองทีละเล็กทีละ
น้อย จนในที่สุด คลายความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา มาตรฐานทางด้านศีลธรรมที่ดีงามดั้งเดิมและ
สู ญเสี ยความจงรักภักดีต่อครอบครัวของพวกเขาเอง มโนธรรมของพวกเขาจะตายด้าน แล้วเริ่ มเป็ น
เครื่ องมือของคอมมิวนิสต์ ทาตามการบงการทุกอย่างของผูเ้ ผด็จการคอมมิวนิสต์
คอมมิวนิสต์จะทาทุกอย่าง เพื่อครองความเป็ นเจ้าโลกและตั้งรัฐบาลโลกของคอมมิวนิสต์ข้ ึน
ในที่สุด บุคคลสาคัญต่าง ๆ ที่ต่อต้านการเผยแพร่ ลทั ธิ น้ ี จะถูกจับไปกักขังไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต
พวกเขาจะถูกช็อคด้วยไฟฟ้ า หรื อรับการผ่าตัดสมองจนกลายเป็ นคนวิกลจริ ตตลอดชีวิต ไม่สามารถเป็ น
เสี้ ยนหนามของคอมมิวนิสต์อีกต่อไป
คอมมิวนิสต์จะทาลายศาสนาทุกศาสนา โดยสอนว่า ผูท้ ี่เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาก็เท่ากับเป็ นผู้
ที่เสี ยสติ หรื อมีจิตฟั่นเฟื อน พวกเขาจะพยายามปลุกปั่ นให้สาธารณชนเชื่อว่ามาตรการแห่งความดีและ
ความชัว่ ของพวกคริ สเตียน เป็ นสาเหตุสาคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดโรคจิต
ในปี 1945-1946 ณ กรุ งวอร์ ซอว์ คอมมิวนิสต์ได้วางแผนแทรกซึ มศาสนาต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวาง พวกเขาได้วางนโยบายว่า จะพยายามหลีกเลี่ยงการกระทาทุกอย่างอันเป็ นการต่อต้านศาสนา
โดยทางตรงในอนาคต พวกเขาจะยุติการข่มเหงรังแกคริ สเตียน แต่จะทาลายศาสนาโดยทางอ้อม โดย
แสร้งทาดีกบั ศัตรู ของตน แล้วทาให้สถาบันเหล่านี้อ่อนกาลังลง และบ่อนทาลายจากภายใน ผูน้ าของ
ลัทธิ คอมมิวนิสต์กล่าวว่า “ปั จจุบนั นี้ ดูคล้ายกับว่า เราใจดีต่อพวกคริ สเตียน แต่อย่าลืมว่า ทุกศาสนาใน
ทุกที่ทุกแห่งก็ตอ้ งถึงวาระสิ้ นสุ ด”
เอกสารลับอีกฉบับหนึ่ง จากสานักงานหลายเลข 106 ของคอมมิวนิสต์ ลงวันที่ 12 ก.พ. 1957
เกี่ยวกับการดาเนิ นงานในต่างประเทศ เปิ ดเผยว่า “พวกคาธอลิก และโปรเตสแตนท์ เป็ นเครื่ องมือของ
นายทุนจักรพรรดินิยม เราจะต้องแทรกซึ มเข้าไปในใจของพวกเขาด้วยทุกวิธีทาง เพราะทั้งสองลัทธิ น้ ีมี
หน่วยงานที่เข้มแข็งทัว่ โลก พวกเขาได้แพร่ ยาพิษในคาสอนของพวกเขาทุกแห่งทัว่ โลก สนับสนุนให้
คนต่อต้านลัทธิ สังคมนิยมสหาย (คอมมิวนิสต์) ทุกคนจะต้องจาไว้ คริ สตจักรเป็ นเครื่ องมือของลัทธิ
จักรพรรดินิยม ซึ่ งเราจะต้องทาลายให้สิ้นซาก” ในเอกสารลับฉบับเดียวกัน พวกผูแ้ ทนได้รับคาชี้แจง
อย่างเฉพาะเจาะจงถึงวิธีที่จะบ่อนทาลายคริ สตจักร พวกเขาได้รับการสนับสนุ นให้เข้ารับตาแหน่งต่าง
ๆ ในโรงเรี ยนของคริ สเตียน คลุกคลีกบั พวกนักเรี ยน นักศึกษา เข้าร่ วมกิจกรรมทุกอย่างของคริ สตจักร
ยอมรับศีลบัพติศมาเป็ นสมาชิกของคริ สตจักร และเป็ นสมาชิกขององค์การต่าง ๆ ของคริ สเตียน พวก
เขากล่าวถึงความรักของพระเจ้า และสันติภาพของโลกเสมอ บางคนเข้าศึกษาในวิทยาลัยพระคริ สต
ธรรม แล้วรับตาแหน่งสาคัญในสถาบันคริ สเตียนเป็ นมิตรที่ดีกบั ผูน้ าของคริ สตจักร แต่ขณะเดียวกันก็
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พยายามติดตามดูการเคลื่อนไหวของคริ สตจักรอย่างลับ ๆ พวกเขาย้าถึงเป้ าหมายเสมอว่า “เราผูกมิตร
เพื่อทาลาย”
แผนลับอีกประการหนึ่งที่ลทั ธิ คอมมิวนิสต์ใช้ ในการบ่อนทาลายคริ สตจักรและสังคม คือ
กามารมณ์ พวกเขาชี้แจงว่า เราสามารถใช้เพศสัมพันธ์หรื อกามารมณ์ทาลายคนให้ยอ่ ยยับการอบรมตาม
ระบบของคอมมิวนิสต์ และเพศสัมพันธ์ เป็ นดุจใบมีดทั้งสองของกรรไกรที่มือลึกลับใช้เป็ นเครื่ องมือ
สาหรับบ่อนทาลาย
พรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศอิตาลี แจ้งให้สมาชิกของพวกเขาซึ่ งมีหุน้ ส่ วนสาคัญในบริ ษทั
ถ่ายทาภาพยนตร์ วา่ พวกเขาจะต้องดาเนินงานให้สอดคล้องกันกับนโยบายของพรรค โดยส่ งเสริ มให้
ถ่ายทาภาพยนตร์ ที่เต็มไปด้วยภาพเปลือยกาย และกามารมณ์ และให้สนับสนุนวารสารในแบบเดียวกัน
นี้ พวกเขาชมเชยดาราภาพยนตร์ ที่กล้าแสดงบทเปลือย และกามารมณ์วา่ เป็ นราชาหรื อราชินีแห่ง
เสรี ภาพอย่างแท้จริ ง คนเหล่านี้รับใช้พรรคด้วยความสมัครใจ เหมือนมดที่ทางานโดยไม่เห็นแก่ค่าจ้าง
และผลงานของพวกเขาได้สร้างความผุพงั เน่าเปื่ อยแก่สังคมในปั จจุบนั ได้ผลเกินคาด
บริ ษทั ถ่ายทา
ภาพยนตร์ ในประเทศอิตาลีและฝรั่งเศส ซึ่งพวกคอมมิวนิสต์ถือหุ น้ ใหญ่อยู่ จะผลิตภาพยนตร์ ที่เร้า
กามารมณ์น้ ี แล้วนาออกแจกจ่ายเผยแพร่ ไปทัว่ โลก
ในปัจจุบนั เราจะเห็นได้วา่ มาตรฐานทางศีลธรรมของคริ สตจักรหลายแห่งได้เสื่ อมทรามลงไป
มาก คริ สตจักรในบางคณะ บางนิ กาย อนุ ญาตให้สมาชิกมัว่ สุ มในกามารมณ์ โดยไม่มีขอบเขตจากัด
สภาคริ สตจักรแห่งหนึ่ง ได้พิมพ์หนังสื อเกี่ยวกับเพศออกจาหน่าย ตอนหนึ่งในหนังสื อนั้นกล่าวว่า
“คริ สเตียนไม่ควรจากัดอิสรเสรี ภาพของเขาในเรื่ องเพศ
เพราะคริ สเตียนมิได้อยูภ่ ายใต้อานาจของ
บทบัญญัติ กฎ หรื อระเบียบอีกต่อไปพระเยซูคริ สต์ได้ปลดปล่อยให้มนุษย์เป็ นอิสระ จากการเป็ นทาส
ของบทบัญญัติแล้ว ธรรมบัญญัติที่วา่ “อย่าล่วงประเวณี ” จึงไม่มีความหมายอีกต่อไป
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เปิ ดเผยโฉมหน้ า
ยุคแห่งการเผยแพร่ ลทั ธิ คอมมิวนิสต์อย่างลับ ๆ โดยทางสิ่ งตีพิมพ์และการอบรม กาลังจะผ่าน
พ้นไป ปั จจุบนั คอมมิวนิสต์ดาเนินงานโดยเปิ ดเผย ตัวอย่างเช่น เมื่อปี 1970 คอมมิวนิ สต์ได้แจกใบปลิว
ทัว่ อังกฤษ โจมตีรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาและปลุกในประชาชนให้ก่อการปฏิวตั ิดว้ ยข้อความที่วา่
“เตรี ยมปฏิวตั ิกนั เถอะ” ในใบปลิวนั้นกล่าวว่า “เราตั้งใจที่จะโค่นอานาจบุคคลเหล่านี้ แล้วมอบอานาจ
การปกครองให้อยูใ่ นมือของประชาชนโดยตรง... เราจะดาเนินแผนนี้ โดยรวบรวมกาลังก่อการสไตร๊ ค์
ครั้งใหญ่... เรามีทุนและผูน้ าที่เข้มแข็งที่จะนาในขบวนการนี้... ประเทศของเราปั จจุบนั ตกอยูใ่ นกามือ
ของพวกนายทุนที่สกปรก... เราต้องโทษตัวเอง ที่เฉื่ อยชาต่อการเปลี่ยนแปลงระบบของสังคมแต่ก็คงไม่
สายเกินไปที่เราจะลุกขึ้นยึดอานาจ... เตรี ยมปฏิวตั ิกนั เถอะ... ท่านช่วยงานนี้ได้ โดยก่อความปั่ นป่ วนใน
ที่ทางานของท่าน... ท่านสามารถมีส่วนในงานอันสาคัญนี้ โดยตั้งตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อเจ้าหน้าที่บา้ นเมือง
ในทุกวิถีทาง... โปรดส่ งใบปลิวนี้ต่อ ๆ กันไป ให้ทุกคนในที่ทางานของท่านอ่านกันอย่างทัว่ หน้า”
ต่อมาไม่นาน พวกคอมมิวนิสต์ได้แจกใบปลิวอีกฉบับหนึ่งทัว่ ประเทศอังกฤษ มีใจความว่า “เรา
จาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงระบบปกครอง และเราจะทาได้สาเร็ จ โดยอาศัยการปฏิวตั ิ...ครั้งนี้ จะเป็ นการ
ยึดอานาจครั้งยิง่ ใหญ่ ทสี่ ุ ดในประวัติศาสตร์ โดยประชาชน... เตรี ยมปฏิวตั ิกนั เถอะ! เตรี ยมยึดโรงงาน
ของท่าน”
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 1971 ขบวนการต่อต้านลัทธิจกั รพรรดินิยม ได้แจกใบปลิวพร้อมด้วย
บัตรสมัครเป็ นสมาชิกของขบวนการ ตามบ้านเรื อนต่าง ๆ ทัว่ ประเทศเยอรมันตะวันตก ใบปลิวนั้นมี
ใจความว่า “สิ้ นสุ ดเสี ยที ที่จะให้พวกโจรจักรพรรดินิยมกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยครองความเป็ นนายของโลก
ขณะนี้ ขบวนการปฏิวตั ิได้รวบรวมกาลังอย่างคึกคักในภูมิภาคส่ วนใหญ่ทวั่ เอเชีย อาฟริ กา และลาติน
อเมริ กา ซึ่ งเป็ นที่อาศัยของประชากรสองในสามส่ วนของโลก ขบวนการปฏิวตั ิเหล่านี้ กาลังก่อเหตุร้าย
รุ นแรงขึ้นทุกขณะ พวกเขาได้รับชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่า พวกจักรพรรดินิยมและสมุนของมันกาลัง
ประสบความหายนะ ในการสู ้รบกันเองภายในประเทศ ชัยชนะของขบวนการปฏิวตั ิในเวียดนาม เขมร
และประเทศลาว เป็ นตัวอย่างที่ดีเลิศของประเทศชาติซ่ ึ งต่อสู ้เพื่ออิสรภาพเสรี ภาพของตนเอง สงครามที่
ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า หากประชาชนมีความกล้าที่จะจับอาวุธขึ้นต่อสู้เพื่อการปฏิวตั ิ และกาชะตาของ
ประเทศชาติไว้ดว้ ยตนเอง เขาย่อมจะได้ชยั ชนะต่อมหาอานาจแห่งลัทธิ จกั รพรรคดินิยม...”
สิ่ งที่ ดีมีตริ มานุลสะกี้ ผูน้ าสาคัญคนหนึ่งของคอมมิวนิ สต์ทานายไว้ กาลังเป็ นความจริ ง ท่าน
กล่าวในปี 1931 ว่า “ขณะนี้เรายังไม่มีกาลังพอที่จะบุกรุ ก แต่เวลาของเราจะมาถึงในอีก 30 หรื อ 40 ปี
ข้างหน้านี้ เราจะอาศัยแผนแหวกแนวเพื่อนามาซึ่ งชัยชนะ สักวันหนึ่ง เราจะก่อตั้งขบวนการสันติภาพ
อย่างที่ไม่มีใครจัดตั้งมาก่อน ประเทศลัทธิ นายทุนที่โง่เง่าเต่าตุ่นและกาลังผุพงั จะร่ วมมือกับเราด้วย
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ความยินดี แต่หารู ้ไม่วา่ พวกเขากาลังนาความฉิ บหายมาสู่ ตนเอง พวกเขาจะถูกหลอกอย่างสิ้ นเชิง ด้วย
มิตรไมตรี ที่เราหยิบยืน่ ให้ เมื่อพวกเขายังเผลอเรอเวลานั้นแหละ เราจะขยี้เขาให้แหลกลาน”
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ขั้นสุ ดท้ ายก่อนสู่ โลกคอมมิวนิสต์
ประโยคที่วา่ ประเทศลัทธิ นายทุนกาลังนาความฉิ บหายมาสู่ ตวั เอง เป็ นประโยคที่ใกล้เคียงกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั มาก ตัวอย่างเช่น ในประเทศเยอรมันตะวันตก รัฐบาลสั่งให้โอนโรงเรี ยน
อนุบาลทั้งหมดให้เป็ นโรงเรี ยนของรัฐบาล
อันเป็ นผลทาให้อิทธิ พลและคาสอนของคอมมิวนิสต์
สามารถแทรกซึมเข้าไปในระบบการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างง่ายดาย
พวกคอมมิวนิสต์ที่มี
อิทธิ พลในวงการศึกษา เสนอให้ใช้หลักสู ตรใหม่สาหรับเด็ก เช่น หนังสื อ “ห้านิ้วประกอบเป็ นกาปั้ น”
สาหรับเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป ส่ วนเด็กอายุ 9 ขวบขึ้นไป ให้อ่านเรื่ องที่ยใุ ห้ต่อต้านเจ้าของที่ดิน
ชุมนุมต่าง ๆ ของกลุ่มฝ่ ายซ้าย ซึ่ งมีความคิดรุ นแรงโอนเอียงไปทางด้านคอมมิวนิสต์ กาลังผุด
ขึ้นอย่างรวดเร็ วราวกับดอกเห็ด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตามมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น “กลุ่มเซล
แดง” “กลุ่มเซลดา” “กลุ่มต่อต้านระบบใช้อานาจ” เป็ นต้น ในสหรัฐอเมริ กา มีชุมนุมของนักศึกษา
ชุมนุมหนึ่งชื่อว่า “กลุ่มนิสิตนักศึกษาเพื่อสังคมประชาธิปไตย” ได้พิมพ์ใบปลิวออกแจกจ่าย ตอนหนึ่ง
ของใบปลิวนั้นกล่าวว่า “หากนิสิตนักศึกษาไม่ช่วยกันทาลายระบบที่บีบคั้นเราให้ยอ่ ยยับ ด้วยความยินดี
หากเขาไม่บุกรุ กและทาลายระบบของชนชั้นกลาง ขบวนการของเขาก็ไม่เป็ นขบวนการปฏิวตั ิอย่าง
แท้จริ ง...ตึกเหล่านั้นเป็ นของท่าน ที่ท่านจะต้องเผาให้ราบคาบ เพราะหากสิ่ งเหล่านี้ไม่ถูกทาลายพร้อม
ด้วยวัฒนธรรมของมัน จงอย่าหวังเลยว่าพวกท่านจะมีชีวติ ลอยนวลอยูไ่ ด้”
ขณะนี้พวกคอมมิวนิสต์ โฆษณาชวนเชื่ออย่างเปิ ดเผยถึง “วันยึดอานาจ” พวกนักการเมืองและ
ทุกคนที่ต่อต้านลัทธิ คอมมิวนิสต์ต่างถูกข่มขู่ให้หวาดกลัว ถึงการแก้เผ็ดและเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นแก่พวก
เขา หลังจากคอมมิวนิสต์ได้ยึดอานาจแล้ว
ฮอร์ เชม ซึ่ งเป็ นประธานกรรมการ คุม้ กันรัฐธรรมนูญแห่งเยอรมันตะวันตก ชี้แจงเมื่อเดือน
สิ งหาคม 1973 ว่า “พวกลัทธิ มาร์ กซ์ของคอมมิวนิสต์ ได้ประสบผลสาเร็ จในการก่อการจลาจลวุน่ วาย
ตลอดเวลา ในมหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ของเยอรมันตะวันตก แม้นกั ศึกษาที่มีหวั รุ นแรงทางการเมืองจะมี
เพียงสิ บห้าเปอร์ เซ็นต์ของนักศึกษาทั้งหมดเท่านั้น แต่นกั ศึกษาที่มีหวั รุ นแรงส่ วนใหญ่ต่างอยูฝ่ ่ ายลัทธิ
มาร์ กซ์...นักศึกษาเหล่านี้ ควบคุมสภานิสิตนักศึกษาเกือบทุกมหาวิทยาลัย”
บาทหลวงชาวเวเนซูเอล กล่าวถึงประเทศของท่านเมื่อปี 1962 ว่า “โดยอาศัยความชาญฉลาด
และความมุมานะ คอมมิวนิสต์ได้แทรกซึมเข้าไปในชีวิตทุกด้านของประชาชน และได้จดั คนของพวก
เขา ให้เข้ารับตาแหน่งสาคัญต่าง ๆ ในประเทศ” พวกเขาได้วางโครงการอย่างขะมักเขม้น ที่จะยึดอานาจ
ของรัฐบาลทุกรัฐบาล จนกว่าทั้งโลกจะเป็ นของคอมมิวนิ สต์ และวันนั้นกาลังจะใกล้เข้ามา
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อย่ าให้ เขาหลอก
ท่านรู ้ไหมว่า หากคอมมิวนิ สต์ยดึ อานาจในประเทศของท่าน คอมมิวนิสต์จะทาอะไรบ้าง สิ่ งที่
แน่นอนอย่างหนึ่งที่คอมมิวนิ สต์จะทา คือ การข่มเหงรังแก และประหัตประหารพวกคริ สเตียน เพราะ
คอมมิวนิสต์ถือว่า คริ สตจักรเป็ นเครื่ องมือของลัทธิ จกั รวรรดินิยม การทาสงครามต่อสู ้ลทั ธิ จกั รวรรดิ
นิยมจึงเป็ นการทาสงครามต่อสู ้คริ สตจักรด้วย นัน่ หมายความว่า ความทารุ ณโหดร้าย และการละเลง
เลือดจะเกิดขึ้นแก่คริ สตจักร
ในประเทศสะแกนดิเนเวีย คอมมิวนิสต์ได้ติดตามเยาวชนคริ สเตียนกลุ่มหนึ่ง ที่จดั ทีมประกาศ
ข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ และพูดกับเยาวชนกลุ่มนั้นอย่างเปิ ดเผยว่า “แก...พวกคริ สเตียน...เรา
หมายหัวพวกแกแล้ว”
การข่มเหงรังแกคริ สเตียนจะเกิดขึ้นทุกแห่งทัว่ โลก ในเวลาไม่ชา้ นี้ ก่อนที่โลกจะประสบความ
หายนะด้วยสงครามนิวเคลียร์ ลักษณะของการข่มเหงรังแกนั้น จะเห็นได้จากตัวอย่างในประเทศรัสเซีย
และในประเทศคอมมิวนิสต์ทวั่ ไป ที่ได้กาจัดคริ สเตียนจานวนล้าน ๆ คนในอดีต เนื่องจากลัทธิ
คอมมิวนิสต์มีความมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์ความเสมอภาคให้แก่สังคม จึงเสาะหาทางทาลายอานาจทุก
อย่างที่มีอยู่ โดยคิดว่า เมื่ออานาจเหล่านี้ถูกทาลาย ความเสมอภาคของประชาชนก็จะเกิดขึ้น แต่พระเจ้า
ทรงเป็ นผูม้ ีอานาจสู งสุ ด เหนืออานาจทั้งหลายที่มีอยูใ่ นโลกคอมมิวนิสต์จึงตั้งตนเป็ นศัตรู ของพระเจ้า
ด้วย โดยประกาศว่า “ไม่มีพระเจ้า” เป้ าหมายสาคัญอย่างหนึ่งของลัทธิ มาร์ กซ์ คือทาลายศาสนาทุก
ศาสนา พวกเขาเกลียดชังพระเจ้า หรื อ “เทพเจ้า” ทุกชนิด พวกเขาเกลียดชังชนชาติยวิ มาก เพราะชน
ชาติยวิ เชื่อถือพระเจ้าอย่างเคร่ งครัด และพวกเขาจะเกลียดชังทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่
เงาแห่งความหลอกลวงของคอมมิวนิสต์ ดูเหมือนว่าได้ทอดไปสู่ ทุกมุมโลก รวมทั้งประเทศที่
มีคริ สเตียนจานวนมาก คนในปั จจุบนั พากันใฝ่ ฝันถึงการร่ วมมือ และการอยูร่ ่ วมกับคอมมิวนิสต์อย่าง
สันติ เมื่อคอมมิวนิสต์ประกาศถึงโครงการที่จะเสกสรรความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน สันติภาพทัว่ โลก
อนาคตที่รุ่งโรจน์ ความเป็ นพี่นอ้ งกันอย่างแท้จริ ง การแจงจ่ายอาหารอย่างเสมอภาค เสรี ภาพ ความ
ยุติธรรม หรื อ “รัฐอุดมคติ”...คนจานวนมากพากันเชื่ออย่างไม่สงสัยแม้แต่นอ้ ย ทั้ง ๆ ที่รู้ถึงพฤติกรรม
อันโหดร้ายของคอมมิวนิสต์ตลอดเวลาที่ผา่ นมา พวกเขาลืมนึกถึงความจริ ง ที่นกั ประพันธ์ซ่ ึ งต่อต้าน
ลัทธิคอมมิวนิสต์ หายสาบสู ญไปในสถาบันโรคจิต คนจานวนหลายล้านถูกทรมานในค่ายกักกันคน
จานวนมากกว่า 120 ล้านถูกฆ่าตาย 44.5 ล้านในรัสเซีย 34.2 ล้านในผืนแผ่นดินใหญ่จีน (ทั้งนี้ไม่ได้
รวมถึง 40 ล้านคนที่ถูกกาจัดระหว่างปฏิวตั ิจีน) และ 3.2 ล้านคน ในยุโรปตะวันออก
คาขวัญต่าง ๆ ที่คอมมิวนิสต์ใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อเช่น เสรี ภาพ แท้จริ งหมายถึงการ
ควบคุมความคิดเห็น และทาให้ความสานึกผิดและชอบตายด้าน แทนที่จะเป็ นความเสมอภาคกลับ
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กลายเป็ นการเผด็จการ และอานาจทั้งหมดตกอยูใ่ นมือของชนกลุ่มน้อย แทนที่จะเป็ นความยุติธรรม
แท้จริ งหมายถึงความโหดร้ายทารุ ณและความทุกข์ทรมาน แทนที่จะเป็ น “สวรรค์” กลับกลายเป็ นนรก
ในโลก
คอมมิวนิสต์ใช้วธิ ี เดียวกันนี้ “ปลดแอกประชาชน” และนามาซึ่ง “สังคมใหม่” ผูท้ ี่ไม่ยอมทา
ตามวัตถุประสงค์ของลัทธิจะถูกล้างสมองให้คล้อยตาม โดยใช้การทรมาน ยา และการสะกดจิต สิ่ งน่า
กลัวเหล่านี้จะเกิดขึ้นแก่คริ สเตียนเมื่อคอมมิวนิสต์ได้ยดึ อานาจ
แต่อนั ตรายที่แท้จริ ง
มิได้อยูท่ ี่คาสอนของคอมมิวนิ สต์หากแต่อยูท่ ี่อานาจลึกลับเบื้องหลัง
คอมมิวนิสต์ แม้ลทั ธิ คอมมิวนิสต์จะเป็ นศัตรู โดยตรงกับลัทธิ นายทุน แต่ท้ งั สองลัทธิ มีอุดมคติอย่าง
เดียวกันคือ ปฏิเสธพระเจ้า ฝ่ ายคอมมิวนิสต์ใช้ความหวาดกลัวบังคับให้คนคล้อยตามพวกเขา ส่ วนฝ่ าย
ลัทธินายทุนที่ใฝ่ อานาจ ก็หลอกล่อคนให้เข้าข้างโดยผลกาไรที่งอกงามที่สุด และความเจริ ญก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งล้วนแต่เป็ นระบบที่จดั อยูใ่ นพวกลัทธิ วตั ถุนิยมซึ่ง
ไม่เชื่อพระเจ้า คนทัว่ ไปมองไม่เห็นอานาจและแรงผลักดันเบื้องหลังสิ ทธิ เหล่านี้ แต่พระเจ้าไม่ทรง
ปรารถนาที่จะให้มนุษย์ถูกหลอกลวงด้วยคาสัญญาชวนเชื่ อที่ไม่เป็ นความจริ ง อันเป็ นคาสัญญาที่นา
ความพินาศฉิ บหาย ความหวาดกลัว และนรกทั้งเป็ นมาสู่ โลกปั จจุบนั และโลกอนาคตตลอดกาล เพื่อจะ
ช่วยเปิ ดตาของเราออก ในปั จจุบนั นี้ พระเจ้าทรงให้พญามารซาตานโผล่ออกมาจากที่หลบซ่อน ให้เรา
ได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริ งของมัน
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ลัทธิพญามารซาตาน – ศาสนาหรือการเมือง?
ลัทธิ พญามารซาตาน เป็ นศาสนาใหม่ที่กาลังแพร่ สะพัดไปอย่างรวดเร็ วทัว่ โลก ลัทธิ น้ ีกราบ
ไหว้บูชาพญามารซาตาน เป็ นพระเจ้า มีคมั ภีร์ซาตานซึ่ งสอนตรงกันข้ามกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์ มี
พิธีกรรมที่น่าเสี ยวสยอง
ผูท้ ี่ปูรากฐานให้แก่ลทั ธิ พญามารซาตาน คือ ศาสตราจารย์ อาดาม ไวส์เฮาพท์ ชาวบาเวเรี ย ซึ่ ง
อยูท่ างภาคใต้ของประเทศเยอรมันนี ในปี ค.ศ. 1776 ท่านได้ก่อตั้งขบวนการหนึ่ง เรี ยกว่า “ขบวนการ
ส่ องทาง” อันเป็ นขบวนการที่ปฏิเสธพระเจ้า ขบวนการนี้ นอกจากจะส่ งเสริ มกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้าน
ไสยศาสตร์ และลัทธิพญามารซาตานแล้ว ยังวางนโยบายทางด้านการเมืองด้วย พวกเขาวางเป้ าสาคัญ
ทางการเมืองสองประการ คือ
(ก) จะโค่นรัฐบาล และกาจัดศาสนาทุกศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ศาสนาคริ สต์
(ข) จะยุงยงส่ งเสริ มให้ก่อการจลาจลวุน่ วาย โดยการปฏิวตั ิ และสงคราม เพื่อยึดอานาจของ
รัฐบาล แล้วรวบรวมอานาจทุกประเทศทัว่ โลก ให้อยูภ่ ายใต้รัฐบาลโลก รัฐบาลเดียวโดยมีลทั ธิ พญามาร
ซาตานเป็ นศาสนาประจาโลก ซึ่งทุกคนจะต้องเลื่อมใสศรัทธา
แม้ศาสตราจารย์ไวส์เฮาพท์ จะสู ญเสี ยชีวติ ไปนานแล้วแต่ขบวนการของท่านยังคงแผ่ขยาย
อิทธิ พลไปเรื่ อย ๆ ได้ก่อวินาศกรรม การจลาจรวุน่ วาย และการหลัง่ เลือดในที่หลายแห่ง ต่อมาลัทธิ น้ ี
เป็ นที่รู้จกั กันในอีกชื่ อหนึ่งว่า “สปาร์ตาคัส” หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พรรคการเมืองและ
ขบวนการของลัทธิ มาร์ กซ์ แห่งคอมมิวนิสต์ หลายพวกได้ใช้ชื่อ “สปาร์ตาคัส” นี้ เป็ นชื่อประจาของ
พรรคและขบวนการของเขา ลัทธิอื่น ๆ ที่ดดั แปลงจากหลักปรัชญาของ ไวส์เฮาพท์ ได้แก่ลทั ธิ
อนาธิ ปไตย ซึ่ งมุ่งแต่โค่นอานาจและทาลายรัฐบาล ลัทธิ คอมมิวนิสต์ลทั ธิ ชาตินิยมที่ใช้ระบบเผด็จการ
และลัทธิสังคมนิยม
ในปั จจุบนั ปรัชญาของ ไวส์ เฮาพท์ กาลังแผ่อิทธิ พลมากยิง่ ขึ้น ในรู ปของลัทธิ พญามารซาตาน
ผูก้ ่อตั้งลัทธิ พญามารซาตานในปั จจุบนั คือ อันตอน ลาเวย์ ซึ่ งตั้งตนเป็ น “มหาปุโรหิต” ของลัทธิ น้ ี และ
เรี ยกตนเองว่า “โป๊ บดา” ลาเวย์ใช้หลักของไวส์เฮาพท์ในการตั้งลัทธิ น้ ี และถือว่า ไวส์เฮาพท์เป็ นคน
หนึ่งที่ศรัทธาในลัทธิซาตานของเขา รถยนต์ส่วนตัวที่ลาเวย์ขบั มีป้ายทะเบียน “ซาตาน 9” ท่านมีบา้ น
ทาสี ดาหลังหนึ่งในรัฐซานฟรานซิ สโก ในบ้านนั้นมีหอ้ งประกอบพิธีบวงสรวงซาตาน ท่านเป็ น
ผูป้ ระพันธ์คมั ภีร์ซาตาน ซึ่ งมีเนื้อความประกอบด้วย เวทมนต์คาถา คาสอนว่าด้วยสังคมนิยม และ
กามารมณ์ ในพิธีสมรสของลัทธิ ซาตานและพิธีอื่น ๆ แท่นบูชาจะเป็ นสตรี เปลือยกาย ผูท้ ี่จะเป็ นสมาชิก
ของลัทธิพญามารซาตานจะต้องประกอบพิธีโดยเซ็นชื่อมอบตัวให้พญามารซาตานด้วยเลือดของตัวเอง
มีพิธีหนึ่งที่ประกอบกันเป็ นประจาเรี ยกว่า “มิซซาดา” ในพิธีน้ ีจะมีพิธีกรรมที่อุจาด ลบหลู่ดูหมิ่น สิ่ ง
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เคารพสักการะอย่างเลวทรามที่สุด ตลอดพิธีน้ ีจะมีการบันทึกเสี ยง เพื่อแจกจ่ายกันต่อ ๆ ไป ในบันทึก
นั้นจะมีเสี ยงที่ดงั ชัดเจนของการหักทาลายไม้กางเขน
และเสี ยงสาบานตนของสมาชิกต่อพญามาร
ซาตานผูเ้ ป็ น “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ของพวกเขา
ลาเวย์กล่าวว่า ยุคของลัทธิ ซาตานเริ่ มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 ในเวลาที่นกั ปรัชญากลุ่มหนึ่ง
ประกาศว่า “พระเจ้าตายเสี ยแล้ว” ตรงกับเวลาที่ความคิดเกี่ยวกับการร่ วมเพศอย่างอิสระเสรี กาลังระบาด
อย่างเต็มที่ และฮิปปี้ ได้ยดึ เอา “การร่ วมเพศอย่างเสรี ” เป็ นวัฒนธรรมของตนเอง ตั้งแต่จุดเริ่ มต้นนั้น
ลัทธิ พญามารซาตานก็ได้แผ่ลามไปอย่างกว้างขวาง ในปี ค.ศ. 1971 ณ เมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง พวกเขาได้
แต่งตั้ง “สงฆ์” ของลัทธิ ซาตานขึ้น 450 คน ในระหว่างเทศกาลอีสเตอร์ (วันฉลองการคืนพระชนม์ของ
พระเยซูคริ สต์) ในปี เดียวกัน มีคนประมาณ 4,000 คน ชุมนุมกันที่เมืองชิคาโก เพื่อนมัสการพญามาร
ซาตาน
ในอดีต ลัทธิ ลึกลับอย่างลัทธิ พญามารซาตาน จะต้องประกอบพิธีกรรมของตนอย่างลับ ๆ
เพราะเป็ นที่เกลียดชังของสังคม และเป็ นสิ่ งต้องห้ามทางกฎหมาย แต่ในปั จจุบนั รัฐบาลอนุญาตให้ ลัทธิ
ซาตานจดทะเบียนเป็ นศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมายศาสนาหนึ่ง ในอดีต ซาตานได้แอบซ่อนโครงการ
ของมันอย่างมิดชิด และดาเนินงานแบบใต้ดิน แต่ในปั จจุบนั พวกเขาประกาศโครงการต่าง ๆ อย่าง
เปิ ดเผย
ลัทธิ พญามารซาตานในปั จจุบนั
ได้ประกาศจุดประสงค์ของตนซึ่ งเหมือนกับจุดประสงค์ลบั
ของไวส์เฮาพท์วา่
“จงโค่นอานาจของรัฐบาลโดยการปฏิวตั ิ และก่อการจลาจลวุน่ วาย” ลัทธิ
คอมมิวนิสต์มีเป้ าหมายเช่นเดียวกับลัทธิ พญามารซาตาน เพราะทั้งสองลัทธิ น้ ี ต่างได้รับแรงผลักดันจาก
ต้นกาเนิ ดแห่งเดียวกันซึ่ งนาไปสู่ การเกลียดชังพระคริ สต์และคริ สเตียน
โดยเหตุน้ ี โครงการและ
วิธีดาเนินการของทั้งสองลัทธิ จึงคล้ายคลึงกัน
ลาเวย์เปิ ดเผยเป้ าหมายของลัทธิ พญามารซาตานว่า ในอนาคต ลัทธิ ซาตานจะนาไปสู่ การ
รวบรวมอานาจของโลก เมื่อถึงเวลานั้นผูน้ าของโลกจะใช้อานาจไสยศาสตร์ และเวทมนต์คาถา และ
ลัทธิ ซาตานก็จะเป็ นศาสนาประจาของโลก สิ่ งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือ ลาเวย์ใช้ธงของโซเวียต
รัสเซี ยประดับห้องโถงใหญ่ของเขา นอกจากนั้น โรงพิมพ์ที่พิมพ์หนังสื อเกี่ยวกับลัทธิ ซาตาน
และร้านหนังสื อใหญ่ ๆ ที่จาหน่ายหนังสื อเหล่านี้ลว้ นแต่อยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลพรรคคอมมิวนิสต์
โดยเหตุน้ ี จึงกล่าวได้วา่ ลัทธิ ซาตานไม่ใช่เป็ นเพียงศาสนาใต้ดินเท่านั้น หากแต่มีนโยบาย
สาคัญทางด้านการเมืองด้วย ซึ่งเห็นได้จากหลักการที่คล้ายคลึงกับของไวส์เฮาพท์ ซึ่งเป็ นต้นตาหรับ
ลัทธิ ซาตาน ลาเวย์ซ่ ึ งก่อตั้งลัทธิ พญามารซาตานและมาร์ กซ์ ผูใ้ ห้กาเนิดความคิดลัทธิ คอมมิวนิสต์ จาก
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เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบด้านในปั จจุบนั เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป้ าหมายแห่งการจัดตั้งโลก
คอมมิวนิสต์ภายใต้ผเู ้ ผด็จการที่นบั ถือลัทธิ พญามารซาตาน กาลังจะเป็ นจริ งขึ้นทุกขณะ
คอมมิวนิสต์จะสร้างสรรค์ สันติภาพ ความยุติธรรมอิสระเสรี ความรักที่แท้จริ งตามโครงการ
ของเขาตามที่โฆษณาชวนเชื่ อไว้ได้อย่างไร ในเมื่ออานาจสู งสุ ดที่หนุนหลังโครงการนี้คือ พญามาร
ซาตาน ซึ่งเป็ นฆาตกรตั้งแต่แรกเริ่ ม (ดูพระธรรมยอห์น 8:44) นอกจากนั้น เราได้เห็นพฤติกรรมของ
คอมมิวนิสต์ ในรู ปลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งการฆ่าคนถึง 120 ล้านชีวติ อย่างโหดเหี้ ยม และขณะนี้ ลัทธิ
ซาตานได้เริ่ มต้นถอดหน้ากากออกแล้ว ทาให้เราเห็นเบื้องหลังของลัทธิ น้ ี ที่เต็มไปด้วยฆาตกรรม การ
สังหารผลาญชีวิตอย่างเลือดเย็น และแม้กระทัง่ การข่มขืนทาลายสตรี เพศอย่างอุจาดลามก
ในกรุ ง ลอส แอนเจลิส ตารวจได้คน้ พบศพของครู สตรี คนหนึ่งที่ถูกฆ่าตาย เมื่อชันสู ตรศพ
พบว่า หัวใจ ปอด และอวัยวะส่ วนอื่นอีกบางส่ วนของครู สตรี น้ นั ได้สูญหายไป จากการวิเคราะห์
เจ้าหน้าที่สรุ ปว่า ฆาตกรได้นาอวัยวะที่สูญหายไปนั้น ไปประกอบพิธีเส้นไหว้บูชาซาตาน ในคดี
ฆาตกรรมอีกคดีหนึ่ง ฆาตกรซึ่ งเป็ นชายหนุ่มอายุ 21 ปี สารภาพต่อเจ้าหน้าที่วา่ “พญามารซาตานเป็ น
นายของผม” ชายคนนั้นตัดแขนและขาของผูเ้ คราะห์ร้ายออก แล้วกินหัวใจของเขา เมื่อถูกจับกุม
เจ้าหน้าที่คน้ พบว่า ฆาตกรมีคมั ภีร์ซาตานเล่มหนึ่ง และมีกระดูกนิ้วมือของคนหลายชิ้นอยูก่ บั ตัวเขา
เมื่อปี ค.ศ. 1971 ในรัฐนิวเจอร์ ซี่ ชายหนุ่มคนหนึ่งขอร้องให้เพื่อนของเขาอีกสองคนฆ่าเขาให้
ตาย โดยอ้างว่า พญามารซาตานจะชุบชีวิตของเขาให้เป็ นขึ้นมาอีก แล้วจะแต่งตั้งให้เขาเป็ นนายของ
ภูตผีปีศาจกองหนึ่ง หญิงสาวที่นบั ถือลัทธิ ซาตานคนหนึ่ ง ซึ่ งอ้างว่าได้เห็นพญามารซาตานระหว่างการ
ประกอบพิธีบูชา ถูกเจ้าหน้าที่จบั กุมฆ่าชายชราอายุ 62 ปี คนหนึ่ง โดยแทงด้วยมีดหลายครั้งจนชายชรา
คนนั้นเสี ยชีวิต ในขณะที่ทาพิธีเส้นไหว้ซาตาน ณ ห้องขัง เธอสารภาพว่า “ดิฉนั รู ้สึกสนุกมากขณะที่ฆ่า
เขา”
“ครอบครัว” แมนสัน ซึ่ งเคยเป็ นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสื อพิมพ์ ก็เป็ นกลุ่มหนึ่งที่มวั่ สุ มในเรื่ อง
ภูตผีปีศาจ คาถาอาคมและการประกอบกามราคะเป็ นกลุ่ม พวกเขาได้ฆ่าชาวผิวขาวเจ็ดคนแล้วโยน
ความผิดให้แก่ชาวผิวดา เพื่อยุแหย่ให้เกิดการสงครามปฏิวตั ิระหว่างชนผิวดาและชนผิวขาว หลังจากได้
ฆ่าชาวผิวขาวทั้งเจ็ดคนอย่างโหดร้ายแล้ว
พวกแมนสันก็นงั่ ลงรับประทานอาหารเย็นต่อหน้าศพ
เหล่านั้นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นักศึกษาคนหนึ่ง ได้ไปเยีย่ มโบสถ์ของพญามารซาตานแล้วเล่าให้ฟังว่า “ที่ทางเข้าโบสถ์ มีภาพ
ของพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งทาจากเศษหิ นหลากสี ฝังอยู่ ทุกคนที่เดินเข้าประตูโบสถ์ จะเหยียบย่าและถ่ม
น้ าลายลงบนใบหน้าของรู ปพระเยซูคริ สต์น้ นั เป็ นการลบหลู่พระองค์”
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ขณะนี้ พวกที่ถือลัทธิ ซาตานซึ่ งเกลียดชังพระเจ้า และองค์พระเยซูคริ สต์ พระบุตรของพระองค์
ได้ออกมาสู่ สาธารณชนอย่างอิสระ อิทธิ พลของพวกเขาได้แทรกซึ มไปยังทุกส่ วนของโลก แม้กระทัง่
ในโทรทัศน์ สิ่ งเหล่านี้ลว้ นแต่เป็ นเครื่ องหมายของยุคใหม่ หรื อยุคแห่งการสิ้ นสุ ดของโลกซึ่ งพระเยซู
คริ สต์ได้ทรงทานายไว้ พระองค์ตรัสถึงเวลานั้นว่า “ชนทุกประเทศทัว่ โลกจะเกลียดชังท่านทั้งหลาย
เพราะนามของเรา” (ดูมทั ธิว 24:9) นัน่ หมายความว่า ในวาระสุ ดท้ายของโลก คริ สเตียนทุกคนในทุก
ส่ วนของโลกจะถูกข่มเหงรังแก และประหัตประหารอย่างรุ นแรง
วันสิ้ นสุ ดของโลกกาลังใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว ในปัจจุบนั นี้ เราได้ยนิ ข่าวการสไตร๊ ค์ การ
ประท้วง การเดินขบวนการก่อเหตุร้าย และเหตุวนุ่ วายทัว่ ไป คาว่า “ปฏิวตั ิ” กาลังฝังอยูใ่ นความคิดของ
คนทุกประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นในประเทศจีนหรื อญี่ปุ่น โซเวียตรัสเซี ย หรื อประเทศที่เรี ยกตนเองว่า
ประเทศ “คริ สเตียน” เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เยอรมันตะวันตก ฟิ นด์แลนด์ สหรัฐอเมริ กา แคนาดา
ออสเตรเลีย หรื อประเทศอื่น ๆ ในลาตินอเมริ กา และอาฟริ กา สถาบันจานวนมากต่างอยูภ่ ายใต้อิทธิ พล
ของคอมมิวนิสต์หรื อขบวนการปฏิวตั ิ พวกคอมมิวนิสต์จานวนมากกาลังเป็ นผูน้ าสาคัญในวงราชการ
และในองค์การต่าง ๆ คนเหล่านี้ได้ทุ่มเทกาลังและความคิดเข้าด้วยกัน เพื่อโค่นอานาจรัฐบาล และ
เปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง ไม่วา่ จะโดยใช้กาลัง หรื อโดยสันติวธิ ี
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คริสตจักรกาลังมุ่งสู่ ทางใด?
บาทหลวงชาวเวเนซูเอลาท่านหนึ่งกล่าว “คริ สตจักรปั จจุบนั เป็ นเหมือนพ่อค้า ที่งดการ
จาหน่ายสิ นค้าซึ่ งขายไม่ออกในขณะนี้
กล่าวคือ
คริ สตจักรไม่ได้เตือนให้สมาชิกรู้ถึงภัยของ
คอมมิวนิสต์
แต่ใฝ่ ฝันที่จะอยูร่ ่ วมกับคอมมิวนิสต์อย่างสันติโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คอมมิวนิสต์ และดัดแปลงนโยบายตลอดจนหลักความเชื่ อต่าง ๆ ให้เข้ากับลัทธิ คอมมิวนิสต์”
คริ สตจักรในปั จจุบนั ไม่เพียงแต่จะหุ บปากเงียบ
โดยไม่กล่าวสิ่ งใดอันเป็ นการต่อต้าน
คอมมิวนิสต์ แต่ยงั อะลุม้ อล่วยต่อหลักการของคอมมิวนิ สต์ดว้ ย แม้คริ สตจักรมิได้ประกาศตัวเป็ น “พี่
น้อง” กับคอมมิวนิสต์อย่างเปิ ดเผย แต่ก็ได้อภิปรายร่ วมกันเกี่ยวกับความคิดของการจัดตั้งรัฐบาลโลก
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสภาคริ สตจักรสากลที่กรุ ง เจนีวา ได้ประกาศถึงวัตถุประสงค์ขององค์การนี้ เมื่อ
วันที่ 28 เดือนตุลาคม 1972 ทางสถานีโทรทัศน์ประเทศเยอรมันตะวันตกว่า “สภาคริ สตจักรสากลอาจ
เป็ นแบบอย่างให้แก่รัฐบาลโลกในอนาคต
ในการที่จะรวบรวมศาสนาทุกศาสนา รวมทั้งลัทธิ คอมมิวนิสต์ ให้เข้าอยูใ่ นลัทธิ ศาสนา
เดียวกัน จะต้องบิดเบือนความหมายที่แท้จริ งของ “การประกาศพระกิตติคุณ” ตามคาสั่งของพระเยซู
คริ สต์ ตามความคิดของสภาคริ สตจักรสากล การประกาศพระกิตติคุณเป็ นเพียงการแลกเปลี่ยนทัศนะ
กับคนที่นบั ถือศาสนาอื่น ๆ โดยอธิ บายว่า เราต้องเคารพนับถือพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ใน
ทุกภูมิภาคของโลก ไม่เพียงแต่ภายในขอบข่ายของศาสนาเท่านั้น แต่ภายในความเชื่อถือและอุดมคติทุก
อย่างของโลกภายนอกด้วย หรื ออีกนัยหนึ่ง พระเจ้าทรงสาแดงพระองค์แก่โลก โดยทางศาสนาทุก
ศาสนา และโดยลัทธิ ตลอดจนทุกอย่างที่มนุษย์เลื่อมใส เชิ ดชู
ในการประชุมผูน้ าระดับโลก ของสภาคริ สตจักรสากลที่กรุ งเทพฯ เมื่อปี 1973 ที่สวางคนิวาส
ในหัวข้อที่วา่ “ความรอดในปัจจุบนั ” ผูน้ าได้เสนอหลายครั้งว่า เราควรจะยอมรับลัทธิ คอมมิวนิสต์ให้
เท่าเทียมกับคริ สตศาสนา ที่ประชุมได้ยกตัวอย่างหลักการปฏิวตั ิวฒั นธรรม ที่คอมมิวนิสต์ใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงระบบของสังคม เพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายของ “ความรอดในปัจจุบนั ”
ผลของการประชุมในครั้งนั้น ที่ประชุมเสนอว่า คริ สตจักรในประเทศตะวันตกควรงดเว้นการ
ส่ งมิชชันนารี ไปยังประเทศอื่นชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใช้เงินนั้นสนับสนุ น ขบวนการปลดแอกหรื อ
ขบวนการกอบกูอ้ ิสรภาพต่าง ๆ (นัน่ หมายถึงขบวนการปฏิวตั ิที่ใช้วธิ ีรุนแรง) “งานมิชชัน่ ” หรื องาน
ประกาศข่าวประเสริ ฐจึงกลับกลายเป็ นงานทางการเมือง พวกเขาใช้หวั ข้อการประชุมที่โก้หรู แบบคริ ส
เตียน เช่น “ฟื้ นฟูการประกาศ” หรื อ ศัพท์ที่คริ สเตียนใช้ เช่น “คืนดีกบั พระเจ้า” แต่ให้ความหมาย
แตกต่างจากที่เป็ นจริ ง ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนระบบของสังคมโดยวิธีปฏิวตั ิ พวกเขากล่าวว่า นัน่ คือการ
ช่วยให้มนุษย์คืนดีกบั พระเจ้าพวกเขาถือว่า การสนับสนุ นการปฏิวตั ิในประเทศบราซิล หรื อชิลี คือ
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“งานของมิชชัน่ ” ในหนังสื อ “ความรอดในปัจจุบนั ” ของสภาคริ สตจักรสากล พวกเขาได้เขียนบทความ
บทหนึ่ง ตั้งชื่ อว่า “รอดโดยเมา” (เมาเซตุง) ผูม้ ีอิทธิพลคนหนึ่งของสภาคริ สตจักรสากลกล่าวว่า “เรา
ควรจะมองดูลทั ธิ คอมมิวนิสต์ เยีย่ งเครื่ องมือที่นามาสู่ ความทันสมัย สู่ ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ภายในประเทศและสวัสดิภาพทางสังคมที่สาคัญยิง่ ”
คริ สเตียนที่แท้จริ งควรมีอุดมคติอย่างไร? ท่านจะยอมรับคริ สตสากลโดยเสี ยสละความจริ งและ
ความรัก กระนั้นหรื อ ท่านจะยอมรับเป้ าหมายและวิธีการของคอมมิวนิสต์อย่างนั้นหรื อ ท่านเห็นด้วย
กับการปฏิวตั ิและการใช้กาลังเพื่อนามาสู่ การเปลี่ยนแปลงสังคมหรื อ คริ สตจักรที่สูญเสี ยรากฐานแห่ง
ความเชื่อในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ความหวัง และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเยซูคริ สต
เจ้านั้นจึงจะกระทาเช่นนั้นได้
คอมมิวนิสต์จะยอมอะลุม้ อะล่วยต่อความคิด ของพวก “คริ สเตียน” หากการกระทาเช่นนั้นจะ
นาผลประโยชน์มาสู่ พวกเขา แต่ตราบใดที่คริ สตจักรทัว่ ไปลืมเบื้องหลังที่แท้จริ งของพวกคอมมิวนิสต์
ตราบนั้น พวกเขาจะหันเข้าสู ้ “คริ สตจักรสากล” “ที่ไม่เชื่อพระเจ้า คริ สจักรสากลในปั จจุบนั จึงเป็ น
เครื่ องมือที่คอมมิวนิสต์ใช้ในการนาไปสู ้รัฐบาลสากล อันเป็ นรัฐบาลที่จะต่อต้านความเชื่อของคริ ส
เตียน คาพยากรณ์ในพระธรรมวิวรณ์กาลังจะเป็ นความจริ ง พระธรรมวิวรณ์บทที่ 17 กล่าวถึงคริ สตจักร
ที่ละทิ้งความเชื่ออันถูกต้อง จนกลายเป็ นหญิงแพศยา เมื่อผูต้ ่อต้านพระคริ สต์ปรากฏตัว คริ สตจักรหรื อ
หญิงแพศยานั้นจะร่ วมมือกับเขา (ดูพระธรรมวิวรณ์ 17:1,3) แล้วนาวิบตั ิมาสู่ คริ สเตียน
คาถามที่สาคัญที่ยงิ่ ข้อหนึ่ง ที่คริ สเตียนต้องถามตัวเองในปั จจุบนั คือ “ข้าพเจ้าพร้อมแล้วหรื อยัง
ที่จะทนทุกข์เพื่อพระคริ สต์ แม้กระทัง่ เสี ยสละชีวติ เพื่อพระองค์” พระเยซูคริ สต์ตรัสสั่งให้สาวกของ
พระองค์ทุกคน “จงเตรี ยมพร้อม” เสมอเพื่อจะสามารถเผชิ ญต่อเหตุการณ์อนั เลวร้ายในอนาคตอันใกล้น้ ี
ได้
เราเตรี ยมตัวให้พร้อมเสมอได้โดย
ฟื้ นฟูความเชื่อ และความวางใจในพระบิดาเจ้าของเราเสมอ
ถวายกายและใจของเราแก่พระเจ้าใหม่ทุกวัน
มองไปยังพระคริ สต์
ต่อต้านความบาปในชีวิตประจาวันของเราทุกวัน
เข้าใจถึงสิ ทธิพิเศษของเรา ในการทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริ สต์
เข้าใจถึงหน้าที่ของเราในการรับช่วง “การทนทุกข์ของพระคริ สต์ที่ยงั ขาดอยู”่ เพื่อเห็นแก่คริ สตจักรคือ
พระกายของพระองค์ (ดู โคโลสี 1:24)
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การเตรียมตัวเพือ่ เผชิญความทุกข์ ทรมาน
เชื่อพึง่ วางใจในพระเจ้ าทั้งวันนีแ้ ละวันพรุ่งนี้
เราต้องนึกถึงความจริ งเกี่ยวกับอนาคต ถ้าการข่มเหงรังแกคริ สเตียนเกิดขึ้นในท้องที่ของเรา จะ
มีคริ สเตียนสักกี่คนที่จะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าจนถึงที่สุด ถ้าพิจารณาตามกาลังของเราเองแล้วจะไม่มีใคร
สามารถทนต่อความทุกข์ทรมานนั้นได้เลย แต่ถา้ เราให้พระเจ้ามีส่วนในการทนทุกข์ของเรา เราจะมัน่ ใจ
ในชัยชนะของเราได้ เพราะพระองค์ทรงมีพลังอานาจทุกอย่างที่เราขาด และจะประทานพลังของ
พระองค์ให้แก่เรา ในยามที่เราต้องเผชิญการข่มเหงรังแก ฉะนั้น เราต้องสลัดความคิดที่วา่ ในอนาคตเรา
ต้องกัดฟันอดทนด้วยตัวของเราเอง แต่โปรดจาไว้เสมอว่า เรามีพระบิดาเจ้าผูส้ ถิตอยูก่ บั เราเสมอ
พระองค์จะประทานกาลังอย่างเพียงพอให้แก่เราในการทนทุกข์ทุกอย่าง ความสามารถมากหรื อน้อย
ของเราเองในการอดทน จึงไม่เป็ นสิ่ งที่สาคัญ พระเจ้าทรงสัญญาแก่ทุกคนที่รู้สึกอ่อนแอว่า “ความ
อ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ ข้ ึนเต็มขนาดที่นนั่ ” (2 โคริ นธ์ 12:9)
เราต้องฝึ กฝนการวางใจ ในพระสัญญาของพระเจ้าตั้งแต่วนั นี้ โดยนึกถึงพระสัญญาของ
พระองค์เสมอ พระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่ละท่านหรื อทอดทิ้งท่านเลย” (ฮีบรู 13:5) “อย่ากลัวเลย เพราะ
เราอยูก่ บั เจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็ นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกาลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชู
เจ้าด้วยมือขวาอันมีชยั ของเรา” (อิสยาห์ 41:10) เมื่อมีปัญหามีความทุกข์ยากลาบาก หรื อความหวาดกลัว
เราควรเข้าใกล้พระเจ้าทันที โดยการอธิ ษฐานทูลขอต่อพระองค์ ถึงปั ญหาทุกอย่างที่เรากาลังเผชิญ หาก
ความวิตกกังวล และความหวาดกลัวเกิดขึ้นแก่ท่านอย่างจับใจ จงอธิ ษฐานดังนี้
“พระบิดาเจ้าที่รักของข้าพระองค์ต้ งั แต่วนั ที่พระองค์ทรงสร้างโลก พระองค์ได้ทรงกาหนดเหตุการณ์
ทุกอย่าง ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของข้าพระองค์ไว้แล้ว แม้แต่ทุกสิ่ งที่เกิดขึ้นในเวลาที่ขา้ พระองค์
เผชิญความทุกข์ทรมาน พระองค์ทรงรู้จกั พระองค์ ทรงรู้อุปนิสัยและความสามารถของข้าพระองค์
พระองค์ทรงรู ้วา่ ข้าพระองค์แข็งแรงหรื ออ่อนแอปานใด ก่อนที่พระองค์จะทรงอนุ ญาตให้ความทุกข์ใด
ๆ เกิดขึ้นแก่ขา้ พระองค์ พระองค์ทรงใคร่ ครวญถึงกาลังของข้าพระองค์ก่อน ข้าพระองค์จึงมัน่ ใจว่า
พระองค์จะไม่ทรงให้การทดลองใด ๆ เกิดขึ้นแก่ขา้ พระองค์ เกินกาลังที่ขา้ พระองค์จะทนได้
พระบิดาที่รัก หากผูห้ นึ่งผูใ้ ดมุ่งร้ายต่อข้าพระองค์ พระองค์ตรัสเพียงคาเดียวเท่านั้น แผนร้าย
ทุกอย่างของเขาก็จะล้มเหลว
ผูท้ ี่ข่มเหงข้าพระองค์จะไม่สามารถทาอะไรแก่ขา้ พระองค์เกินกว่าที่
พระองค์ได้ทรงอนุ ญาต และพระเยซูคริ สต์จะประทานกาลังให้แก่ขา้ พระองค์ ที่จะอดทนจนถึงที่สุด
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พระเยซูคริ สต์เจ้า ขอทรงโปรดรับชีวติ ของข้าพระองค์ขา้ พระองค์ยนิ ดีทนทุกข์ทรมาน และ
เสี ยสละชีวติ เพื่อพระองค์ดว้ ยความรัก และความกตัญญู เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์และได้
ประทานความรอดพ้นบาปแก่ขา้ พระองค์ โดยการทนทุกข์ทรมานและการสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน
เพื่อข้าพระองค์”
หากเราเข้าใกล้พระองค์และวางใจในพระองค์อย่างแท้จริ งพระองค์จะทรงช่วยเราในยามที่เรา
ต้องการ แต่เราต้องเข้าใกล้พระองค์ดว้ ยใจถ่อม ยอมสารภาพความผิดบาปทุกอย่างของเราต่อพระองค์
พระองค์พอพระทัยที่จะช่วยคนที่ถ่อมตัว และจะทรงอยูใ่ กล้เขาในยามที่เขาเผชิญความทุกข์ทรมาน
พระองค์จะทรงรับผิดชอบเหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแก่เรา จะทรงสาแดงความมหัศจรรย์ เพื่อช่วย
เราให้พน้ ภัยอันตราย หากพระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้ศตั รู ทาร้ายเรา ก็จะไม่มีผใู ้ ดทาร้ายเราได้
เมื่อไม่นานมานี้ สตรี คนหนึ่งในรัสเซี ยถูกจับไปขังไว้ในห้องแคบ ๆ สาหรับทรมานนักโทษ ใน
เวลากลางคืน เธอต้องนอนบนพื้นซี เมนต์ที่เย็นเฉี ยบ ขณะนั้น อยูใ่ นระหว่างหน้าหนาว อากาศหนาวเย็น
มาก เธอไม่มีผา้ ห่มที่จะคลุมตัว แต่เธอก็เป็ นพยานในเวลาต่อมาว่า “ทุกคืน เมื่อดิฉนั นอนลงบนพื้นที่เย็น
เฉี ยบเหมือนน้ าแข็ง ดิฉนั มอบชีวติ ของดิฉนั ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า แล้วการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น ดิฉนั
รู ้สึกว่ามีอากาศที่อุ่นมาล้อมรอบตัวดิฉนั ไว้ตลอดคืน ทาให้ดิฉนั นอนหลับสบาย”
เมื่อพระเจ้าทรงขัดขวาง พวกวายร้ายที่มุ่งหน้ามาหาเราก็จะไม่สามารถทาอันตรายต่อเราได้ แต่
หากถึงเวลาที่เราต้องเสี ยสละชีวติ เพื่อพระองค์ พระองค์จะทรงสาแดงความมหัศจรรย์เช่นเดียวกัน เพื่อ
เราจะเสี ยสละชีวติ โดยปราศจากความกลัว เหมือนดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ซะเตฟาโนในพระธรรม
กิจการ ขณะที่ท่านถูกขว้างด้วยก้อนหิ น จิตใจของท่านเปี่ ยมล้นด้วยความปิ ติยนิ ดีจน “หน้าของท่าน
เหมือนหน้าทูตสวรรค์” (กิจการ 6:8, 15)
หลายปี ผ่านมาแล้ว ผูป้ กครองคริ สตจักรเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในประเทศคอมมิวนิสต์ ถูกจับไป
ลงโทษ เพราะความเชื่อของเขาที่มีต่อพระคริ สต์ เขาถูกเฆี่ยนอย่างทารุ ณ แล้วถูกจาขังไว้ในคุก และสอง
สามวันต่อมา เขาถูกปล่อยตัวโดยไม่รู้สาเหตุที่แท้จริ งในวันอาทิตย์ เขาเป็ นพยานต่อคริ สเตียนที่ชุมนุม
กันนมัสการพระเจ้าว่า “เมื่อผมถูกเฆี่ยนถึง 240 ครั้ง ผมนึกถึกซะเตฟาโนที่ถูกขว้างด้วยก้อนหิ น แล้วผม
ก็ได้รับประสบการณ์เช่นเดียวกับซะเตฟาโน
คือผมมองเห็นพระเยซูคริ สต์อยูเ่ บื้องบนพระองค์ทรง
ปลอบโยนผม ผมรู้สึกประดุจมีมือมาปิ ดบังหลังที่แตกร้าวของผมไว้ จนผมไม่รู้สึกปวดอีกต่อไปเลย
แล้วพระคริ สต์ตรัสกับผมว่า อีกสองสามวันเท่านั้น ผมก็จะเป็ นอิสระ และผมก็ได้รับอิสรภาพจริ ง ๆ
ดังที่พวกท่านเห็นอยูน่ ้ ี ”
พระเจ้าของเราทรงเป็ นพระเจ้าแห่งความรัก พระองค์จะไม่ทรงลืมบุตรของพระองค์ ที่ทูลขอ
ความช่วยเหลือจากพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่ทนทุกข์ทรมานเพื่อพระนามของพระองค์พระองค์จะ
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ทรงปลอบโยนเขา และช่วยเหลือเขา ด้วยเหตุน้ ีการเตรี ยมพร้อมประการแรก สาหรับเผชิ ญกับความ
ทุกข์ทรมานในอนาคตก็คือ เข้าใกล้พระเจ้าทันทีดว้ ยการอธิษฐาน และด้วยการไว้วางใจในพระองค์
ในขณะที่ท่านกาลังทนทุกข์ทรมาน ท่านอาจไม่สามารถอธิ ษฐานยืดยาวได้ ถ้าเป็ นเช่นนั้น ท่านจะ
อธิ ษฐานสั้น ๆ ดังนี้ “พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ไว้วางใจพระองค์” จงอธิ ษฐานโดยกล่าวประโยคนี้บ่อย
ๆ แล้วท่านจะประสบฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า เพราะเราจะได้รับตามความเชื่อของเรา
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ติดสนิทกับพระเจ้ า แล้วจะเข้ มแข็ง
การติดสนิทกับพระเจ้า หมายถึง การกระทาตามพระประสงค์ทุกอย่างของพระองค์ พระเยซู
คริ สต์เจ้าทรงเตรี ยมพร้อมที่จะทาตามพระประสงค์ทุกอย่างของพระบิดา โดยทรงพร้อมเสมอที่จะทน
ทุกข์ทรมาน ถูกจาขัง ถูกใส่ ร้าย ถูกเฆี่ยนตี เมื่อพวกทหารของปุโรหิ ตมาจับพระองค์ พระองค์ทรง
เผชิญหน้าพวกเขาด้วยความเข้มแข็ง และประกาศว่า “เราคือผูน้ ้ นั ” เมื่อเรายินดีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับ
พระเจ้า โดยทาตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์จะทรงช่วยให้เราเข้มแข็ง ในยามที่เราประสบ
เหตุร้าย
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้าผูเ้ กรี ยงไกร พระองค์ทรงสามารถปราบศัตรู ท้ งั หมดให้อยูใ่ ต้พระ
บาทของพระองค์ การติดสนิ ทอยูก่ บั พระคริ สต์ จึงหมายถึงการมีพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ ผูม้ ีอานาจสู งสุ ดอยู่
ฝ่ ายเราเสมอ ซึ่ งทาให้เราสามารถเอาชนะเหตุร้ายทุกอย่างได้
การติดสนิทกับพระเจ้า โดยการทาตามพระประสงค์ของพระองค์เป็ นสิ่ งที่เราต้องฝึ กฝน หลาย
ครั้ง ความปรารถนาของเราขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า เราทาตามความคิดเห็นของเราแทนที่จะทา
ตามพระประสงค์ของพระองค์ เป็ นเหตุให้ความสนิทสนมของเรากับพระเจ้าถูกทาลายลง แล้วพลังจาก
พระเจ้าที่จะช่วยให้เราเอาชนะความทุกข์ทรมานก็พลอยถูกทาลายไปด้วย ทาให้เราไม่สามารถยืนหยัด
ทนต่อความทุกข์ได้ เพราะในกรณี เช่นนั้นเราไม่เพียงแต่ตอ้ งต่อสู ้กบั ศัตรู เท่านั้น เรายังต่อสู ้กบั พระเจ้า
ด้วยซึ่ งจะเพิ่มความทุกข์ทรมานให้แก่เราถึงสองเท่า
คาอธิ ษฐานที่วา่ “พระบิดาเจ้า ขอให้เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด” ควรจะติดอยูท่ ี่ริม
ฝี ปากของเราเสมอ เราควรฝึ กฝนตนเองในการปฏิบตั ิตามพระทัยของพระเจ้า โดยการอ่อนน้อมต่อ
อานาจการปกครองที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้น เราต้องฝึ กฝนที่จะปฏิเสธความคิดและความปรารถนาของเราที่
ขัดต่อพระทัยของพระเจ้า เราต้องอ่อนน้อมต่อพระเจ้า แม้การยอมทาตามพระทัยของพระเจ้านั้นจะ
หมายถึงการสู ญเสี ยชีวติ แต่ขณะเดียวกัน เราควรจะเข้าใจถึงความรักและพระประสงค์ของพระเจ้าที่มี
ต่อเรา พระเจ้าทรงรักเรา พระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อเราย่อมดีเลิศ เราอาจไม่เข้าใจพระประสงค์ทุก
อย่างของพระเจ้าได้ทนั ที แต่เมื่อเรานึกถึงความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา เราก็สามารถกล่าวว่า
“พระบิดาเจ้าขอให้เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์” “แล้วแต่พระองค์” ต้องเป็ นคาตอบของเราทุกครั้ง
เพื่อความปรารถนาในชี วติ ของเราจะสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า
พระเยซูคริ สต์เจ้าตรัสว่า “จงเข้าสนิทอยูใ่ นเรา และเราเข้าสนิทอยูใ่ นท่าน” (ยอห์น 15:4) ถ้าเรา
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับพระคริ สต์ ไม่วา่ ความทุกข์ หรื ออันตรายใด ๆ จะเกิดขึ้นแก่เรา เราจะไม่กลัว
เพราะ “ใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริ สต์ได้เล่า จะเป็ นความทุกข์ หรื อความ
ยากลาบาก หรื อการเคี่ยวเข็ญ หรื อการกันดารอาหาร หรื อการเปลือยกาย หรื อการถูกโพยภัยหรื อการถูก
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คมคาบ... ข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ ว่าแม้ความตายหรื อชีวิต หรื อบรรดาทูตสวรรค์ หรื อเทพเจ้า หรื อสิ่ งซึ่ งมีอยูใ่ น
ปั จจุบนั นี้ หรื อสิ่ งซึ่ งจะมีในภายหน้า หรื อฤทธิ์ เดชทั้งหลาย หรื อซึ่ งสู งหรื อซึ่ งลึกหรื อสิ่ งใด ๆ อื่น ที่ได้
ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทาให้เราทั้งหลาย ขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่ งมีอยูใ่ นพระเยซู
คริ สต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ แต่วา่ ในเหตุการณ์ท้ งั ปวงเหล่านี้ เรามีชยั เหลือล้นโดยพระองค์ผไู ้ ด้
ทรงรักเราทั้งหลาย...” (พระธรรมโรม 8: 35, 38, 39, 37)
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เพ่งมองไปยังพระคริสต์ ผ้ทู รงเป็ นเจ้ าแห่ งชัยชนะ
จะมีอะไรเกิดขึ้นแก่คริ สเตียนในอนาคต? เราจะเห็นคริ สเตียนถูกทรมานทั้งร่ างกายและจิตใจ
เราจะเห็นฝูงชนที่บา้ คลัง่ บุกเข้าไปในบ้านของคริ สเตียน ฉุดกระชากและทาร้ายคริ สเตียน ความคิดอัน
มืดมนของซาตานจะทาให้คริ สเตียนสะเทือนสะท้าน
นี่แหละเป็ นสิ่ งที่พญามารซาตานมุ่งหวังที่จะ
เกิดขึ้นในชีวิตของคริ สเตียน เพราะมันเป็ นผูย้ ยุ งส่ งเสริ มให้มีการข่มเหงรังแกพวกเรา บุคคลใดก็ตามที่มี
ความหวาดกลัวพญามาร จะไม่สามารถเข้าสู ้รบในสงครามฝ่ ายจิตวิญญาณได้ และจะไม่มีวนั ได้รับชัย
ชนะเลย แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริ สต์โดยปราศจากความกลัว ชัยชนะก็จะเป็ น
ของเขา
ในช่วงเวลาแห่งการจองล้างจองผลาญเช่นนี้ เราจะต้องเข้มแข็ง และจะไม่มีใครสู ้เราได้ ถ้าหาก
เรามองไปยังพระเยซูคริ สต์ เราจะต้องละสายตาไปจากสิ่ งที่น่าขยะแขยง ความเกลียดชังและความชัว่
ร้ายอันเกิดจากพลังมืด ถ้าหากเรายังหมกมุ่นกับสิ่ งเหล่านี้ เราก็จะประสบกับความพ่ายแพ้และความ
ท้อแท้ใจเราต้องหันเหจากสิ่ งทั้งหมดเหล่านี้ แล้วเพ่งไปยังพระคริ สต์ผทู ้ รงเป็ นเจ้าแห่งชัยชนะ พระองค์
ทรงทาลายกิจการของมารและนรกอย่างไม่หยุดยั้ง พระองค์ทรงเป็ นแหล่งกาเนิดของชัยชนะ เป็ นผู ้
ประทานความเข้มแข็งให้แก่เรา และทาให้เรายืนหยัดต่อสู ้อย่างมัน่ คง วิถีทางเดียวเท่านั้นที่จะทาให้เรา
รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งในปั จจุบนั และอนาคตก็คือการเพ่งมองไปยังพระคริ สต์
เมื่อเราเบนสายตาไปยังพระเยซู สิ่ งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นจิตใจที่เต็มไปด้วยความหวาดผวาของ
เรา ก็จะได้รับการปลอบประโลมทั้งในยามนี้และในยามที่มีการข่มเหงรังแกในวันหน้า การมองไปที่
พระผูช้ ่วยให้รอดของเรา จะทาให้สภาพของเราเปลี่ยนแปลง เมื่อเราเห็นพระผูช้ ่วยให้รอดของเราทรง
ทนทุกข์ ทรงได้รับความอดสู และทรงมงกุฎหนาม ความปรารถนาที่จะทนทุกข์เพื่อพระองค์ก็จะเกิดขึ้น
ในชีวติ จิตใจของเรา เมื่อเราเห็นความทุกข์ของพระองค์ พระองค์ก็จะทรงสาแดงความรักอันไม่มีที่
สิ้ นสุ ดแก่เรา แต่ถา้ หากเราไม่ตระหนึกถึงความทุกข์ของพระองค์ เราก็จะไม่สามารถทนทุกข์เพื่อ
พระองค์ได้ ปัจจุบนั เราจาต้องพิจารณาใคร่ ครวญถึงการทนทุกข์ของพระองค์ให้มากยิง่ ขึ้น แล้วเราก็จะ
มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์เป็ นที่สุด และจะดูเหมือนว่าความทุกข์ยากของเรานั้น เป็ นเรื่ อง
เล็กน้อยเสี ยเหลือเกิน
พระเยซูทรงตักเตือนเราว่า “จงมองดูที่เรา เมื่อความยุง่ ยากเกิดขึ้นแก่เจ้า แล้วความมืดมนใจ
จิตใจของเจ้าก็จะกลายเป็ นแสงสว่าง” พระพักตร์ ของพระองค์ประดุจดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงอันเจิดจ้าเข้า
สู่ จิตใจของเรา จะเปลี่ยนความมืดในจิตใจของเราให้เป็ นความสว่าง
เราต้องเตรี ยมพร้อมที่จะเผชิ ญกับอนาคต พระเยซูตรัสเตือนเราเสมอว่า “จงเฝ้ าระวัง!” หรื อ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง พระองค์ตรัสให้เราตระหนักถึงความสาคัญของสมัยปั จจุบนั และหมายสาคัญที่บ่งถึง
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วาระสุ ดท้ายของโลก ขณะนี้ “เงาวิปโยค” กาลังคืบคลานใกล้เข้ามาแล้ว เราจาเป็ นต้องฝึ กฝนในการ
แสวงหาพระเยซูดว้ ยสายตาแห่งความเชื่อของเรา
พระพักตร์ ของพระเยซูงามล้ าเลิศเป็ นที่สุด และแผ่รัศมีไปทัว่ จักรวาล เมื่อเรามองไปที่พระ
พักตร์ ของพระองค์ เราก็จะได้รับฤทธิ์ อานาจจากพระองค์ เมื่อเราตกอยูใ่ นสภาวะแห่งความทุกข์ทรมาน
อย่างแสนสาหัส พระองค์ก็จะทรงผินพระพักตร์ ที่เปล่งปลัง่ มายังเรา แล้วจิตใจของเราก็จะได้รับการ
ปลอบประโลมสันติสุข และความยินดีอนั ประเสริ ฐ
เรามีเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในการฝึ กฝน ฉะนั้นเราจะต้องเริ่ มฝึ กฝนมองการทนทุกข์ทรมาน
ของพระเยซู เสี ยแต่บดั นี้เพื่อเป็ นการเตรี ยมจิตใจให้พร้อม สาหรับการทนทุกข์ทรมานครั้งใหญ่ที่จะ
มาถึง ขณะนี้สิ่งสาคัญก็คือ เราจะต้องมองข้ามปั ญหาต่าง ๆ ไม่ตอ้ งไปกังวลใจกับมัน อย่าปล่อยให้มนั มี
อานาจเหนื อเรา เราต้องหันเหความสนใจไปจากปั ญหาเหล่านี้และมองไปยังพระเยซูผทู ้ รงครอบครอง
ฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก แล้วพระองค์ก็จะทรงช่วยเหลือเราตามพระสัญญาที่พระองค์ทรงมีต่อเราว่า
“เราจะช่วยเจ้า” เมื่อชัว่ โมงแห่งความมืดมนมาถึง พระองค์ก็จะทรงฉายแสงแห่งความรักที่กอปรด้วย
พลังและสง่าราศี เข้าทาลายความมืดนั้นจนหมดสิ้ น
เมื่อเรามองไปยังพระคริ สต์ เราก็จะไม่ตอ้ งเผชิ ญกับผูท้ ี่ทาให้เราทนทุกข์อีกต่อไป เราจะไม่
คานึงถึงความทุกข์ความหวาดกลัว พระเยซูผทู้ รงเป็ นพระเจ้าและพระมหากษัตริ ยข์ องเราจะเต็มเปี่ ยมใน
ชีวติ จิตใจของเรา และเราจะได้รับพลังซึ่ งมาจากการมองพระองค์ ผูท้ รงเป็ นพระเจ้าแห่งชัยชนะและผู ้
ทรงทนทุกข์เพื่อเรา
พระเยซูทอดพระเนตรดูเรา ด้วยความรักของพระองค์คอยท่าเราให้พ่ ึงพระองค์ และมองไปยัง
พระองค์ในท่ามกลางความทุกข์ทรมาน
พระนามของพระองค์เป็ นบ่อกาเนิ ดพลังอันยิง่ ใหญ่และ
พระองค์คอยท่าให้เราออกพระนามของพระองค์ ดุจเดียวกับที่เรามองพระองค์วา่ “พระเยซูองค์พระ
ผูช้ ่วยให้รอดของข้าพระองค์” ในเมื่อต้องประสบกับความเศร้าสลดและความทุกข์ยากในชีวติ ประจาวัน
ของเรา เราจาต้องเรี ยนรู้ที่จะมองไปยังพระองค์และเรี ยกร้องพระนามของพระองค์เราจาต้องสลัดการ
หมกมุ่นอยูก่ บั ตัวเองและปั ญหาของเรา แต่ให้เราไตร่ ตรองความทนทุกข์ของพระองค์แทน แล้วความ
ทุกข์ของเราก็จะค่อย ๆ เลือนหายไปเราจาต้องวางใจในพระสัญญาของพระองค์เกี่ยวกับความรัก ความ
ช่วยเหลือ และพลานุภาพของพระองค์ และเมื่อเรามองไปยังพระองค์ เรี ยกร้องพระนามแห่งชัยชนะของ
พระองค์เราก็จะหลุดพ้นจากความสิ้ นหวังทั้งหลายทั้งปวง ความปลอบประโลมใจก็จะเข้ามาแทนที่
“เรามิได้อยูอ่ ย่างเดียวดาย
เพราะพระเยซู องค์พระผูช้ ่วยให้รอด
และเจ้าแห่งชัยชนะของเรา ทรงอยูเ่ คียงข้างเรา
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และร่ วมทนทุกข์ทรมานกับเรา”
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ฝึ กฝนตนในการสู้ รบฝ่ ายวิญญาณจิต
ในระหว่างที่คริ สเตียนได้รับการข่มเหงรังแก พญามารซาตานจะโจมตีคริ สเตียนโดยให้คนที่
โหดร้ายทารุ ณที่สุดทาร้ายเราทาให้เราพ่ายแพ้ แล้วฉุ ดกระชากมงกุฎในสวรรค์ออกจากเราพญามาร
ซาตานจะโจมตีจุดอ่อนแอของเราและทาลายเรา โดยอาศัยความบาปที่เรายังกระทาอยู่ เช่น ความกลัวที่
จะรับความทุกข์ทรมาน ความขลาด ความดื้อ การไม่เชื่ อฟังจิตสานึกผิดและชอบของเรา การชอบคา
สรรเสริ ญเยินยอของผูอ้ ื่น ตลอดจนการวางใจในมนุษย์และสิ่ งที่มองเห็นได้ดว้ ยตา มากกว่าไว้วางใจใน
พระเจ้า
การสู ้รบฝ่ ายวิญญาณจิตที่เราต้องฝึ กฝนประการแรก จึงเป็ นการต่อสู ้กบั ความบาป พระเจ้าได้
ตรัสสั่งให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงเราอยู่ และบาปที่เกาะแน่น (ดูพระธรรมฮีบรู 12:1) เพราะบาปทาให้
เราอ่อนแอ ถ้าเราต้องพึ่งคาสรรเสริ ญเยินยอของมนุษย์เสมอ กลัวจะทาให้คนอื่นไม่พอใจ และคิดแต่เอา
อกเอาใจคน ก็เท่ากับเป็ นการผูกมัดตัวเองให้อยูภ่ ายใต้อานาจของพญามารซาตาน ทาให้เราพ่ายแพ้ต่อ
ความทุกข์ทรมาน
พระธรรมวิวรณ์กล่าวถึงคริ สเตียน ที่ถูกข่มเหงรังแกว่า “เขาเหล่านั้นชนะพญามารด้วยพระ
โลหิตของพระเมษโปดก...” (พระธรรมวิวรณ์ 12:11) เมื่อเราเอ่ยคาว่า “ชัยชนะ” นัน่ ย่อมหมายถึงการรู ้
รบ จะไม่มีผใู ้ ดรับชนะหรื อพ่ายแพ้ หากไม่มีการสู ้รบ เราจะต้องต่อสู ้กบั ความบาปจนถึงที่สุด จึงจะ
เอาชนะความบาปได้ เมื่อท่านเผชิญกับการถูกข่มเหงรังแก ท่านจะได้รับการทดลองอย่างน่ากลัวที่จะให้
ท่านกระทาบาป แต่หากท่านฝึ กฝนตนเองที่จะเอาชนะความบาปในเวลานี้ ท่านก็จะสามารถเอาชนะ
ความบาปในวันข้างหน้า
การเป็ นคริ สเตียน มิใช่อยูท่ ี่การรู ้คาสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์เท่านั้น แต่อยูท่ ี่การดาเนิน
ชีวติ ของเรา เราจะต้องดาเนินชีวติ ประจาวันตามพระดารัสของพระเยซูคริ สต์ และทาตามพระประสงค์
ของพระเจ้า นัน่ รวมถึงการต่อสู ้กบั ความบาปอย่างสุ ดกาลังของเรา ยอมสารภาพความบาปของเราต่อ
พระเจ้าและต่อมนุษย์ เมื่อเราทาผิด เราต้องยอมรับความผิดของเรา และกล่าว ขออภัยว่า “กรุ ณาอภัย
ให้แก่ผม (ดิฉนั ) ด้วย ผมผิดไปแล้ว” เมื่อได้สารภาพความผิดบาปแล้ว เราจะต้องหันหลังให้แก่ความผิด
บาปนั้นอย่างแท้จริ ง
ในขณะที่การข่มเหงรังแกกาลังเกิดขึ้นแก่คริ สเตียน เราจะต้องยืนหยัดอยูฝ่ ่ ายพระคริ สต์ โดย
เป็ นพยานถึงพระองค์ ในปั จจุบนั นี้ พระนามของพระเยซู คริ สต์เป็ นที่ดูหมิ่นเหยียดหยาบและเยาะเย้ยใน
สถานที่หลายแห่ง ภาพยนตร์ ในปั จจุบนั บางเรื่ องได้หมิ่นประมาทพระเยซูคริ สต์อย่างร้ายกาจที่สุด จน
ไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าเหลืออยูแ่ ม้แต่นอ้ ย ถ้าเราเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ เราจะต้องลุกขึ้นประกาศ
ความจริ งให้โลกรู ้เกี่ยวกับพระองค์พยานที่แท้จริ งจะกล้าให้คนเย้ยหยันว่า เป็ นคน “ล้าสมัย” คน “บ้า
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ศาสนา” เราจะไม่หุบปากเงียบ หรื อยอมตามฝูงชน เพื่อจะแลกเปลี่ยนกับการยกย่องจากฝูงชนว่าเป็ นคน
ใจกว้าง ทันสมัย
เราจะต้องยืนหยัดต่อสู ้กบั คริ สตจักรสากลที่เทียมเท็จด้วยที่ไม่ยอมรับว่า พระเยซูคริ สต์เท่านั้น
ทรงสามารถช่วยคนบาปให้รับความรอดได้ แต่กลับรวบรวมศาสนาและความเชื่อถือทุกอย่างของมนุษย์
เข้าเป็ นศาสนาเดียวกัน แล้วบิดเบือนความหมายที่แท้จริ งในพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ พวกเขาประกาศถึง
การพัฒนาสังคมแทนที่จะประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์
ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องต่อสู ้กบั ความบาปในชีวติ ของเราอย่างจริ งจัง ต่อต้านการยอมคล้อยตาม
สังคม และคาสอนผิด ๆ เกี่ยวกับความรัก ตลอดจนความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของคริ สเตียน
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สิ ทธิพเิ ศษในการทนทุกข์ ทรมานเพือ่ พระคริสต์
คริ สเตียนทุกคนควรถือว่า การทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริ สต์เป็ นสิ ทธิ พิเศษหรื อเกียรติยศอัน
สู งส่ งของเรา เพราะเรามิได้ทนทุกข์เพื่อลัทธิ หรื อเพื่อผูน้ าที่เต็มไปด้วยความผิดบาปและข้อบกพร่ อง
ต่าง ๆ แต่เราทนทุกข์เพื่อพระคริ สต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงมีฤทธิ์
อานาจ เกียรติยศสู งสุ ด ทรงเป็ นพระเจ้าที่เต็มล้นด้วยความรัก ความชอบธรรมและสัจธรรม ไม่มีผใู ้ ดใน
โลกเปรี ยบพระองค์ได้ นอกจากพระองค์ทรงความยิง่ ใหญ่ในทุกด้าน ยังทรงเสี ยสละทุกอย่างเพื่อเรา
ด้วยความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา พระองค์ทรงถือกาเนิดเป็ นมนุษย์ในสภาพที่ต่าต้อยที่สุด ทรงให้
มนุษย์ดูหมิ่นเหยียดหยามพระองค์ทรงรับความทุกข์ทรมานทุกอย่าง
จนกระทัง่ สิ้ นพระชนม์บนไม้
กางเขนเพื่อเรา ในเวลานี้พระเยซูคริ สต์ทรงเรี ยกเราทุกคนให้ทนทุกข์เพื่อพระองค์ เราจึงควรตอบสนอง
พระองค์ดว้ ยความรักของเรา
การที่คนบาปอย่างเราสามารถทนทุกข์เพื่อพระคริ สต์
นับว่าเป็ นเกียรติอนั สู งสุ ดยิง่ ของเรา
เพราะหลังจากที่เราได้ทนทุกข์เพื่อพระองค์แล้ว เราจะครอบครองร่ วมกับพระองค์ดว้ ย และโดยการทน
ทุกข์ทรมานนี้ เราจึงเป็ น “สหายร่ วมงานกับพระเจ้า” และเป็ น “เครื่ องมือที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้”
เพื่อก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์
พระเจ้าทรงเรี ยกอาจารย์เปาโลให้รับใช้พระองค์ดว้ ยการทนทุกข์
ทรมานเช่นกัน พระเยซูคริ สต์ตรัสถึงอาจารย์เปาโลว่า “เราจะสาแดงให้เขาเห็นว่า เขาจะต้องทนทุกข์
ลาบากมากเท่าใดเพราะนามของเรา” (พระธรรมกิจการ 9:16) คริ สเตียนที่ได้เสี ยสละชีวติ เพื่อพระคริ สต์
ทั้งในอดีตและปั จจุบนั
ต่างถือว่าการทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริ สต์เป็ นเกียรติอนั สู งยิง่ ที่พระเจ้า
ประทานให้แก่คนที่พระองค์พอพระทัย อาจารย์เปาโลกล่าวไว้วา่ พระเจ้าได้ทรงโปรดแก่ท่านเพราะเห็น
แก่พระคริ สต์ มิใช่ให้ท่านเชื่ อถือในพระองค์เท่านั้น แต่ให้ท่านทนความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์
ด้วย (พระธรรมฟิ ลิปปี 1:29)
คริ สเตียนที่รักพระเยซูคริ สต์อย่างสุ ดจิตสุ ดใจ จะรู้สึกปิ ติยนิ ดีเมื่อต้องทนทุกข์เพื่อพระคริ สต์
พวกเขาอดทนต่อชีวติ ที่อยูใ่ นสภาพต่าต้อย ได้รับการดูถูก เหยียดหยาม ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ และได้รับ
ความผิดหวังนานาประการ เพราะความรักของเขาที่มีต่อพระคริ สต์ ความสามารถในการอดทนเพื่อพระ
เยซูคริ สต์เจริ ญเติบโตได้โดยการฝึ กฝนในชีวิตประจาวัน ในการมอบชี วติ ของเราให้แก่พระคริ สต์ ใน
ก้าวแรกเราอาจพูดได้วา่ “พระเยซูคริ สตเจ้า ในฐานะที่เป็ นสาวกของพระองค์ ข้าพระองค์ควรจะทน
ทุกข์ลาบากเพื่อพระองค์” ในก้าวต่อมาเราจะสามารถพูดได้วา่ “ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะทนทุกข์
ลาบากเพื่อพระองค์” เมื่อมาถึงก้าวที่สามเราก็จะสามารถพูดได้วา่ “การทนทุกข์ลาบากเพื่อพระองค์น้ นั
เป็ นเกียรติอนั สู งยิง่ ของข้าพระองค์
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หากความหวาดกลัวเกิดขึ้นในจิตใจของท่าน เมื่อท่านนึ กถึงภาพการข่มเหงรังแกคริ สเตียนใน
อนาคต การหลัง่ เลือดเพื่อการปฏิวตั ิ การทรมานร่ างกาย และทารุ ณกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดแก่คริ สเตียน
ขอให้ท่านนึกถึงถ้อยคาที่วา่ “เพือ่ พระคริสต์ ” แล้วความหวาดกลัวก็จะสู ญหายไป เพราะการทนทุกข์
“เพื่อพระคริ สต์” เป็ นสิ ทธิพิเศษของเรา
การทนทุกข์เพื่อพระคริ สต์ยงั ช่วยเพิ่มพูนความเชื่ อให้แก่คริ สเตียน ทาให้เรามีความสัมพันธ์กบั
พระเยซูคริ สต์ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้นเด็กชายอายุสิบขวบคนหนึ่ง ถามคริ สเตียนที่ไปเยีย่ มคริ สตจักรในประเทศ
รัสเซี ยว่า “ท่านทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริ สต์อย่างไรบ้าง?” เด็กชายคนนี้อยูร่ ่ วมกับพี่นอ้ งของเขาในค่าย
กักกันระหว่างที่บิดามารดาของเขาถูกจับไปจาคุก เพราะเห็นแก่พระคริ สต์เมื่อครอบครัวนี้ได้รับการ
ปลดปล่อยให้เป็ นอิสระ พวกเขาพบว่าความเชื่ อของพวกเขาได้เพิ่มพูนขึ้น ระหว่างที่รับทุกข์ทรมานนั้น
แม้แต่เด็กชายอายุสิบขวบคนนั้น ก็รู้สึกว่า ประสบการณ์สาคัญอย่างหนึ่งที่คริ สเตียนทุกคนจะต้องได้รับ
ก็คือ การทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริ สต์เพราะเขาตระหนักว่า การทนทุกข์เพื่อพระคริ สต์เป็ นเกียรติ และ
เป็ นสิ ทธิพิเศษของคริ สเตียน
แต่เราจะสามารถเข้าใจสิ ทธิ พิเศษ ของการทนทุกข์เพื่อพระคริ สต์ได้อย่างถ่องแท้ ก็ต่อเมื่อเรา
ได้ไปเมืองสวรรค์ และเห็นมงกุฎที่สะท้อนแสงระยิบระยับบนศีรษะของคนเหล่านั้น ที่ได้ทนทุกข์
ทรมานเพื่อพระเยซูคริ สตเจ้า
พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจะเป็ นสุ ข เมื่อคนทั้งหลายจะเกลียดชังท่าน และจะไล่ท่าน
ออกจากพวกเขาและจะประนามท่าน และจะเหยียดชื่อของท่านว่าเป็ นคนชัว่ ช้าเพราะท่านเห็นแก่บุตร
มนุษย์ ในวันนั้น ท่านทั้งหลายจะชื่มชมและเต้นโลดด้วยความยินดี เพราะดูเถิดบาเหน็จของท่านมี
บริ บูรณ์ในสวรรค์...” (พระธรรมลูกา 6:22,23)
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พระประสงค์ อนั เลิศประเสริฐของพระเจ้ า
อาจารย์เปาโล กล่าวในจดหมายฉบับหนึ่งของท่านว่า “ข้าพเจ้าปลื้มปิ ติในการที่ได้รับความ
ทุกข์เพื่อท่าน” เพราะการทุกข์ยากของท่าน จะนาผลประโยชน์อย่างมหาศาลมาสู่ คริ สตจักรและช่วยให้
ข่าวประเสริ ฐแห่งความรอดเผยแผ่ออกไป อย่างกว้างขวาง ทาให้คนจานวนมากได้รับความรอด การทน
ทุกข์ของเปาโลจึงเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อเห็นแก่คริ สตจักร ซึ่ งเป็ นพระกายของพระคริ สต์
หากเราเข้าใจว่า การที่เราทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริ สต์น้ นั จะก่อให้เกิดผลประโยชน์อนั ล้ าค่า
เราก็สามารถยืนมัน่ อยูใ่ นท่ามกลางความทุกข์ทรมานต่าง ๆ ได้ เพราะเรารู ้วา่ การทนทุกข์ทรมานนั้น
เป็ นพระประสงค์ของพระเจ้า พระเยซูคริ สต์ได้ทรงทนทุกข์ทรมาน และได้ถวายพระชนมชีพของ
พระองค์เป็ นเครื่ องบูชาไถ่โทษความผิดบาป แล้วนาความรอดมาสู่ มนุษย์ การทนทุกข์ทรมานของเรา
เพื่อพระคริ สต์ จึงเป็ นการช่วยให้พระประสงค์อนั นิ รันดร์ ของพระเจ้าสาเร็ จ
พระเจ้ามีพระประสงค์ ไม่เพียงแต่ให้เราทนทุกข์ทรมานเพื่อเราจะนาข่าวประเสริ ฐแห่งความ
รอดไปสู่ คนที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วเท่านั้น การทนทุกข์ทรมานนั้นยังช่วยเตรี ยม “เจ้าสาวแห่ง
พระเมษโปดก” หรื อคริ สตจักรของพระองค์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ พิธีมงคลสมรสกับเจ้าบ่าว ซึ่ งเล็งถึงพระ
เยซูคริ สต์ดว้ ย เพราะโดยข่มเหงรังแก และความทุกข์ยากลาบาก คริ สตจักรจะได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์
และพร้อมที่จะพบพระเยซูคริ สต์ เมื่อพระองค์เสด็จกลับมารับคริ สตจักรของพระองค์ โดยเหตุน้ ีอาจารย์
เปาโลจึงกล่าวว่า “เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงยอมทนทุกอย่าง เพราะเห็นแก่ผทู ้ ี่ทรงเลือกสรรไว้แล้วนั้น เพื่อ
เขาจะได้รับความรอดซึ่งมีอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์ พร้อมทั้งศักดิ์ศรี นิรันดร์ ” (2 ทิโมธี 2:10) น้ าตาทุกหยดที่
เราหลัง่
และความเจ็บปวดทุกอย่างที่เราได้รับทั้งทางกายและทางใจเพื่อพระเยซูคริ สต์ไม่เปล่า
ประโยชน์พระเจ้าทรงระลึกน้ าตาของเรา จะทรงให้น้ าตานั้นนาความหวังและความชุ่มชื่นฝ่ ายวิญญาณ
จิต แก่คนจานวนมากที่แสวงหาพระองค์ดว้ ยใจหิ วกระหาย ความอดทนและความเสี ยสละของเราจะ
เป็ นพลังหนุนใจให้คริ สตจักรของพระองค์ บากบัน่ มุ่งไปข้างหน้าอย่างห้าวหาญ จนกว่าจะถึงธงชัย
พระประสงค์อนั เลิศประเสริ ฐอีกประการหนึ่งของพระเจ้าที่ให้เราทนทุกข์ทรมาน ก็เพื่อโดย
การทนทุกข์ทรมานนี้ เราจะได้รับบาเหน็จจากพระองค์ อัครสาวกเปโตรบอกให้เราชื่นชมยินดีเมื่อเรา
เผชิญความทุกข์ยากลาบาก ท่านกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่ วมใน
ความทุกข์ยากของพระคริ สต์ เพื่อว่าเมื่อพระสิ ริของพระเจ้าปรากฏขึ้น ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดี
เป็ นอันมากด้วย” (พระธรรม 1 เปโตร 4:13) ในพระธรรมวิวรณ์ 20:4 เราพบว่าคนเหล่านั้นที่ได้เสี ยสละ
ชีวติ เพื่อพระเยซูคริ สต์ได้ครอบครองร่ วมกับพระองค์ แม้เราอาจต้องประสบความทุกข์ทรมานมากเพื่อ
พระคริ สต์ แต่ความทุกข์น้ นั มีขอบเขตจากัด วันหนึ่งข้างหน้าความทุกข์ทรมานทุกอย่างจะสู ญสิ้ นไป สิ่ ง
ที่คอยท่าเราอยู่ คือความชื่นชมยินดีชวั่ นิ รันดร์ ในแผ่นดินสวรรค์ ด้วยเหตุน้ ี อาจารย์เปาโลจึงกล่าวว่า
32

“ข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลาบากแห่งสมัยปั จจุบนั ไม่สมควรที่จะเอาไปเปรี ยบกับศักดิ์ ซึ่ งจะเผยให้แก่
เราทั้งหลาย” (พระธรรมโรม 8:18)
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ข้ อควรจา เพือ่ เตรียมตัวตั้งแต่ วนั นี้
1. ทุกครั้งที่ความทุกข์ยากลาบากและเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้าจะเชื่อพึ่งวางใจใน
ฤทธานุภาพ พระเมตตากรุ ณาและช่วยเหลือของพระบิดาทุกประการ ข้าพเจ้าจะไม่กระวนกระวายใจ
เพราะพระองค์จะไม่ทรงให้ขา้ พเจ้าทนทุกข์มากกว่าที่ขา้ พเจ้าจะทนเองได้ และพระองค์จะทรงหาทาง
ช่วยข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าจึงจะมีความเชื่อที่เข้มแข็งมากขึ้นในอนาคต ในการที่จะรับความช่วยเหลือจาก
พระเจ้า
2. ข้าพเจ้าจะอดทนต่อความเจ็บป่ วย ความอ่อนแอและความอ่อนแอและความอ่อนกาลังทาง
ฝ่ ายกาย โดยวางใจในฤทธิ์ อานาจของพระเยซูคริ สต์เจ้า เพื่อเตรี ยมตัวที่จะเผชิ ญกับความทุกข์ทรมาน
ทางกายที่ร้างแรงกว่านี้ หลายเท่าในอนาคต
3. ทุกครั้งที่ขา้ พเจ้าเผชิ ญกับปั ญหา และความวุน่ วายสับสนในชีวติ ข้าพเจ้าจะมอบความคิด
และแผนการทุกอย่างของข้าพเจ้าแก่พระเจ้า เมื่อได้รับการเฆี่ยนตีสั่งสอนจากพระเจ้าข้าพเจ้าจะถ่อมตัว
ยิง่ ขึ้น และจะกล่าวว่า “โอ พระบิดา การพิพากษาลงโทษของพระองค์ยอ่ มเที่ยงธรรมเสมอ พระองค์จะ
ทรงพิพากษาตามความเที่ยงธรรมของพระองค์ในอนาคตด้วย”
4. ข้าพเจ้าจะพึ่งพระเยซูคริ สตเจ้าอย่างสุ ดใจ เมื่อข้าพเจ้านึกถึงพระองค์ที่ได้ทรงทนทุกข์
ทรมาน และโศกเศร้าเสี ยใจเพื่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะยินดีรับความทุกข์ทรมานเพื่อพระองค์ดว้ ย ข้าพเจ้า
จะได้รับชัยชนะ เมื่อไว้วางใจพระคริ สต์ผทู้ รงชัยชนะเหนือพญามารซาตานและความผิดบาป
5. ในชีวติ ประจาวัน ข้าพเจ้าจะต่อสู ้กบั จิตใจที่อยากติฉินนินทาคนอื่น ต่อสู ้ความหยิง่ ยะโส
ความตระหนี่ถี่เหนียวความอิจฉาริ ษยา ความเห็นแก่ตวั ความเป็ นคนเจ้าอารมณ์ เจ้าโทโส ความ
ปรารถนาชัว่ ทางฝ่ ายเนื้ อหนัง การเป็ นทาสของมนุษย์และสิ่ งของ โดยยึดมัน่ ในความรอดพ้นบาป ซึ่ ง
พระเยซูคริ สต์ได้ประทานให้แก่ขา้ พเจ้าแล้ว เพื่อความบาปนั้นจะไม่ทาให้ขา้ พเจ้าอ่อนแอในอนาคต
และแม้ขา้ พเจ้าจะถูกจับไปขังไว้ในค่ายกักกัน ข้าพเจ้าจะเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ได้ โดยชีวติ ที่เต็มไป
ด้วยความรัก และสันติสุขของข้าพเจ้า
6. ข้าพเจ้าจะทนต่อความยากลาบากทุกอย่าง เพื่อพระคริ สต์ต้ งั แต่วนั นี้ เพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้า
จะต้องเผชิญกับการข่มเหงรังแกในอนาคต ข้าพเจ้าจะสามารถกล่าวได้ทนั ทีวา่ “ข้าพเจ้ายินดีทนทุกอย่าง
เพื่อพระคริ สต์”
7. ข้าพเจ้าจะดาเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเยซูคริ สต์ ตั้งแต่วนั นี้ จะจัดเวลาเข้าเฝ้ าพระองค์โดยการ
อธิ ษฐานและอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างสม่าเสมอ และจะทาทุกอย่างเพื่อพระองค์ดว้ ยความรัก
เพราะความรักนี้เป็ นพลังอย่างมหาศาลแก่ขา้ พเจ้า ที่จะช่วยให้ขา้ พเจ้าทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริ สต์
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8. ข้าพเจ้าจะอธิ ษฐานเสมอตั้งแต่วนั นี้ เพื่อข้าพเจ้าจะสามารถอธิษฐานในวันข้างหน้า การ
อธิ ษฐานจะช่วยเจ้าในยามที่ขา้ พเจ้าเหงาหงอยเปล่าเปลี่ยวใจ เมื่อพบการทดลอง และเมื่อรับความทุกข์
ทรมานหรื อเมื่อถูกละทิ้งให้อยูต่ ามลาพัง พระเยซูคริ สต์และแผ่นดินสวรรค์อยูใ่ กล้ขา้ พเจ้าเมื่อข้าพเจ้า
อธิษฐาน
9. ข้าพเจ้าจะเลิกเป็ นคนขี้ขลาดตาขาว โดยจะไม่ยอมประนีประนอมกับความชัว่ ข้าพเจ้าจะยืน
หยัดอยูฝ่ ่ ายพระเจ้าแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้าทุกอย่าง แทนที่จะเอาอกเอาใจมนุษย์ และทาตามสิ่ งที่
มนุษย์พอใจ เพื่อว่าข้าพเจ้าจะสามารถยืนหยัดอยูฝ่ ่ ายพระเจ้าได้ ในวันที่คริ สเตียนได้รับการข่มเหงรังแก
10. ข้าพเจ้าจะกระทาความดี ต่อคนที่ทาชัว่ ต่อข้าพเจ้าตั้งแต่วนั นี้ ข้าพเจ้าจะอวยพรเขา ทั้งใน
ความคิด คาพูด และการกระทา เพื่อข้าพเจ้าจะสามารถปฏิบตั ิต่อคนที่ข่มเหงรังแกข้าพเจ้าในทางที่ควร
ในอนาคต โดยไม่แช่งสาปพวกเขา แต่จะถ่อมตัวลง สุ ภาพอ่อนโยนเหมือนลูกแกะและเต็มไปด้วยความ
เมตตากรุ ณา
11. เมื่อข้าพเจ้าอยูใ่ นภาวะที่สับสน ไม่รู้วา่ ควรจะพูดหรื อตอบอย่างไร ข้าพเจ้าจะวางใจในการ
นาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ขอพระองค์ประทานคาพูดให้แก่ขา้ พเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะเข้าใจการนาของ
พระองค์ เมื่อถูกสอบสวนปากคาในอนาคต
12. ตั้งแต่บดั นี้ ข้าพเจ้าจะนึ กถึงความหวังอันใหญ่ยงิ่ ของข้าพเจ้าในเมืองสวรรค์ เพื่อว่าเมื่อการ
ข่มเหงรังแกมาถึงข้าพเจ้าจะสามารถกล่าวด้วยความปิ ติยนิ ดี และมัน่ ใจว่า “ความทุกข์ทรมานจะมีวนั
สิ้ นสุ ด แล้วเกียรติยศและความชื่นชมยินดีชวั่ นิ รันดร์ จะติดตามมาแทนที่”
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คาอธิษฐาน – เมือ่ เผชิญกับความทุกข์ ยากลาบาก
พระเยซูคริ สต์เจ้า
พระองค์ทรงอยูก่ บั ข้าพระองค์ ทรงช่วยและชูกาลังข้าพระองค์
ในท่ามกลางความกลัวและความทุกข์ทรมานนี้ ข้าพระองค์ขอเข้าใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์
และทาตามพระประสงค์อนั ประเสริ ฐของพระองค์ทุกประการ ข้าพระองค์ขอยึดพระองค์เป็ นที่ล้ ีภยั
พระเยซูคริ สต์เจ้า เมื่อข้าพระองค์มองดูพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการปลอบโยน
ข้าพระองค์ขอยึดเหนี่ยวพระองค์ไว้อย่างสุ ดจิตสุ ดใจความหวาดกลัวทุกอย่างจะสู ญสลายไป เพราะ
พระองค์สถิตอยูก่ บั ข้าพระองค์ พระองค์จะทรงนาความชุ่มชื่นมาสู่ วญ
ิ ญาณจิตของข้าพระองค์ และทา
ให้ขา้ พระองค์เข้มแข็ง
พระองค์จะทรงเป็ นโล่ที่ป้องกันข้าพระองค์
เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์เฝ้ าดูขา้ พระองค์
ตลอดเวลา ข้าพระองค์มนั่ ใจว่า พระบิดาจะทรงนาข้าพระองค์ให้ผา่ นพ้นความทุกข์ทรมานนี้อย่างมีชยั
ข้าพระองค์ขอยึดมัน่ ในความเชื่อตลอดไป เพราะพระองค์ทรงเป็ นกาลังของข้าพระองค์ ทรง
ช่วยให้คนที่อ่อนแอแข็งแรงขึ้น
ข้าพระองค์นึกถึงเมืองสวรรค์ และมงกุฎที่สง่างามที่พระองค์ได้เตรี ยมไว้สาหรับข้าพระองค์
ในเวลาไม่นานนักความทุกข์ทรมานทุกอย่างก็จะหมดสิ้ นไป เมื่อถึงเวลานั้น ข้าพระองค์จะได้รับ
เกียรติยศและความชื่นชมยินดี ขอทรงโปรดให้ขา้ พระองค์มีความยินดี ในการทนทุกข์ทรมานร่ วมกับ
พระองค์ และเพื่อพระองค์ ผูท้ รงรักข้าพระองค์อย่างยิง่ อาเมน.
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