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คานา
คงไม่มีใครปฏิเสธได้วา่ ความร่ มเย็นเป็ นสุ ข ความสมหวังเป็ นที่ปรารถนา และใฝ่ หาของทุกคน
แต่นนั่ แหละ ความหวัง หรื อความฝันกับความเป็ นจริ งในชีวติ ของเรา มันไม่สอดคล้องราบรื่ นเสมอไป
นักหรอก หลายครั้งมักสวนทางกันอย่างน่าปวดร้าวที่สุด
หนังสื อเล่มนี้ จะเปิ ดเผยถึงความเร้นลับของพญามาร เจ้าแห่งอานาจมืดที่คอยคุกคามครอบงา
ชีวติ ของเราอยูท่ ุกเวลานาที ท่านจะรู ้ถึงสาเหตุแห่งความพ่ายแพ้ในชีวติ อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม พร้อม
ทั้งวิธีต่อสู ้เอาชนะต่อการทดลองของพญามารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามครรลองของพระเจ้า
ความเร้ นลับของพญามาร
นอกเหนือจากจะเป็ นหนังสื อที่ให้ความรู ้น่าอ่านยิง่ เล่มหนึ่งของ
วิลเลียม ดับบลิว. ออร์ แล้ว ยังแสดงออกซึ่ งอุดมการณ์อนั แน่วแน่ และความรับผิดชอบของท่านผูน้ ้ ีใน
ฐานะผูร้ ับใช้ของพระเจ้า ที่พึงมีต่อพี่นอ้ งคริ สเตียน และพี่นอ้ งร่ วมโลก อย่างน่าชมเชยยิง่
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
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ศัตรู ตัวสาคัญ
คริ สเตียนจาต้องเผชิ ญกับศัตรู ตวั สาคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันวางแผนการอันชัว่ ร้ายเลวทราม
ปราศจากเมตตาจิตและไม่มีการผ่อนผันในอันที่จะโค่นล้มคริ สเตียนให้ยอ่ ยยับลง มันมีใจเกลียดชังพระ
เจ้าและประชากรของพระองค์ มันเป็ นศัตรู ที่ร้ายกาจที่สุดของคริ สเตียน
บางคนประหลาดใจเมื่อรู ้วา่ พญามารเป็ นบุคคลสาคัญอันดับ 4 ของจักรวาล แต่นนั่ เป็ นความ
จริ งทีเดียว! ลองพิจารณาดูก็ได้ ผูม้ ีความสาคัญยิง่ ในจักรวาล บุคคลแรกคือ องค์ตรี เอกานุภาพ ผูบ้ ริ สุทธิ์
ศักดิ์สิทธิ์ อันได้แก่ พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ถัดไปก็คือ
ซาตานวิญญาณชัว่ ซึ่ งกอปรด้วยสติปัญญา และอานาจเหนื อธรรมชาติรองลงมาจากพระเจ้า นอกจากนั้น
มันยังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยกตัวเองขึ้นเป็ นพระเจ้า ด้วยการย่ายีมนุษย์ทุกคนให้จมอยูใ่ น
ปลักของมัน มันโหดร้ายป่ าเถื่อนที่สุด หลอดลวงเก่งที่สุด และคดในข้องอในกระดูกมากที่สุด
พญามารพยายามทุกวิถีทางที่จะปกปิ ดความชัว่ ร้ายเลวทรามของมัน ประการแรก มันจะทาให้
คนที่มีอารมณ์หวัน่ ไหวง่ายเกิดความคิดว่า พญามารซาตานไม่มีตวั มีตนจริ ง ส่ วนที่คนบางคนเชื่อว่าภูติผี
ปี ศาจมีจริ งนั้น ก็ไม่ใช่อะไรอื่น เป็ นแต่เพียงพวกเราสมมุติกนั ขึ้นมาเท่านั้น ช่างน่าประหลาดจริ ง ๆ ที่
คนเป็ นอันมากยอมรับการโป้ ปดเท็จดังกล่าวนี้ คนเหล่านี้เชื่อว่า ความชัว่ ก็คือการขาดความดีนนั่ เอง
และเหตุที่คนทัว่ ไปมีปกติที่จะกระทาสิ่ งที่ผดิ ก็เป็ นเพราะว่าเขาเหล่านั้นมิได้กระทาสิ่ งที่ชอบ บุคคล
ประเภทนี้ จะไม่คิดสงสัยเลยว่า มิวญ
ิ ญาณชัว่ ล่อลวงเขาให้คิดเช่นนั้น
อีกประการหนึ่ง
ซาตานอยากจะให้คนทัว่ ไปคิดว่า
มันเป็ นเพียงตัวตลกที่เต็มไปด้วย
เล่ห์กระเท่ห์ อยูใ่ นชุดสี แดงสดใส มีเขามีหางยางและมือถือสามง่าม ภาพของซาตานที่เห็นกันอยู่
โดยทัว่ ไปนั้นเป็ นจินตนาการของจิตรกร ซึ่งพยายามที่จะวาดให้เป็ นภาพของผูม้ ีอานาจเหนือขุมนรก
อันเป็ นการเข้าใจผิดทั้งสิ้ น ไม่มีสิ่งใดที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ซาตานได้ดีไปกว่าการที่คนทัว่ ไป
สาคัญผิดในบุคลิกลักษณะของมัน ลักษณะหรื อธรรมชาติที่แท้จริ งของซาตานนั้น พอที่จะสรุ ปได้เป็ น
สองสามประการตามลาดับดังนี้คือ มันได้ล่อลวงคนจานวนนับล้าน ๆ ซึ่ งกาลังจะพินาศเป็ นนิจนิรันดร์
ด้วยแผนการอันอุบาทว์ของมัน เป้ าหมายโดยเฉพาะในการโจมตีของมันก็คือ บรรดาผูท้ ี่เป็ นบุตรของ
พระเจ้าผูศ้ รัทธาในองค์พระเยซูคริ สต์ มันพยายามหาทางที่จะลบล้างคาพยานของคริ สเตียน โดยการชัก
นาให้กระทาความผิดบาป
และโดยการล่อลวงให้คริ สเตียนวุน่ วายอยูก่ บั อาชีพการงานฝ่ ายโลกและ
ทะเยอทะยานอยากได้สิ่งที่เป็ นของฝ่ ายโลก
การที่จะรู ้เท่าทัน
และรักษาตัวให้รอดพ้นจากกลอุบายที่ทนั สมัยอยูเ่ สมอของพญามาร
ย่อมขึ้นอยูก่ บั การทาความเข้าใจถึงความจริ งของมันเป็ นสาคัญ คริ สเตียนทุกคนควรจาใส่ ใจไว้เสมอ
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เกี่ยวกับเป้ าประสงค์ ความทะเยอทะยาน และกลอุบายของผีมารซาตานพร้อมกันนั้นก็ควรจะยาเกรง
อานาจของมันด้วย การรู ้เท่าทันเช่นนี้ จะทาให้คริ สเตียนเข้าใจได้วา่ เขาไม่สามารถดาเนินชีวติ ที่ประสบ
แต่ความสาเร็ จได้ดว้ ยกาลังความสามารถของตนเอง
และแล้วเขาก็จะเรี ยนรู ้วา่ พระเจ้าไม่ทรงมีพระ
ประสงค์ที่จะให้เขากระทาเช่นนั้น แต่ทรงประสงค์ให้เขาเอาชนะต่ออานาจของพญามารทุกเวลาด้วย
ฤทธานุภาพของพระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงฟื้ นคืนพระชนม์ และมีอานาจเหนื อความตาย
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ต้ นกาเนิดของพญามาร
“ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้ าและแผ่นดิน” (ปฐมกาล 1:1) พระองค์ทรงสร้าง
เมื่อไร? ไม่มีใครทราบ พระคัมภีร์เองก็ไม่ได้เน้นในเรื่ องนี้ แต่พระคัมภีร์บอกกับเราว่า พระเจ้าทรงพระ
ชนม์อยูก่ ่อนปฐมกาล พระองค์ทรงดาเนินกระบวนการสร้างสรรค์ดว้ ยพระองค์เอง และบอกว่า ทุกสิ่ ง
ทุกอย่างในจักรวาลที่เรารู ้และเห็นนั้นเกิดจากที่ฝีพระหัตถ์ของพระองค์โดยตรง
การศึกษาเกี่ยวกับพื้นผิวของโลกได้ชกั นาให้นกั วิทยาศาสตร์ เป็ นจานวนมากเชื่ อว่า โลกและ
จักรวาลนั้นมีอายุเก่าแก่มาก ซึ่ งในเรื่ องนี้ก็หาได้ขดั กับพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไม่ แม้วา่ พระวจนะของ
พระเจ้าจะไม่ได้เน้นในเรื่ องยุคต่าง ๆ ของโลกเป็ นลาดับ ๆ ไป แต่ก็มีหลักฐานบางประการที่สนับสนุน
ความเห็นที่วา่ มีอยูช่ ่วงหนึ่งเป็ นระยะเวลาอันยาวนานทีเดียวที่โลกอยูใ่ นสภาพร้างว่างเปล่า ซึ่ งในเรื่ องนี้
อาจจะเป็ นเพราะผลแห่งการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าก็วา่ ได้ และยุคต่าง ๆ ในธรณี วทิ ยา ก็อาจจะ
อธิ บายถึงลักษณะของโลกนี้ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวนั้นได้อย่างถูกทีเดียว
ในช่วงหนึ่งของอนันตกาล ณ จุดเริ่ มต้นแห่งกาลเวลา พระเจ้าได้ทรงวางแผนการ และเนรมิต
สร้างโลก และสากลจักรวาลที่หอ้ มล้อมโลก นอกจากนั้นพระองค์ยงั ได้ทรงเนรมิตสร้างสิ่ งมีชีวติ ขึ้น
เป็ นพิเศษ “รู ปหนึ่ง” มีสภาพเป็ นกายวิญญาณ เป็ นทิพย์ที่ยงั่ ยืนอยูต่ ลอดกาล เรี ยกว่า “ทูตสวรรค์”
หน้าที่และความรับผิดชอบของทูตสวรรค์น้ นั
ดูเหมือนว่าจะเป็ นการรับสนองพระบรมราช
โองการของพระเจ้าสาเร็ จสมบูรณ์ ด้วยการควบคุมดูแลระบบดวงดาวต่าง ๆ และกายทิพย์ท้ งั หลาย และ
ควบคุมธรรมชาติที่ปกคลุมโลกนี้อยู่ เช่น ทะเลมหาสมุทร ลมทุกชนิด ฝน ฯลฯ นอกเหนือจากทูต
สวรรค์ ซึ่ งมีอานาจมากมายมหาศาลเหล่านี้แล้ว พระเจ้าได้ทรงสร้างทูตสวรรค์ซ่ ึ งมีสภาพพิเศษอีกองค์
หนึ่ง มีนามกรว่า “ลูซิเฟอร์ ” ซึ่ งมีความหมายว่า “ผูส้ ่ องแสงประกายเจิดจ้า” ความหมายดังกล่าวนี้ มิได้
แสดงถึงเพียงลักษณะกายวิญญาณของมันเท่านั้น แต่ยงั ได้แสดงถึงความคิดจิตใจ สติปัญญา ฤทธิ์ เดช
และสิ ทธิ อานาจของมัน อีกด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งลูซิเฟอร์ ให้เป็ นผูน้ าที่มีอานาจ
เต็มเหนือเหล่าทูตสวรรค์ท้ งั มวล
ข้อความที่น่าสนใจยิง่ ตอนหนึ่งในพระธรรมคัมภีร์ที่ควรสนใจเป็ นอย่างยิง่ ก็คือ ในหนังสื อ
เอเสเคียล 28:12-19 ซึ่ งกล่าวถึงกษัตริ ยเ์ มืองไทระ(ตุโร) เป็ นสาคัญ ข้อความตอนนั้น ว่าดังนี้
“เจ้าเป็ นตราแห่งความสมบูรณ์แบบ เต็มด้วยสติปัญญา และมีความงามอย่างพร้อมสรรพ เจ้าอยู่
ในเอเดนพระอุทยานของพระเจ้า เพชรพลอยทุกอย่างเป็ นเสื้ อของเจ้า คือทับทิมบุษราคัมน้ าอ่อน เพชร
เพทาย โกเมน และมณี โชติ ไพฑูรย์ มรกตและเบริ ล เพชรพลอยเหล่านี้ฝังในทองคาและลวดลาย
แกะสลักก็เป็ นทองคา สิ่ งเหล่านี้จดั เตรี ยมไว้ในวันที่สร้างเจ้าขึ้นมา เราตั้งเจ้าให้อยูก่ บั เครู บ ผูพ้ ิทกั ษ์ที่ได้
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เจิมตั้งไว้ เจ้าอยูบ่ นภูเขาบริ สุทธิ์ แห่งพระเจ้า และเจ้าเดินอยูท่ า่ มกลางศิลาเพลิง เจ้าก็ปราศจากตาหนิใน
วิธีการทั้งหลายของเจ้า ตั้งแต่ที่เจ้าได้ถูกสร้างขึ้นมาจนพบความบาปชัว่ ในตัวเจ้า ในความอุดมสมบูรณ์
แห่งการค้าของเจ้านั้น เจ้าก็เต็มด้วยการทารุ ณ เจ้ากระทาบาป เราจะกาจัดเจ้าเสี ยจากภูเขาแห่งพระเจ้า
และเครู บผูพ้ ิทกั ษ์น้ นั ก็ขบั เจ้าออกไปจากท่ามกลางศิลาเพลิง จิตใจของเข้าผยองขึ้นเพราะความงามของ
เจ้า เจ้ากระทาให้สติปัญญาของเจ้าเสื่ อมทรามลง เพราะเห็นแก่ความงามของเจ้า เราเหวีย่ งเจ้าลงที่ดิน
แล้ว เราตีแผ่เจ้าต่อหน้ากษัตริ ยท์ ้ งั หลาย เพื่อตาของท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะเพลินอยูท่ ี่เจ้า เจ้ากระทาให้
สถานนมัสการของเจ้าสาธารณ์ โดยความบาปชัว่ มากมายของเจ้า ในการค้าอันไม่ชอบธรรมของเจ้า เหตุ
ฉะนั้น เราจึงนาไฟลงมาจากหมู่พวกเจ้า ไฟก็เผาผลาญเจ้า เรากระทาให้เจ้ากลับเป็ นเถ้าไปบนพื้นโลก
ในสายตาของคนทั้งปวงที่เห็นเจ้า บรรดาผูท้ ี่รู้จกั เจ้า ท่ามกลางชนชาติท้ งั หลาย เขาก็ตกตะลึกเพราะเจ้า
เจ้าสิ้ นสู ญลงอย่างน่าครั่นคร้าม และจะไม่ดารงอยูอ่ ีกต่อไปเป็ นนิ ตย์”
ถ้าเราสังเกตให้ดี ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า แม้วา่ ข้อความตอนนี้จะขึ้นต้นโดยระบุถึงกษัตริ ย ์
แห่งเมืองไทระ(28:2,12) แต่เนื้อหา (ซึ่ งเริ่ มต้นด้วยข้อ 11) กลับท้าวความข้ามไปถึงกษัตริ ยแ์ ห่งความชัว่
ช้า ซึ่ งอยูเ่ บื้องหลังกษัตริ ยอ์ งค์น้ ี และกระตุน้ ให้กษัตริ ยอ์ งค์น้ ีประกอบกรรมชัว่ กษัตริ ยซ์ ่ ึ งอยูเ่ บื้องหลัง
นั้นคือพญามารนัน่ เอง
ข้อความตอนนี้ได้พรรณนาให้เห็นถึงลักษณะของบุคคลผูห้ นึ่งว่า เป็ นผูท้ ี่เต็มไปด้วยสติปัญญา
มีความงามอย่างพร้อมสรรพ และวิถีทางของมันก็สมบูรณ์แบบ (28:11,15) ศาสดาพยากรณ์ได้บนั ทึก
ข้อความนี้ได้ ซึ่ งเปิ ดเผยพระดาริ ที่แท้จริ งของพระเจ้าเกี่ยวกับวิญญาณที่ชวั่ ร้ายตนนี้
นอกเหนือไปจากนั้น ข้อความตอนนี้ยงั แสดงให้เห็นว่าพญามารผูน้ ้ ีเคยอยูใ่ นสวนเอเดน หรื อ
อุทยานของพระเจ้ามาก่อน (28:13) อาจจะเป็ นไปได้วา่ “เอเดน” ในที่น้ ีหมายถึง เอเดนแห่งอื่น ซึ่ งตั้งอยู่
ก่อนที่พระเจ้าจะทรงสร้างสวนเอเดนแห่งที่พระองค์ทรงให้เป็ นที่อาศัยของอาดัมและเอวา เพราะไม่
ปรากฏว่ามีบุปผชาติเป็ นรู ปลักษณ์ในการพรรณนาความงดงามของสวนแห่งนั้น แต่กลับใช้แร่ ธาตุต่าง
ๆ เป็ นอุปกรณ์ในการพรรณนาความงาม นอกจากนี้ความสามารถเป็ นพิเศษในทางดนตรี ของผูท้ ี่พระเจ้า
ทรงสร้างผูน้ ้ ี ก็เป็ นข้อที่น่าสังเกตเช่นกัน
ยิง่ ไปกว่านั้นอีก ข้อความตอนดังกล่าวยังบอกว่า บุคคลผูน้ ้ ีเป็ น “เครู บ” หรื อ “ผูพ้ ิทกั ษ์ที่ได้เจิม
ตั้งไว้” (28:14) ดังนั้นพระเจ้าได้ทรงตั้งลูซิเฟอร์ ให้เป็ นผูท้ ี่รักษาพระที่นงั่ ของพระองค์ ลูซิเฟอร์ เป็ นทูต
ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น และอาจกล่าวได้ทีเดียวว่า พญามารเป็ นสิ่ งที่มีชีวติ ที่น่าอัศจรรย์ที่สุด และ
ได้รับพระพรและความเมตตาจากพระเจ้ามากที่สุด ในบรรดาสิ่ งมีชีวติ ทั้งมวลที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น
แม้วา่ พญามารจะเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น ให้เป็ นคนดีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบเช่นนั้นก็
ตาม ก็ไม่วายที่มนั จะทาผิดคิดชัว่ และความบาปนี่เอง ส่ งผลให้พระเจ้าต้องขับไล่มนั ออกจากสวรรค์และ
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ลัน่ วาจาว่าจะกาจัดมัน (28:19) สภาพแห่งความผิดบาปของมัน และวิธีที่พระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษ
มัน ก็ได้บรรยายไว้บา้ งแล้วพอเป็ นสังเขป (28:17)
นักปราชญ์ทางพระคริ สตธรรมคัมภีร์หลายท่าน ดูเหมือนจะลงความเห็นว่า ข้อความดังกล่าวนี้
จะตีความหมายเป็ นอย่างอื่นไปไม่ได้ นอกจากจะตีความว่า เป็ นการพรรณนาถึง ลูซิเฟอร์ ซึ่ งเป็ นผูน้ า
และผูบ้ งการของเหล่าทูตสวรรค์ ข้อความตอนนี้บอกให้รู้ล่วงหน้าถึงโทษที่มนั จะได้รับ แต่อย่างไรก็ดี
คาพยากรณ์ในข้อความตอนดังกล่าว จะยังไม่สัมฤทธิ์ ผลครบถ้วนทุกประการ จนกว่าจะถึงวาระสุ ดท้าย
แห่งยุคปั จจุบนั อันเป็ นวาระที่พระเจ้าจะทรงดาเนินแผนการของพระองค์ในขั้นต่อไปให้สาเร็ จ
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ความผิดบาปของลูซิเฟอร์
เราต้องยอมรับว่า ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ มีปัญหาที่ยากแก่การเข้าใจอยูห่ ลายประเด็นทีเดียว
หนึ่งในจานวนประเด็นเหล่านั้นได้แก่ เหตุผลในเรื่ องการทาความผิดบาปของลูซิเฟอร์ จริ งอยูแ่ ม้วา่
พระเจ้าทรงโปรดให้พญามารและเหล่าทูตสวรรค์ มีอิสระเสรี ในการเลือกทางเดินให้กบั ตัวเอง แต่
ปั ญหาที่น่าคิดอยูท่ ี่วา่ ในเมื่อลูซิเฟอร์ หรื อพญามารซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ “เต็มไปด้วยสติปัญญา” และ “ปราศจาก
ตาหนิในวิถีทาง” ของตนจะหาญกระทาบาปเป็ นที่โทมนัสพระทัยแก่พระเจ้าถึงขนาดนั้น จึงนับว่าเป็ น
ข้อล้ าลึกข้อหนึ่ง ซึ่งคนในทุกยุคทุกสมัยไม่สามารถเข้าถึงได้
ข้อความที่สะดุดตาตอนหนึ่ง ในพระธรรมอิสยาห์ 14:12-17 ดูเหมือนจะชี้ให้เห็นถึงความผิด
บาปของพญามาร และการขบถอันใหญ่หลวงของมันที่กระทาต่อพระเจ้า
“โอ ดาวประจากลางวันเอ๋ ย พ่อโอรสแห่งพระอรุ ณเจ้าร่ วงลงมาจากฟ้ าสวรรค์แล้วซิ เจ้าถูกตัด
ลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอ เจ้าผูก้ ระทาให้บรรดาประชาชาติตกต่าน่ะ เจ้าราพึงในใจของเจ้าว่า “ข้ าจะ
ขึ้นไปยังฟ้ าสวรรค์ เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้า ข้ าจะตั้งพระที่นงั่ ของข้า ณ ที่สูงนั้น ข้ าจะนัง่ บน
สถานเทพชุมนุม ณ ทิศอุดรไกล ข้าจะขึ้นไปเหนื อความสู งของเมฆ ข้ าจะกระทาตัวของข้าเหมือนองค์ผู้
สู งสุ ด” แต่เจ้าถูกนาลงมาสู่ แดนคนตาย ยังที่ลึกของปากแดน บรรดาผูท้ ี่เห็นเจ้าจะเพ่งดูเจ้า และจะ
พิจารณาเจ้าว่า ชายคนนี้หรื อที่กระทาให้โลกสั่นสะเทือน ผูเ้ ขย่าราชอาณาจักรทั้งหลาย ผูท้ ี่ได้กระทาให้
โลกเป็ นเหมือนถิ่นทุรกันดาร และคว่าหัวเมืองของโลกเสี ย ผูไ้ ม่ยอมให้เชลยกลับไปบ้านของเขา”
ในตอนต้นของพระธรรมอิสยาห์บทที่ 14 ได้กล่าวถึง การก่อร่ างสร้างตัวของชนชาติอิสราเอล
ขึ้นใหม่ ตลอดจนพระพรสาหรับชนชาติอิสราเอลและสาหรับโลก แต่แล้วก็กลับเปลี่ยนเรื่ องไปอย่าง
ฉับพลัน โดยหันไปกล่าวเน้นถึง สาเหตุแห่งความผิดบาปและความทุกข์ระทมซึ่ งพญามารเป็ นผู ้
ก่อให้เกิดขึ้นด้วยตัวของมันเอง มันมีสมญานามว่า ลูซิเฟอร์ ซึ่ งหมายความถึง ผูส้ ่ องแสงสว่างอันเจิดจ้า
นักปราชญ์ทางพระคัมภีร์บางท่าน อย่างเช่นท่าน เลวีส์ สเปอรี่ แชฟเฟอร์ เชื่อว่า ข้อความในพระธรรม
อิสยาห์ตอนนี้เป็ นคาพยากรณ์ ซึ่ งพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็ นเวลาที่ซาตานจะถูกพระเจ้า
ลงโทษอย่างเต็มขนาด ที่มนั ได้ขบถและล่วงละเมิดต่อราชบังลังก์ของพระองค์
ปั ญหาที่น่าสนใจในข้อความนี้ ก็คือการตีแผ่ให้เห็นถึงก้นบึ้งแห่งจิตใจของพญามาร ข้อความ
ตอนนี้แสดงให้เห็นถึงโลภะจริ ตที่แฝงเร้นอยูใ่ นจิตใจนี้เองที่เป็ นรากเหง้าของการทาบาป เป็ นแรงจูงใจ
อันทรงพลังที่ทาให้มนั ขบถต่อพระเจ้า
เราต้องจดจาไว้วา่ การขบถครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนสมัยของอาดัมและเอวาเป็ นเวลานานโขทีเดียว ซึ่ง
ที่จริ งแล้วคงจะเกิดก่อนช่วงเวลาที่แผ่นดินโลกรกร้างและว่างเปล่าอยู่ (ปฐมกาล 1:2) เป็ นเวลานานโขก็
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ว่าได้ เวลานั้นมีการขัดแย้งกันอย่างรุ นแรง ระหว่างซาตานกับพระเจ้าในสวรรค์ สื บมาจนกระทัง่
ปั จจุบนั นี้
ลักษณะความผิดบาปของลูซิเฟอร์ น้ นั อาจจาแนกได้เป็ น 5 ประการตามลาดับ ที่สาคัญที่สุดก็
คือ ความปรารถนาที่จะกระทาตามใจตัวเอง ซึ่ งในเรื่ องนี้ ลูซิเฟอร์ ได้เลือกทางเดินของตัวเองแทนที่จะ
เลือกเดินตามวิถีทางของพระเจ้า นี่แหละที่เป็ นรากเหง้าแห่ งความผิดบาปทั้งมวล
พฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับกรณี ดงั กล่าวอย่างเห็นได้ชดั คือกรณี ขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้า เมื่อ
คราวที่พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ ในระหว่างที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ พระองค์
ทรงมีความปรารถนาที่จะกระทาตามพระประสงค์ของพระบิดาทุกกระเบียดนิ้ว
เราจะเห็นข้อแตกต่างได้เด่นชัดยิง่ ขึ้น เมื่อเราสังเกตถึงคาพูดอันแสดงถึงความปรารถนา ซึ่ งลูซิ
เฟอร์ ใช้คาว่า “ข้าจะ....” ถึงห้าครั้ง ซึ่ งตรงกันข้ามกับองค์พระเยซูคริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอดของเรา อย่าง
มากมาย เพราะพระองค์ทรงใช้แต่คาพูดที่แสดงถึงความซื่ อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระบิดาดังนี้ “อย่าให้
เป็ นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์” (มัทธิว 26:39)
“ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ามาเพื่อจะให้น้ าพระทัยของพระองค์สาเร็ จ” (ฮีบรู 10:7)
ดูเหมือนจะเป็ นที่แน่ชดั ว่า ตาแหน่งหน้าที่ของลูซิเฟอร์ น้ นั ก็คือ เป็ นผูค้ วบคุมบงการให้การ
ปฏิบตั ิภารกิจของเหล่าทูตสวรรค์ซ่ ึ งมีข่ายงานครอบคลุมทัว่ ทั้งจักรวาล ดาเนิ นไปด้วยดี นอกจากนี้ลูซิ
เฟอร์ ยงั มีตาแหน่งเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์ราชบังลังก์ของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นตาแหน่งอันทรงเกียรติสูงยิง่ แต่ถึงกระนั้น
สิ่ งเหล่านี้ก็หาได้ทาให้ลูซิเฟอร์ พึงพอใจไม่ ในตอนที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงความผิดบาปของลู
ซิ เฟอร์ น้ นั จะเห็นได้วา่ มันมีความเห่อเหิ มทะเยอทะยานเป็ นอันมาก จนถึงขนาดที่จะขึ้นครองบังลังก์
แทนพระเจ้าผูส้ ู งสุ ดทีเดียว
คาว่า “ข้าจะ” คาแรก แสดงให้เห็นว่า ลูซิเฟอร์ มีใจโลภ อยากจะอยูใ่ นสวรรค์ตลอดไป (อิสยาห์
14:13) “ข้าจะ” คาที่สองชี้ให้เห็นว่า มันต้องการที่จะเป็ นใหญ่ ทีอานาจเหนือสิ่ งทั้งปวงที่พระเจ้าทรง
สร้างขึ้น คาที่วา่ “ดาวทั้งหลายของพระเจ้า” นั้น ให้ความหมายอย่างชัดเจนว่า หมายถึงทูตสวรรค์อนั
ทรงศักดิ์ท้ งั หลายของพระเจ้า เช่น อัครเทวธิ บดี มีคาเอล และ กับรี เอล มิตรสหาย ผูท้ รงอานาจยิง่ ของ
ชนชาติอิสราเอล เป็ นอาทิ
คาว่า “ข้าจะ” คาที่สามของผีร้ายตนนี้ ได้แสดงให้เห็นว่า มันพยายามหาทางที่จะให้ได้รับการ
ยกย่องนับถือมากขึ้นในสวรรค์ ส่ วนที่เรี ยกว่า “สถานเทพชุมนุม ณ ทิศอุดร...” บางทีสวรรค์ส่วนที่กล่าว
นี้ อาจจะเป็ นสถานที่ซ่ ึ งพระบังลังก์อนั สู งสุ ดของพระเจ้าตั้งอยูก่ ็เป็ นได้
ความชัว่ ช้าเลวทรามทั้งหลายแหล่ที่แหละ ที่ทาให้พญามารประสบความพินาศอย่างเลี่ยงไม่พน้
ลูซิเฟอร์ ผมู ้ ีสติปัญญาและความงดงามอย่างไม่มีใครเหมือน แต่มนั ก็หาได้พึงพอใจกับสิ่ งเหล่านั้นไม่
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กลับปรารถนาที่จะได้รับเกียรติยศอันสู งยิง่ สุ ดยอดยิง่ ขึ้นไปอีก มันปรารถนาที่จะขึ้นไปเหนือความสู ง
ของเมฆ ซึ่งตามความจริ งแล้วก็คือ มันได้วางแผนการที่จะเป็ นเหมือนพระเจ้าผูส้ ู งสุ ด ความปรารถนา
เช่นนี้ ย่อมหมายถึงความต้องการที่จะโค่นล้มพระบัลลังก์ของพระเจ้า เพราะว่าไม่มีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดที่สามารถ
เป็ นเหมือนพระเจ้าสู งสุ ดได้ เว้นเสี ยแต่ ผูน้ ้ นั จะได้ข้ ึนครองบัลลังก์แทนพระองค์
ถึงแม้วา่ ความทะยานอยากจะซ่อนเร้นอยูใ่ นจิตใจของลูซิเฟอร์ ก็ตาม แต่ก็หาได้พน้ ไปจากสาย
พระเนตรของพระเจ้าไม่ เพราะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดซ่อนไว้พน้ พระเนตรของพระองค์ แต่ตรงกันข้ามทุก
สิ่ งปรากฏแจ้งต่อพระองค์ (ฮีบรู 4:13) และแล้วการลงโทษอย่างทันทีทนั ควันก็ติดตามมา ลูซิเฟอร์ ได้ถูก
ขับออกจากตาแหน่งอันสู งส่ ง กลายเป็ นพญามารผูล้ ่อลวง เป็ นศัตรู ตวั สาคัญของพระเจ้าและประชากร
ของพระองค์ วาระแห่งความพินาศของมันได้รับการประทับตราไว้แล้ว แต่การลงโทษชัว่ นิรันดร์ น้ นั
จะต้องรอเวลาและสถานที่ที่พระเจ้าทรงกาหนดไว้

13

การพิพากษาลงโทษ
พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิพากษาลงโทษพญามารไว้ท้ งั หมด เรารู ้แต่
เพียงว่า มันถูกปลดออกจากตาแหน่งอันสู งสุ ดที่พระเจ้าประทานแก่มนั อันเป็ นผลให้มนั ต้องสู ญเสี ย
ยศถาบรรดาศักดิ์ อภิสิทธิ์ และสง่าราศีท้ งั หมด และต้องตกอยูใ่ นสภาพที่น่าอัปยศอดสู จนที่จะสรรหา
ถ้อยคามาเปรี ยบได้ ถึงกับพระเยซูคริ สต์ตรัสว่า มารเป็ น ผูม้ ุสา และเป็ นพ่อของการมุสา (ยอห์น 8:44)
แต่อย่างไรก็ตาม มันยังคงมีตาแหน่งเป็ นผูก้ ล่าวหาคริ สเตียนอยู่ (โยบ 1:6, ลูกา 22:31,32)
ดูเหมือนเป็ นการแน่ชดั ว่า เมื่อพญามารถูกขับไล่ลงมาจากสวรรค์น้ นั มันได้ชกั ชวนทูตสวรรค์
เป็ นอันมากให้ติดตามลงมาด้วยคือ เหล่าทูตสวรรค์ที่ไม่พอใจอธิ ปไตยที่พระเจ้าประทานให้ (ยูดา 6) ครู
สอนหลักศาสนศาสตร์ คริ สเตียนหลายคนเชื่ อว่า
พวกทูตสวรรค์เหล่านี้
ก็คือพวกที่พระคัมภีร์
เปรี ยบเทียบไว้วา่ เป็ น หนึ่งในสามส่ วนของดวงดาวในท้องฟ้ า (วิวรณ์ 12:4) ซึ่ งก็ยอ่ มหมายความว่า เมื่อ
พญามารถูกไล่ออกจากตาแหน่งอันสู งสุ ดของมันในฐานที่มนั ได้ขบถต่อพระเจ้า และอานาจสู งสุ ดของ
พระองค์น้ นั ได้มีทูตสวรรค์เป็ นจานวนมากถึงหนึ่งในสามส่ วนของทูตสวรรค์ท้ งั หมดติดตามมันมาด้วย
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ทูตสวรรค์เหล่านั้น ก็คือสิ่ งที่คนในทุกวันนี้เรี ยกว่าวิญญาณชัว่ หรื อภูติผี
ปี ศาจนัน่ เอง ทูตสวรรค์เหล่านี้ แม้ในปั จจุบนั ก็ยงั คงอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของพญามาร และกระทา
ตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อพระราชอานาจของพระเจ้า และดูเหมือนว่าพระคัมภีร์กล่าวถึงทูตสวรรค์อีกพวก
หนึ่ง ซึ่งเป็ น “พวกทูตสวรรค์ที่ได้ทาบาป...ถูกผลัก...ลงไปสู่ ทุคติ และได้ขงั ไว้ในขุมนรกมืด คุมไว้
จนกว่าจะถึงเวลาทรงพิพากษา” (2 เปโตร 2:4)
เชื่อกันว่า ลูซิเฟอร์ เคยอยูใ่ นโลกนี้และเคยใช้โลกนี้เป็ นศูนย์บญั ชางานของมัน ก่อนที่พระเจ้าจะ
ทรงสร้างมนุษย์ ด้วยเหตุน้ ีเองนักปราชญ์ทางพระคริ สตธรรมคัมภีร์บางคนจึงกล่าวว่า การที่พระเจ้าได้
ทรงพิพากษาลงโทษลูซิเฟอร์ น้ นั ได้ยงั ผลให้โลกนี้ถูกสาปแช่งไปด้วย ผูท้ ี่เชื่ อเช่นนี้กล่าวว่า เรื่ องนี้เป็ น
ที่เปิ ดเผยอย่างชัดแจ้งในประโยคแรกของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ คือหลังจากที่พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า “ใน
ปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้ าและแผ่นดิน” แล้วก็ได้ช้ ีให้เห็นอย่างชัดเจนต่อไปว่า “แผ่นดินก็เริ ด
ร้างและว่างเปล่าอยู”่ (ปฐมกาล 1:1,2)
เราไม่อาจคิดไว้วา่
พระเจ้าจะทรงสร้างสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งในลักษณะที่ไม่สมบูรณ์แบบและไม่มี
ประโยชน์อนั ใดเลย พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่เพียบพร้อมด้วยระเบียบแบบแผน พระองค์ไม่ได้ทรง
เป็ นพระเจ้าแห่งการสับสนวุน่ วาย (เหตุผลอย่างหนึ่งที่ช่วยคลี่คลายปั ญหานี้ก็คือ คาว่า “แผ่นดินก็วา่ ง
เปล่า......” นั้น ในพระคัมภีร์เดิมฉบับภาษาฮีบรู มีความหมายว่าโลกกลายเป็ นที่เริ ดร้างและว่างเปล่า) แต่
เราอาจคิดได้วา่ เมื่อแรกที่พระเจ้าทรงสร้างโลกนั้น พระองค์ทรงสร้างขึ้นให้ประกอบด้วยความสวยงาม
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พร้อมสรรพ เต็มไปด้วยสิ่ งของมีคา่ อย่างสมบูรณ์แบบ แต่แล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างอุบตั ิข้ ึนอันเป็ นผล
ให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม ซึ่ งเป็ นไปได้วา่ เหตุการณ์ซ่ ึ งเกิดขึ้นนั้นคือการที่พระเจ้าทรงขับ
ไล่ซาตานลงมายังโลกนี้ มีแนวคิดอยูแ่ นวหนึ่ง เรี ยกว่าแนวคิดเรื่ องการสร้างขึ้นใหม่ ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่
นักศาสนศาสตร์ หลายคนนิยมใช้ในการตีความหมายเรื่ องการสร้างในพระธรรมปฐมกาลว่า ระยะเวลา
การสร้างโลกในพระธรรมปฐมกาลนั้น
สอดคล้องต้องกันกับการแบ่งยุคสมัยต่อมาทางธรณี วทิ ยา
แนวคิดนี้มีวา่ ต้องมีระยะเวลาช่วงหนึ่งระหว่างคราวที่พระเจ้าทรงสร้างโลกครั้งแรกกับคราวที่ทรงสร้าง
โลกขึ้นใหม่ ที่แผ่นดินโลกเริ ดร้างและว่างเปล่าอยู่ ตามที่ปรากฏใน พระธรรมปฐมกาล 1:1,2 นัน่ เอง
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พระเจ้ าทรงสร้ างโลกขึน้ ใหม่
จากการสรุ ปความคิดเห็นในทางธรณี วทิ ยา ทาให้ไม่อาจปฏิเสธได้วา่ ครั้งหนึ่งโลกเคยอยูใ่ น
สภาพที่ปั่นป่ วน ไม่เข้ารู ปเข้ารอย ไม่อยูใ่ นภาวะที่จะเอื้ออานวยสิ่ งมีชีวติ ให้อุบตั ิหรื อดารงอยูไ่ ด้ และอยู่
ในสภาพเช่นนี้เป็ นเวลานาน ดังนั้นจากหลักฐานทางธรณี วทิ ยา ทาให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ยุคต่าง ๆ
ในทางธรณี วทิ ยานั้น เข้ากันได้กบั พระธรรมปฐมกาลบทที่ 1:2 อย่างพอดิบพอดี
ส่ วนอีก 6 วันต่อมา (1:3-2:1) ที่พระเจ้าได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์โลกเพื่อให้เป็ นระเบียบ และ
เหมาะสมที่มนุษย์จะดารงชีวิตอยูไ่ ด้อีกครั้งหนึ่งนั้น พวกที่เชื่อแนวคิด “การสร้างขึ้นใหม่” อ้างว่า
หมายถึงวันเวลาตามปกติ (คือวันหนึ่งมี 24 ชัว่ โมง)
เป็ นการยากอย่างยิง่ สาหรับนักธรณี วทิ ยาในการที่จะหาหลักฐานมาสนับสนุน แนวคิดเรื่ อง
“การสร้างขึ้นใหม่” ก่อนหน้าที่จะเกิดมนุษยชาติข้ ึนบนพื้นโลกเพียงเล็กน้อย ในเรื่ องนี้ อาจเป็ นไปได้วา่
ช่วงเวลา 6 วัน ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างสิ่ งต่าง ๆ ขึ้นในสวนเอเดนนั้น เป็ นระยะเวลาสั้นเกินกว่าที่จะทิ้ง
ร่ อยรอยต่าง ๆ ในทางธรณี ไว้เป็ นหลักฐาน
การตีความหมายโดยยึดเอาแนวคิดเรื่ องการสร้างขึ้นใหม่เป็ นหลักนี้ หาได้เป็ นที่ยอมรับกัน
โดยทัว่ ไปไม่ แต่มีนกั ธรณี วิทยาที่เป็ นคริ สเตียนบางคนได้สอนถึงแนวคิดนี้ อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ก็
เป็ นแนวคิดที่สามารถอธิ บายให้เห็นถึงความสอดคล้องต้องกันระหว่าง
ช่วงเวลาอันยาวนานทาง
ธรณี วทิ ยา กับระยะเวลาที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์บนั ทึกไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สามารถโยงไปถึงวาระที่
พญามารถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ และการที่โลกนี้ถูกแช่งสาป ได้อย่างสมเหตุสมผลทีเดียว
ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 1:2 นั้น เราจะเห็นว่าพระวิญญาณของพระเจ้า หรื ออีกนัยหนึ่งก็คือ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ปกคลุมอยูเ่ หนื อน้ านั้น (1:2) ซึ่งอาจเป็ นการเตรี ยมพร้อมไว้สาหรับการที่พระเจ้า
ทรงเริ่ มสร้างโลกขึ้นใหม่
พระเจ้าทรงบันดาลให้ความสว่างเกิดขึ้นเป็ นอันดับแรก ทั้งนี้มิได้หมายความว่า พระองค์ทรง
สร้างดวงอาทิตย์หรื อดวงจันทร์ ข้ ึนในเวลานั้น หากแต่อาจเป็ นการบันดาลให้กลุ่มหมอกอันหนาทึบซึ่ ง
ปกคลุมโลกอยู่ กระจัดกระจายเบาบางไป
พระราชกิจต่อ ๆ มาก็คือ การแยกน้ าออกเป็ นสัดส่ วน ส่ วนหนึ่งเป็ นไอน้ าในบรรยากาศ อีก
ส่ วนหนึ่งรวมตัวกันเป็ นทะเลและมหาสมุทร ต่อจากนั้น พื้นดินแห้งก็ปรากฏ มีพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารเจริ ญ
งอกงามขึ้น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ก็เริ่ มฉายแสง ปลา นก และสัตว์ต่าง ๆ ก็เกิดตามขึ้นมา จนในที่สุด
ทุกสิ่ งทุกอย่างก็เหมาะสมแก่การที่มนุษย์จะดารงชีวิตอยู่
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หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงสร้างสรรพสิ่ งทั้งหลาย (ไม่อาจนับจานวนได้ถว้ นทัว่ ) แล้ว พระองค์ก็
ทรงสารวจตรวจตราพระราชกิจของพระองค์และตรัสว่า “ดีนกั ” (1:31)
แต่ยงั มีอีกเรื่ องหนึ่งที่พระเจ้าจะทรงกระทาให้สาเร็ จ องค์ตรี เอกานุภาพได้ทรงดาริ (1:26) ที่จะ
วางแผนการสร้างบุคคลคนหนึ่งให้มีอานาจเหนือแผ่นดินโลกและสรรพสิ่ งในโลก
และบุคคลที่
พระองค์ทรงสร้างขึ้นนั้นก็คือมนุษย์นนั่ เอง
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อาดัมและเอวา
เรื่ องราวของอาดัมและเอวาในสวนเอเดนนั้น เป็ นเรื่ องจริ งหาใช่ตานานหรื อนิทานปรัมปราไม่
พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างสวนขึ้นก่อน จากนั้นจึงทรงเอาผงคลีดินมาปั้ นเป็ นกายของอาดัม ระบาย
ลมปรานเข้าทางจมูก มนุษย์จึงเป็ นผูม้ ีชีวิต (ปฐมกาล 2:7) หลังจากนี้ พระเจ้าทรงสร้างเอวาจากกระดูก
ซี่โครงของอาดัม เหตุฉะนี้ครอบครัวแรกจึงเริ่ มขึ้น
ลักษณะที่เด่นชัดอย่างหนึ่งของมนุษย์ซ่ ึ งแตกต่างจากสัตว์ท้ งั หลายก็คือมนุษย์มี “เจตจานงเสรี ”
ที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีอานาจในการตัดสิ นใจเลือก มนุ ษย์อาจจะเลือกกระทาตามพระทัยของ
พระเจ้าหรื อเลือกกระทาตามใจของตนเองก็ได้
เพื่อจะย้าในเรื่ องนี้ พระเจ้าได้ทรงสร้างต้นไม้พิเศษขึ้นต้นหนึ่งในสวนนั้น ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า
ในสวนนั้นจะต้องมีตน้ ไม้นานาชนิดนับเป็ นหมื่น ๆ ต้น ซึ่ งมีผลอร่ อยน่ารับประทาน แต่มีอยูต่ น้ เดียวที่
เป็ น ต้นไม้ตอ้ งห้าม คือต้นที่ชื่อว่า “ต้นไม้แห่งความสานึ กในความดีและความชัว่ ”
เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า จาเป็ นจะต้องมีตน้ ไม้ตน้ นี้ เพราะพระเจ้าได้ทรงสร้างอาดัม และ
เอวา ให้มีอิสระที่จะเลือกกระทาตามพระประสงค์ของพระองค์ แต่หากว่าเขาทั้งสองไม่มีโอกาสจะเลือก
ในทางที่ตรงกันข้ามกับพระประสงค์ของพระองค์แล้ว จะเรี ยกว่า “ให้เลือก” ได้อย่างไร
แต่พระเจ้าได้ทรงกระทาทุกสิ่ งทุกอย่าง ในอันที่จะให้มนุษย์มีใจปรารถนาที่จะเชื่ อฟังพระองค์
พระองค์ทรงสร้างอาดัมและเอวาให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง เขาทั้งสองหาได้เป็ นคนป่ าหรื ออนารยชนไม่ เขา
ทั้งสองมีความคิดที่หลักแหลมสุ ขมุ รอบคอบ
และเขาทั้งสองจะต้องรู ้โดยสัญชาตญาณถึงสภาพที่
ล้อมรอบตัวเขา ซึ่งคนในปัจจุบนั จะต้องใช้เวลาศึกษาหลายปี จึงจะมีความรู้เท่าเทียมกับเขา
พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับมนุษย์ไว้อย่างล้นเหลือ ทรงโปรดประทานอาหารให้
อย่างบริ บูรณ์ ประทานสภาพดินฟ้ าอากาศที่น่าอยูท่ ี่สุด อาดัมไม่ได้ขาดอะไรเลยสักอย่างเดียวและของ
ประทานขั้นสุ ดยอดที่พระเจ้าทรงโปรดประทานแก่เขา ก็คือเอวา คู่อุปถัมภ์ที่น่ารักยิง่
พระเจ้าทรงเตือนให้รู้ถึงผลที่เกิดจากการไม่เชื่ อฟัง พระองค์ทรงชี้แจงอย่างหนักแน่นถึงโทษที่
เขาจะได้รับ เนื่องจากการกระทาใด ๆ อันเป็ นการหันเหไปจากน้ าพระทัยที่สมบูรณ์ ซึ่ งพระองค์ได้ทรง
เปิ ดเผยให้เขาทราบแล้วนั้น
พระเจ้าทรงมอบงานให้อาดัมทา วิถีชีวติ ของคนบางคนต้องอับปางลงเพราะความเกียจคร้าน
แต่สิ่งนั้นจะไม่เกิดกับบรรพชนคู่แรกของเรา พระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์น้ นั อยูใ่ นสวน ให้ตกแต่งและ
รักษาสวน (ปฐมกาล 2:15) พระเจ้าเสด็จเข้ามาในสวนเพื่อร่ วมสามัคคีธรรมกับมนุษย์ และทรงสนทนา
กับมนุษย์เป็ นประจาทุกเย็น (ปฐมกาล 3:8)
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และแล้วการทดสอบก็มาถึง ฝ่ ายหนึ่งคือพญามาร ซึ่ งถึงแม้วา่ มันจะถูกพระเจ้าพิพากษาลงโทษ
แต่มนั ก็ยงั อวดดีอยู่ และคอยหาทางที่จะโค่นล้มแผนการขั้นใหม่ของพระเจ้า อีกฝ่ ายหนึ่งก็คือมนุษย์ ผูม้ ี
อานาจครอบครองเหนือสรรพสิ่ ง ในเขตแดนซึ่ งซาตานเคยมีอานาจครอบครองเหนื อสรรพสิ่ ง ในเขต
แดนซึ่ งซาตานเคยมีอานาจครอบครองมาก่อน คอยดูต่อไปว่าศัตรู ของพระเจ้าตัวนี้ จะดาเนินกลอุบาย
ของมันอย่างไร
เหตุการณ์ครั้งนี้มิใช่เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครรู ้เห็น แต่เป็ นเหตุการณ์ที่ชาวสวรรค์
ทั้งหมดกาลังจับตาดูอยูด่ ว้ ยใจอันระทึกการทดสอบครั้งนี้ มิใช่เป็ นแต่เพียงการทดสอบเพื่อดูวา่ อาดัม
และเอวาจะกินผลไม้จากต้นที่ตอ้ งห้ามนั้นหรื อไม่ แต่เป็ นการทดสอบว่าพระราชอานาจของพระเจ้าผู ้
ยิง่ ใหญ่สูงสุ ดจะมีอานาจเหนื อจิตใจมนุษย์มากกว่ากลอุบายของซาตานหรื อไม่
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พญามารชนะ
จุดเริ่ มต้น (เวลาของโลก) เกิดขึ้นแล้ว ณ บัดนั้นพญามารกาลังดาเนินกลอุบายของมัน ใน
อาณาจักรแห่งชีวิตมนุษย์บนพื้นพิภพกลอุบายที่มนั ใช้ในสวนเอเดนนั้นก็เป็ นกลอุบายเดียวกันกับที่มนั
ใช้กบั บุตรของพระเจ้าในยุคปั จจุบนั
ก่อนอื่นให้สังเกตว่า พญามารเข้าหาผูห้ ญิงเป็ นอันดับแรก พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า
ผูห้ ญิงเป็ น “เพศที่อ่อนแอกว่า” (1 เปโตร 3:7) ทั้งนี้มิได้หมายความว่าคานี้จะทาให้ฐานะของผูห้ ญิงด้อย
ลง หากแต่เป็ นส่ วนหนึ่งแห่งแผนการของพระเจ้าซึ่ งได้เปิ ดเผยให้เห็นถึงพระสติปัญญาของพระองค์
และพระเมตตากรุ ณาที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษยชาติ และการที่ซาตานใช้การทดลองของมัน เข้ามา
ล่อลวงผูห้ ญิงนั้น ไม่เพียงจะแสดงให้เห็นถึงเล่ห์กระเท่ห์ของมันเท่านั้น หากแต่ยงั แสดงให้เห็นถึง
เจตนาที่ไม่น่ายกย่องของมันอีกด้วย
เราต้องจดจาไว้วา่ พญามารมีสภาพเป็ นวิญญาณ มีกายเป็ นทิพย์ ดังนั้นเมื่อมันจะติดต่อกับ
มนุษย์ มันจึงใช้งูเป็ นทางผ่านคาพูดของมัน ซึ่ งก่อนที่มนุษย์จะหลงทาบาปนั้น งูคงต้องเป็ นสัตว์ที่มี
ลักษณะสวยงามเป็ นที่ดึงดูดความสนใจเป็ นแน่แท้ แต่เมื่อพญามารใช้งูเป็ นเครื่ องมือในการกระทาอุบาย
อันชัว่ ร้ายของมัน พระคัมภีร์จึงเรี ยกพญามารว่า “พญานาค” หรื อ “งูโบราณ”
พญามารล่อหลอกเอวาด้วยการตั้งคาถามเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า เพื่อก่อให้เกิดความ
สงสัย และทาให้พระวจนะของพระเจ้าเป็ นเรื่ องที่ไม่น่าเชื่ อถือ (ปฐมกาล 3:1) มันถามเป็ นเชิงว่า “พระ
เจ้าทรงหมายความว่าอย่างนั้นจริ ง ๆ หรื อ?” ซึ่ งคาถามเช่นนี้ ทาให้คาตอบของผูห้ ญิงถูกจากัดอยูใ่ นวง
แคบ อย่างไรก็ตามความผิดที่จะต้องได้รับโทษถึงตายของเธอ มิใช่อยูท่ ี่การตอบคาถามนั้น แต่อยูท่ ี่เธอ
ไม่ได้ชกั ชวนให้สามีของเธอเข้ามาเผชิญกับการทดลองด้วยกัน
เมื่อพญามารมัน่ ใจว่า มันสามารถหันเหความคิดของเอวาได้แล้ว มันจึงเริ่ มโจมตีต่อไปด้วยการ
ปฏิเสธคาตรัสของพระเจ้าอย่างสิ้ นเชิง มันได้พดู กับเอวาอย่างอาจหาญว่า “เจ้าจะไม่ตายจริ งดอก” (ปฐม
กาล 3:4) การพูดเช่นนี้ เท่ากับกล่าวหาว่าพระเจ้าเป็ นผูต้ รัสมุสา และการพูดเช่นนั้นก็ควรจะเป็ นการ
เพียงพอแล้วที่ผหู ้ ญิงจะหนีไปหาสามี แต่อนิจจา เธอยังฟังคาพูดของมันอยูต่ ่อไป
งานขั้นต่อไปของพญามารคือ พยายามใช้วาจาอันเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมของมัน หว่านล้อม
แสดงให้อาดัมและเอวาเห็นว่าพระเจ้าได้ปฏิเสธ ไม่ยอมให้บางสิ่ งบางอย่างที่เขาทั้งสองปรารถนาและ
สมควรจะได้รับ มันได้บอกกับเขาทั้งสองว่า ดวงตาของเขาจะสว่างขึ้นหากเขาได้กินผลไม้ที่พระเจ้า
ทรงห้ามไว้ (ปฐมกาล 3:5) ซึ่ งก็นบั ว่าเป็ นความจริ งอยูบ่ า้ งแต่เป็ นความจริ งเพียงอย่างเดียว ซึ่ งน่า
อันตรายมาก ดวงตาของเขาจะสว่างขึ้น แต่ผลร้ายจะตามมา!
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เหตุผลทั้งหมดของพญามาร เป็ นกลอุบายที่แข็งแกร่ งที่สุด ซึ่ งยากที่มนุษย์คนใดจะเอาชนะได้
จุดเริ่ มต้นแห่งความผิดบาปก็คือความเห็นแก่ตวั หญิงนั้นได้แตะ เด็ด และกิน ต่อจากนั้นก็ส่งให้สามีซ่ ึ ง
ก็ได้รับผลไม้ไปกินเช่นนั้น กรรมชัว่ ได้เกิดขึ้น และความตายได้เคลื่อนเข้าสู่ มนุษยชาติท้ งั มวล อาดัม
และเอวาได้ขดั ขืนต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า พญามารได้ชยั ชนะในการต่อสู ้ครั้งนี้
พระธรรม 1 ทิโมธี 2:14 กล่าวว่า “แต่ผหู ้ ญิงนั้นได้ถูกหลอกลวงจึงได้กระทาบาป” ฝ่ ายชาย
ไม่ได้ถูกหลอกลวง อาดัมรู ้วา่ เขากาลังทาอะไร เขาเดินเข้าประตูแห่งความผิดบาปด้วยดวงตาที่เบิกกว้าง
อยู่ เขาเต็มใจที่จะกระทาบาป แต่กระนั้น เอวาก็มีความผิดด้วยเช่นกัน
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เหตุใดพระเจ้ าจึงทรงอนุญาต
พระเจ้าจาต้องลงโทษมนุษย์สาหรับการไม่เชื่ อฟังตามที่พระองค์ได้ทรงประกาศิตไว้
บัดนี้
มนุษยชาติจึงมีสภาพเป็ นผูล้ ่วงละเมิดและคนผิดคนบาป และ “ค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตาย”
(โรม 6:23)
มนุษย์ทุกวันนี้มีแต่ความชอกช้ าระกาใจ ความโศกาอาดูร ความเจ็บไข้ได้ป่วย และความผิดหวัง
ทั้งนี้เพราะมนุษย์พา่ ยแพ้ต่อพญามารนัน่ เอง
แต่อาจมีบางคนถามว่า ก็ในเมื่อพญามารเป็ นต้นเหตุให้เกิดความชัว่ ช้าขึ้นในโลกเช่นนี้ แล้ว เหตุ
ไฉนพระเจ้ายังคงปล่อยให้มนั ลอยนวลอยูไ่ ด้อีกเล่า? ทาไมพญามารจึงไม่ถูกลงโทษให้ได้รับความทุกข์
ทรมานอย่างแสนสาหัสตลอดไปเล่า? หากพระเจ้าเป็ นผูท้ รงฤทธานุภาพสู งสุ ด (และเรารู ้วา่ พระองค์เป็ น
เช่นนั้นจริ ง) เหตุใดพระองค์จึงยอมให้พญามารเป็ นขบถต่อพระองค์ และประชากรของพระองค์ต่อไป
ทาไมพระเจ้าจึงไม่ทรงขัดขวางมันไว้? ในอันที่จะตอบปั ญหาเหล่านี้ เราต้องมองดูชีวิต และโดยเฉพาะ
ชีวติ นิ รันดร์ จากมาตรฐานที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้ในพระวจนะของพระองค์ หาใช่จากมนุษย์
พระเจ้าทรงมีพระราชภาระที่จะนาบุตรมากหลายของพระองค์มาสู่ ความมีสง่าราศี (ฮีบรู 2:10)
แต่พระองค์จะต้องทรงกระทาบนรากฐานที่ถูกต้องแน่นอน พระองค์ได้ทรงตั้งพระทัยไว้วา่ มนุษย์ทุก
คนไม่วา่ จะเป็ นผูท้ ี่มีใจปรารถนาที่จะกระทาความดี และละทิง้ ความชัว่ หรื อไม่ก็ตาม จะต้องเลือกทาง
ของพระองค์แทนที่จะเลือกเอาทางที่พญามารกาหนดให้ มนุษย์จะเป็ นผูช้ อบธรรมโดยการกระทาความ
ดีหาได้ไม่ เพราะนับตั้งแต่มนุษย์คนแรกหลงกระทาบาปครั้งแรก ก็ไม่มีมนุษย์คนใดเลยที่เป็ นคนดี “ไม่
มีผใู ้ ดเป็ นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย” (โรม 3:10) แต่กระนั้น พระเจ้าก็ยงั ประทานความชอบ
ธรรมที่ครบบริ บูรณ์ ให้แก่มนุษย์ผเู ้ ต็มไปด้วยความผิดบาป เมื่อเขาแสดงความเชื่อด้วยการอธิษฐาน
ต้อนรับพระบุตรของพระเจ้าซึ่งได้ทรงเสี ยสละพระชนมชีพของพระองค์เพื่อมนุษย์ท้ งั มวล เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของเขา
อันเป็ นความชอบธรรมของพระเยซูคริ สต์ซ่ ึ งพระเจ้าได้ประทานให้โดยพระ
กรุ ณาธิ คุณของพระองค์
กล่าวอีกนัยหนึ่งพระเจ้าได้ทรงประกาศิตโทษพญามารไว้เรี ยบร้อยแล้ว
ความผิดของมันไม่อาจที่จะให้อภัยได้เลย ไม่มีการไถ่โทษสาหรับทูตสวรรค์ผลู ้ ่วงละเมิด พระเจ้าได้
ทรงเตรี ยมที่กกั ขังและทรมานวิญญาณชัว่ ตลอดไปเป็ นนิ ตย์ไว้เรี ยบร้อยแล้ว (มัทธิ ว 25:41) แต่พระเจ้า
จะทรงคิดบัญชีกบั พญามาร ต่อเมื่อถึงเวลาอันประเสริ ฐของพระเจ้าอันเป็ นเวลาที่พระองค์จะได้รับสง่า
ราศี
ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงอนุ ญาตให้พญามารดาเนินแผนการอันอุบาทว์ของมันต่อไป อันที่จริ งพระ
เจ้าอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นอีกก็ได้เป็ นต้นว่า พระองค์ทรงต้องการให้ความผิดบาปเผยตัวของมันเอง ให้
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เรารู ้เห็นเป็ นประจักษ์ในความชัว่ ร้ายของมัน เป็ นการยืนยัน โองการของพระเจ้าว่าด้วยความเลวร้ายของ
ความผิดบาป พระเจ้าจาต้องแสดงผลอันน่ากลัวของความผิดบาปให้ประจักษ์ และแม้สืบไปชัว่ นิรันดร์
กาล ความผิดบาปอันน่าหวาดหวัน่ นี้ ก็จะคงอยูต่ ่อไปเพื่อเป็ นข้อเปรี ยบเทียบกับความชอบธรรมที่
สมบูรณ์แบบของพระเจ้า
เช่นกัน โลกนี้ก็จะจารึ กความล้มเหลวของพญามารในอันที่จะครอบครองโลกโดยใช้ลูกแห่ง
ความพินาศหรื อปฏิปักษ์ของพระคริ สต์ (พระคริ สต์เท็จ) เป็ นเครื่ องมือของมันในยุคที่จะมาถึงเอาไว้ใน
ช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่า พระเจ้าได้ทรงวางพระราชภาระของพระองค์เสี ยแล้วนัน่ แหละคือช่วงเวลาที่
พระองค์กาลังจะสาแดงให้เห็นถึงความไร้ความสามารถของพญามาร
พระเจ้าทรงยับยั้งมิให้พญามารมีอานาจมากจนเกินไป
พญามารพยายามทุกวิถีทางที่จะ
เสริ มสร้างอานาจและบารมีของมันเท่าที่จะทาได้ แต่พระเจ้าทรงอนุญาตให้มนั มีอานาจมากเพียงพอแล้ว
จึงไม่ทรงโปรดให้มนั มีอานาจมากไปกว่านั้น อย่างไรก็ตาม พญามารและวิญญาณชัว่ ต่าง ๆ ก็ยงั คง
เกลียดชัง และดูหมิ่นพระเจ้าและประชากรของพระองค์ และความสามารถในการล่อลวงและผลาญ
ทาลายของมันก็ยงั มีเหมือนเดิม หาได้ลดหย่อนลงไปไม่ ฉะนั้น จงอย่าได้เข้าใจผิดในเรื่ องเหล่านี้
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ความใฝ่ สู งจนเกินศักดิ์ของพญามาร
คนเป็ นอันมากในโลกนี้ยดึ ติดอยูใ่ นความคิดที่วา่ ทุกสิ่ งทุกอย่างที่เป็ นความโหดร้าย ชัว่ ช้าเลว
ทรามนั้นมาจากพญามาร ความคิดเช่นนี้ไม่ถูกต้องเสี ยทั้งหมด ทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตใจมนุษย์นนั่ เอง
ก่อให้เกิดความคิดและการกระทาที่เป็ นความผิดบาป ไม่รู้จกั เท่าไหร่ ๆ (เยเรมีย ์ 17:9, มัทธิว 15:19, กา
ลาเทีย 5:19-21)
พญามารมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ผอู ้ ื่นกราบไหว้นมัสการมัน ทั้งนี้เห็นได้อย่าง
เด่นชัดในการที่มนั เป็ นขบถต่อพระเจ้า (อิสยาห์ 14:13, 14) ในการที่มนั ได้ล่อลวงบรรพชนคู่แรกของเรา
ในสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:5) ในการที่มนั ได้ใช้อุบายของมันอย่างเป็ นลาดับขั้นเพื่อจะทดลองพระเยซู
คริ สตเจ้า เมื่อพระองค์ทรงประทับอยูใ่ นโลก (มัทธิว 4:9)
เราไม่จาเป็ นต้องเหมาเอาว่า ความชัว่ ช้าสามานย์ ความไร้ศีลธรรม ไร้มนุษยธรรมทั้งหลาย
เหล่านั้น เป็ นสิ่ งที่พออกพอใจพญามารซาตานเสมอไป จริ งอยูม่ นั คงไม่อยากรับว่า คนขี้เหล้าเมายา
โสเภณี โจรผูร้ ้าย อั้งยี่ เป็ นสมัครพรรคพวกของมัน แต่ความจริ งก็คือ ทั้งหมดที่กล่าวนี้ อยูใ่ นความ
ครอบครองของมันอย่างแน่นอน
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า พญามารย่อมยินดีที่จะสนับสนุนความดี ความถูกต้อง และความสวยงาม
มันจะอุปถัมภ์การบุญการกุศลทุกแขนง มันปรารถนาที่จะควบคุมศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกแขนง
เพื่อว่ามันจะได้เป็ นที่ยกย่องสรรเสริ ญอย่างสู ง
นอกจากนี้ ซาตานยังยินดีที่จะเข้าควบคุมในด้านการศึกษานับตั้งแต่ระดับโรงเรี ยน วิทยาลัย ไป
จนถึงมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางที่มนั ต้องการ ไม่แต่เท่านั้น มันยังคงยินดีที่จะสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านศาสนาที่ขาดพลังฝ่ ายวิญญาณจิตของพระเจ้าอีกด้วย
แต่สิ่งที่ซาตานเกลียดชังที่สุดก็คือ ความจริ งของพระเจ้า สิ่ งที่มนั เกลียดที่สุดและพยายามที่จะ
ลบล้างให้หมดไปก็คือ พระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งประกาศอย่างโจ่งแจ้งว่า มนุษย์ทุกคนเป็ นคน
บาปมาแต่กาเนิ ด ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองให้หลุดพ้นจากความผิดบาปได้ มันเกลียดชังความจริ ง
เรื่ องการเสด็จจากสวรรค์มารับสภาพเป็ นมนุษย์ของพระเยซูคริ สต์ เรื่ องการที่พระองค์เสด็จเข้ามาใน
โลกเพื่อสิ้ นพระชนม์ไถ่โทษบาปของมวลมนุษย์
โดยเฉพาะเรื่ องการประสู ติในครรภ์หญิงสาว
พรหมจารี บริ สุทธิ์ นัน่ เป็ นเรื่ องที่มนั เกลียดชังมากที่สุด มันมองข้ามชีวิตที่บริ สุทธิ์ ปราศจากมลทินบาป
ของพระคริ สต์ในโลกนี้ เป้ าหมายสาคัญของมันคือ พยายามอย่างสุ ดกาลัง ที่จะยุติการประกาศเผยแพร่
เรื่ องการเสี ยสละพระชนมชีพของพระเยซูคริ สต์บนไม้กางเขน และเรื่ องการฟื้ นคืนพระชนม์อย่างมีสง่า
ราศีของพระองค์
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ความใฝ่ สู งเกินศักดิ์ของซาตาน เป็ นไปในทางสงบมากกว่าการสับสนวุน่ วาย มันไม่ตอ้ งการให้
โลกตกอยูใ่ นสภาพโกลาหล เพราะมนุษย์มกั จะต้องอ้อนวอนต่อพระเจ้า เมื่อตนประสบกับความทุกข์
ยากและสิ้ นหวัง นโยบายของซาตาน คือ อุปถัมภ์ค้ าชูอารยรรมที่ไร้ประโยชน์ต่อฝ่ ายจิตวิญญาณให้
เจริ ญรุ ดหน้าไปเรื่ อย ๆ มันจะไม่คดั ค้านการประกอบธุ รกิจที่ใหญ่โต และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในเมื่อสิ่ งเหล่านี้ จะทาให้มนุ ษย์ไม่สนใจใยดีกบั พระเยซูคริ สต์ และลืมเลือนพระองค์ไปในที่สุด
ถึงแม้วา่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์จะได้บ่งบอกไว้เป็ นสาคัญ ว่าซาตานจะต้องถูกพิพากษาลงโทษ
อย่างแน่นอนในวันหนึ่งข้างหน้า และแผนการครอบครองโลกของมันจะต้องล้มเหลว แต่กระนั้นเจ้าผี
ร้ายตนนี้ก็ยงั หวังว่า มันจะสามารถเอาชนะพระเจ้าด้วยวิธีการอันเร้นลับของมัน ถึงแม้วา่ พญามาร
จะต้องพะว้าพะวังกับชะตากรรมอันน่าเศร้าสลดซึ่ งมันจะต้องรับอย่างแน่นอนในที่สุด แต่มนั ก็ยงั ไม่
วายที่จะอวดใหญ่ อวดโต สรรเสริ ญบูชาตัวมันเอง โดยไม่หวัน่ เกรงต่อคาสาปแช่งของพระเจ้าและ
มนุษย์
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ชื่อต่ าง ๆ ของพญามาร
พระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ ได้ระบุชื่อวิญญาณชัว่ ตนนี้ไว้ท้ งั โดยตรงและโดยทางอ้อมมากกว่า 40
ชื่อ ชื่อทั้งหมดเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่เปิ ดเผยให้เห็นถึงอุปนิ สัยของมันอย่างโจ่งแจ้ง บ่อยครั้งที่สุดที่มนั ถูก
เรี ยกว่าซาตาน ซึ่ งมีความหมายว่า ปฏิปักษ์ รองลงไปก็คือ มารหรื อผูห้ มิ่นประมาท ในพระคริ สตธรรม
ใหม่ มีอยูห่ ลายตอนที่กล่าวถึงคนถูผเี ข้าสิ ง และผีเข้าสิ งนั้นก็มีหลายตนด้วยกัน ดังนั้น คาว่า “ผี” ในที่นี่
จึงมิได้หมายถึงพญามาร แต่หมายถึงวิญญาณชัว่ ทั้งหลายหรื อวิญญาณที่เป็ นลูกสมุนของพญามาร ส่ วน
สมญานามอื่น ๆ ซึ่ งมิใช่ชื่อของมันโดยตรง ตามที่ระบุไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ก็มี “อบัดโดน”
(ภาษาฮีบรู ) และ “อะพลลูโอน” (ภาษากรี ก) (วิวรณ์ 9:11) “ผูท้ ี่กล่าวโทษพวกพี่นอ้ งของเรา” (วิวรณ์
12:10) “บะเอ็ลศะบูล ผูเ้ ป็ นนายผี” (มัทธิว 12:24) “บะลีอลั ” (2 โคริ นธ์6:15) “ผูล้ ่อลวงมนุษย์ทวั่ โลก”
(วิวรณ์ 12:9) “มารร้าย” (มัทธิว 13:19) “ผูม้ ุสา” และ “พ่อของการมุสา” (ยอห์น 8:44)
ชื่อต่อไปนี้แสดงถึงความเกี่ยวพันระหว่างพญามารกับโลกในแง่ของอานาจ
และขอบเขต
สิ ทธิ์ ขาดแห่งอานาจของมันคือ “เทวะของสมัยนี้ ” (2 โคริ นธ์ 4:4) “เจ้าโลก” (ยอห์น 12:31) “เจ้าแห่ง
ย่านอากาศ” (เอเฟซัส 2:2) และอิทธิ พลอันยิง่ ใหญ่ของมันสาแดงออกโดยพระธรรม 1 ยอห์น 5:19 กล่าว
ว่า “มนุษย์โลกทั้งสิ้ นทอดตัวจมอยูใ่ นมารร้าย”
ชื่อต่อไปนี้แสดงถึงความชัว่ ร้ายเลวทรามของมันเด่นชัดขึ้นอีกคือ “พญานาคใหญ่ ซึ่ งเป็ นงูดึก
ดาบรรพ์” (วิวรณ์ 12:9) “ผูฆ้ ่าคน” (ยอห์น 8:44) “ผูก้ ระทาบาปตั้งแต่เริ่ มแรก” (1 ยอห์น 3:8)
ในเมื่อพระคัมภีร์ได้บ่งบอกไว้อย่างมากมายถึงอุปนิสัยที่เต็มไปด้วยอันตราย และร้ายกาจของ
ซาตาน เช่นนี้ แล้ว จึงเป็ นไปไม่ได้ที่จะประมาณความชัว่ ร้าย ความสาคัญ และอิทธิ พลของมันให้ต่าไป
กว่าที่เป็ นจริ ง พญามารมีความชัว่ ร้ายเป็ นพื้นฐานเป็ นลักษณะประจาตัวของมัน ในเวลาเดียวกันมันก็
ก่อให้เกิดความชัว่ ช้าเลวทรามทุกชนิดขึ้น สันดานอันชัว่ ร้ายสารเลวของมันนั้น ไม่มีถอ้ ยคาใด ๆ ที่จะ
สาธยายได้ดีไปกว่า คาตรัสของพระเยซูคริ สตเจ้า ซึ่ งพระองค์ทรงเรี ยกมันว่า “ผูฆ้ ่าคนตั้งแต่ปฐมกาล”
(ยอห์น 8:44) อาชญากรรมในกรณี ของมันก็คือ ความตั้งใจครั้งแรกในอันที่จะพยายามแยกพระเจ้าผู ้
ยิง่ ใหญ่สูงสุ ดออกจากสวรรค์สถาน อันเป็ นสถานแห่งแรกที่พระองค์ทรงเนรมิตสร้าง ซึ่ งพระองค์มี
สิ ทธิ อย่างสมบูรณ์ที่จะเป็ นเจ้าของตลอดชัว่ นิ รันดร์ นอกจากนี้ก็คือ ซาตานไม่ยอมยึดมัน่ ในความจริ ง
มันหันออกจากความซื่ อสัตย์อย่างสิ้ นเชิง และผลที่ตามมาก็คือ ไม่มีความจริ งอยูใ่ นตัวมันเลยแม้แต่นอ้ ย
คาพูดที่ออกมาจากปากของมันทุกคาล้วนโกหกทั้งสิ้ น
และมันริ เริ่ มความมดเท็จของมันขึ้นมาเอง
กระบวนแห่งความไม่จริ งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนมาจากมันทั้งสิ้ น ซึ่ งเป็ นผลให้มนั ได้ชื่อว่าพ่อแห่งการ
มุสา (นับแต่การล่วงละเมิดครั้งนั้น ) และมันบัญญัติศพั ท์อนั เลวทรามต่าช้าใช้ข้ ึนเองทั้งสิ้ น
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และที่น่ากลัวยิง่ กว่านั้น ก็คือ ซาตานพร้อมทั้งลูกสมุนของมัน ซึ่ งนับจานวนมิได้ กาลังเพ่นพ่าน
อาละวาดอยูใ่ นโลกนี้ในสภาพที่มองไม่เห็น แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่ “พระองค์ผทู ้ รงอยูใ่ นท่าน
ทั้งหลาย เป็ นใหญ่กว่าผูน้ ้ นั ที่อยูใ่ นโลก” (1 ยอห์น 4:4)
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ภูติผปี ี ศาจ – สมุนของพญามาร
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ช้ ีให้เห็นว่า เหล่าวิญญาณ ซึ่ งเรี ยกว่า “ภูติผปี ี ศาจ” นั้นมีส่วนช่วยทาให้
งานของซาตานสาเร็ จ คาที่แปลว่า “ภูติผปี ี ศาจ” หรื อ “ผี” ในที่น้ ี มาจากคาภาษากรี ก ซึ่ งมีความหมายว่า
“วิญญาณชัว่ ” พระคริ สตธรรมคัมภีร์ไม่ได้บอกให้เรารู ้อย่างแจ่มแจ้งว่า ภูติผปี ี ศาจ เหล่านี้มีกาเนิดมา
อย่างไร แต่ในตอนที่ลูซิเฟอร์ มีอานาจปกครองเหล่าทูตสวรรค์น้ นั อาจกล่าวไว้อย่างมัน่ ใจว่า ทูตสวรรค์
จานวนหนึ่งได้เข้าร่ วมในการขบถต่อพระเจ้า และไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ทูตสวรรค์เหล่านี้ จะต้องถูก
สาปแช่งพร้อมกันกับลูซิเฟอร์
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เตือนผูท้ ี่เป็ นบุตรของพระเจ้าว่า เขากาลังเผชิญกับศัตรู ฝ่ายวิญญาณ (เอเฟ
ซัส 6: 11, 12) ในคาเตือนนั้น ได้บอกให้รู้เป็ นเบื้องแรกว่า ศัตรู มีชื่อว่า พญามาร จากนั้นก็ให้รู้ถึงฐานะ
ของศัตรู วา่ “เป็ นเทพผูค้ รองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้” นอกจากนี้ยงั ได้อธิ บายต่อไปว่า ศัตรู ตวั
นี้เป็ น “เจ้าแห่งย่านอากาศ คือวิญญาณชัว่ ที่ครอบครองอยูใ่ นคนทั้งหลาย ที่ไม่เชื่อฟัง” (เอเฟซัส 2:2)
และพอจะมองเห็นได้วา่ คาเตือนดังกล่าวนี้ระบุถึง ภูติผีปีศาจจานวนมหาศาล ร่ วมในกิจการของพญา
มารซึ่ งกาลังขับเคี่ยวกับพระเจ้าและประชากรของพระองค์ดว้ ย
วิญญาณเหล่านี้ไม่มีร่างกายที่เป็ นเนื้ อหนังมังสาเหมือนอย่างมนุษย์ กระนั้นก็ตาม วิญญาณ
เหล่านี้ก็มีบุคลิกภาพ อย่างเช่น พญามารก็มีบุคลิกภาพของมันเอง วิญญาณเหล่านี้ อยูเ่ หนือกฎเกณฑ์
ธรรมชาติ และอยูใ่ นสภาพที่มองเห็นไม่ได้ดว้ ยตาเนื้ อ เนื่องจากมันเป็ นกายวิญญาณ มันจึงมีสติปัญญา
และดูเหมือนว่า มันมีความรู ้เหนือสติปัญญาของมนุษย์ ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ในปั จจุบนั นี้มนั ก็ยงั คง
สาแดงตนออกมาในรู ปของปรากฏการณ์ทางวิญญาณ (ได้แก่การทรงเจ้าเข้าผี ฯลฯ) ทั้งนี้เพื่อว่ามนุษย์
จะได้นมัสการกราบไหว้มนั แทนที่จะนมัสการพระเจ้า มันตบตามนุษย์ให้เห็นไปว่า มันเป็ นวิญญาณ
ของผูท้ ี่ล่วงลับไปแล้ว
ถ้าจะพูดกันถึงความชัว่ ดีในสันดานของวิญญาณเหล่านี้ อาจกล่าวได้วา่ ก็เช่นเดียวกับตัว
หัวหน้าของมันนัน่ เอง คือวิญญาณเหล่านี้ชวั่ ช้าเลวทรามอย่างหาที่ดีไม่ได้ ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับเหล่า
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ ปราศจากบาปแล้ว ก็ผดิ กันราวฟ้ ากับดิน พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้
เปิ ดเผยถึงความเลวทรามต่าช้าของภูติผปี ี ศาจเหล่านี้ โดยกล่าวถึงเรื่ องราวที่พวกมันบางตนได้เข้าไปสิ ง
สู่ ก่อความทุกขเวทนาแก่ผเู ้ คราะห์ร้าย ที่ตกเป็ นเหยือ่ ของมัน (มาระโก 1: 26, ลูกา 4:35) ความไม่
บริ สุทธิ์ ทางกาย การหลงใหลในรู ป รส กลิ่น เสี ยงนั้นเป็ นผลมาจากการที่พญามารครอบงาเหนือ
บุคลิกภาพของมนุษย์ นัน่ เอง โดยมากแล้วภูติผปี ี ศาจเหล่านี้จะมีส่วนในการล่วงละเมิดศีลธรรมของ
บุคคล ซึ่ งยอมตนกระทาความผิดบาป เท่านั้น
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มีอยูเ่ หลายครั้งทีเดียว ที่พระเยซูคริ สต์ตอ้ งขับเคี่ยวกับวิญญาณที่สิงสถิตอยูใ่ นโลกนี้ ภูติผปี ี ศาจ
จะรู ้วา่ พระองค์คือผูใ้ ด (มาระโก 1: 24) พวกมันยอมรับว่าพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้า (มาระโก
5:7) พวกมันเชื่อฟังพระองค์ (มัทธิว 8:16) พวกมันพยายามหาทางที่จะปกปิ ด ความเป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดของพระองค์ (1 ยอห์น 4:1-3)
วิญญาณชัว่ พวกนี้ต่อต้านพระประสงค์ของพระเจ้า และคอยขัดขวางกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ นไป
เพื่อความผาสุ กของมนุษย์ วิญญาณเหล่านี้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ประเภทหนึ่ง เป็ นพวกที่มีอิสระ
สามารถปฏิบตั ิตามความประสงค์ของซาตานในโลกนี้ (เอเฟซัส 2:2) และอีกประเภทหนึ่ง เป็ นพวกที่ถูก
จองจาอยูใ่ นขุมนรก รอคอยการพิพากษาครั้งสุ ดท้าย (ยูดา ข้อที่ 6) แต่ทา้ ยที่สุด พวกภูติผปี ี ศาจทั้งหมด
จะถูกจับโยนลงไปในบึงไฟกามะถันที่กาลังไหม้อยู่ พร้อมกับพญามารซาตาน หัวหน้าของพวกมัน ที่
นัน่ พวกมันจะได้รับทุกข์ทรมานอย่างไม่รู้จบั จบสิ้ นตลอดชัว่ นิจนิรันดร์ กาล (วิวรณ์ 20:10, มัทธิว
25:41)
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เหตุการณ์ ในพระคัมภีร์เดิม
หลังจากที่ได้รับชัยชนะในสวนเอเดนครั้งนั้น พญามารได้ปรากฏตัวอย่างเปิ ดเผยเพื่อชิงชัยกับ
พระเจ้าอีกครั้ง คราวนี้มีโยบผูเ้ ที่ยงธรรม เป็ นเป้ าหมายในการชิงชัย เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ
2,000 ปี ก่อนคริ สตศักราช โยบเป็ นเจ้าของที่ดินผูม้ งั่ คัง่ ในแผ่นดินอูส ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของโยบนั้น
เล่าก็โดดเด่นยากจะหาผูใ้ ดเสมอเหมือน แม้แต่พระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็ยงั บันทึกไว้วา่ โยบเป็ น “คนดี
รอบคอบและเที่ยงธรรม เป็ นผูเ้ กรงกลัวพระเจ้าและหันเสี ยจากความชัว่ ร้าย” (โยบ 1:1) ลีลาการเขียน
พระธรรมโยบนั้น เป็ นไปในแบบบทกวีที่เกี่ยวกับศาสนา ฉากแรก แสดงถึงความมัง่ คัง่ ความผาสุ ก และ
ความชอบธรรมของโยบ ฉากที่สองเปลี่ยนไปที่สวรรค์และพระที่นงั่ ของพระเจ้า เป็ นฉากที่แสดงถึง
เหตุการณ์ตอนหนึ่งในสวรรค์ คือตอนที่บรรดาทูตสวรรค์ซ่ ึงรับผิดชอบในการควบคุมดูและพิภพโลก
และจักรวาล กลับขึ้นมารายงานต่อพระเจ้า ถึงสภาพความเป็ นไปในสากลจักรวาล ซึ่ งในตอนนี้เราจะ
สังเกตเห็นว่า พญามารได้แอบดอดเข้ามารายงานถึงสภาพความเป็ นไปของโลกกับเขาด้วยอย่างหน้าเฉย
ตาเฉยโดยไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจ หรื อละอายใจเลยแม้แต่นอ้ ย
พระเจ้าทรงดึงความสนใจของซาตานไปที่โยบ ผูร้ ับใช้ที่ปราศจากตาหนิของพระองค์ พญามาร
โต้แย้งว่า เหตุที่โยบบาเพ็ญตนเป็ นคนชอบธรรมอยูไ่ ด้ ก็เพราะพระเจ้าทรงโปรดเขา เขารู ้วา่ การ
ปรนนิบตั ิรับใช้พระเจ้านั้นเป็ นทางที่เขาจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็ นอันมาก หรื ออีกนัยหนึ่งก็
คือ มันโต้แย้งว่า โยบมิได้ปรนนิบตั ิรับใช้พระเจ้าด้วยจริ งใจและด้วยใจรัก แต่ปรนนิบตั ิรับใช้เพราะ
ความเห็นแก่ตวั อย่างเหนียวแน่นของโยบนัน่ เอง พญามารกลับท้าทายพระเจ้าว่า หากโยบเป็ นอันต้อง
สิ้ นเนื้อประดาตัวไป เขาจะหันมาแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์ พระองค์เป็ นแน่
เห็นความบังอาจ อวดดี ความอาฆาตมาดร้าย และการขาดความยาเกรงของพญามารนี้หรื อยัง
ล่ะ บางคนแปลกใจว่าทาไมหนอ พระเจ้าจึงไม่ทรงขยี้มนั ให้สิ้นซากไปเสี ยเลย แต่พระเจ้าทรงตั้ง
พระทัยที่จะให้ซาตานได้พิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งนี้ พระองค์ทรงอนุ ญาตให้ซาตานมีสิทธิ ที่จะทาลายทรัพย์
สมบัติทุกชิ้นที่เป็ นของโยบ แต่หา้ มมิให้ยงุ่ เกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัยและชีวติ ของเขา เมื่อพญามารได้ยนิ
ดังนั้น ก็ให้ลิงโลดใจเป็ นยิ่งนัก จึงรี บจากพระพักตร์ พระเจ้าลงมาก่อความเดือดร้อนแก่โยบผูบ้ ริ สุทธิ์
ทันที
ฉากต่อไป เป็ นวันแห่งการโศกเศร้าสุ ดที่จะพรรณนา วันนั้นโยบต้องสู ญเสี ยทรัพย์สินจานวน
มหาศาล สู ญเสี ยบ้านเรื อน และลูก ถึงกระนั้นก็ตาม ฉากนี้ก็ปิดลงด้วยการที่โยบยอมอ่อนน้อมลงต่อ
พระประสงค์ของพระเจ้า และยอมมอบชีวติ จิตใจให้อยูใ่ นน้ าพระทัยของพระองค์ดว้ ยความจริ งใจเต็ม
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เปี่ ยม โยบไม่ได้ต่อว่าพระเจ้าหรื อตาหนิ ติเตียนพระองค์ แต่มอบตัวเองไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ เขา
ได้อธิ ษฐานต่อพระองค์และคอยท่าพระองค์
แน่นอนทีเดียว ชัยชนะครั้งนี้ นับได้วา่ เป็ นชัยชนะขั้นหนึ่งของพระเจ้า เป็ นการพิสูจน์วา่ พระ
เจ้ามิได้ซ้ื อความจงรักภักดีของโยบด้วยของประทานอันมหาศาลของพระองค์ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าพญา
มารเข้าใจผิดถนัดทีเดียว
ข้อกล่าวหาของมันที่วา่ พระเจ้ากาลังกระทาการในลักษณะลาเอียงเป็ นข้อ
กล่าวหาที่ใช้ไม่ได้ พระเจ้าและโยบผูร้ ับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างเด่นชัดแล้ว
เรื่ องราวคงดาเนิ นต่อไปอีก ฉากต่อไปเป็ นวันที่ทูตสวรรค์จะต้องเข้ามารายงานต่อพระเจ้าอีก
บรรดาบุตรของพระเจ้า (ทูตสวรรค์) ต่างก็มาเฝ้ าเบื้องพระพักตร์ พระเจ้า ก็เหมือนดังเช่นเคย คือพญามาร
ดอดเข้ามากับหมู่ทูตสวรรค์ดว้ ย
และพระเจ้าก็ทรงยื่นคาท้าเกี่ยวกับโยบให้แก่พญามารอีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้ พญามารโต้ตอบอย่างเยาะเย้ยถากถางว่า ความจงรักภักดีที่โยบถวายแด่พระเจ้านั้นเป็ นเพียง “ผิว
เผิน” เท่านั้น “หากสุ ขภาพพลานามัยของโยบมีอนั เสื่ อมสิ้ นไป อุปนิสัยที่เลวทรามของโยบก็จะปรากฏ
ให้เห็นอย่างเด่นชัด” พระเจ้าทรงอนุญาตให้มนั อีกครั้งหนึ่ ง โดยอนุ ญาตให้มนั ไปก่อความเดือดร้อนขึ้น
ในร่ างกายของโยบ แต่หา้ มมิให้ฆ่าเขา พญามารรี บตรงไปหาโยบด้วยความเปรมปรี ด์ ิ และทาให้ร่างกาย
ของโยบได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส และเป็ นโรคที่น่ารังเกียจยิง่ นัก
ผูเ้ ขียนพระธรรมโยบดาเนินเรื่ องต่อไปด้วยคาถกเถียง แสดงความคิดเห็นอันยาวเหยียดของ
เพื่อนโยบสี่ คน เกี่ยวกับปั ญหาที่วา่ เหตุใดโยบจึงได้รับเคราะห์กรรมเช่นนั้น ความจริ งพวกเขาบอกว่า
พวกเขามาเพื่อจะปลอบโยนให้โยบคลายเศร้า แต่พวกเจาก็ยงั ไม่วายที่จะตาหนิติเตียนโยบอยูม่ ิได้ขาด
แม้วา่ โยบอดที่จะหวัน่ ไหวมิได้ แต่เขาก็ยงั ยอมมอบตนเองให้อยูใ่ นน้ าพระทัยของพระเจ้าและยอมรับ
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่พระองค์จะทรงอนุ ญาตให้เกิดขึ้นกับเขาเช่นเคย บัดนี้พระเจ้าได้พิสูจน์ให้เห็นอย่าง
เด่นชัดอีกครั้งหนึ่งว่า ความจงรักภักดีที่ผรู ้ ับใช้พระองค์มีต่อพระองค์น้ นั เป็ นเช่นไร
ตรงนี้ เราจะเห็นความจริ งอันน่าตระหนกบางประการ เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า พญามารมี
อานาจมากมายในพิภพโลก มันมีอานาจที่จะปั่ นหัวโจรให้เข้าโจรกรรมโยบ (1: 15) นอกจากนี้มนั ยังมี
อานาจควบคุมลมและเปลี่ยนให้เป็ นพายุร้ายได้ตามที่มนั ต้องการ (1:19) และมันยังสามารถทาให้ไฟ
(ฟ้ าผ่า) ตกลงมาจากฟ้ าสวรรค์ได้อีกด้วย (1:16)
ขอให้สังเกตดูให้ดี จะเห็นว่าที่น่าประหลาดอยูอ่ ีกประการหนึ่ง คือ พญามารสามารถขึ้นไป
สวรรค์จนถึงพระที่นงั่ ของพระเจ้า และยังสามารถเจรจากับพระเจ้าได้อีกด้วย และแม้แต่คดั ค้าน
พระองค์ มันก็ยงั กระทาได้ หลายคนให้เหตุผลว่า เป็ นไปไม่ได้ที่พญามาร ซึ่ งเป็ นตัวอุบาทว์ชวั่ ชาติจะ
เข้าถึงพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ ที่สุด เพราะความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าจะแผ่รัศมีภาพ ทาให้มนั ต้องตกนรก
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หมกไหม้ตลอดไปเป็ นนิ ตย์ แต่การณ์กลับไม่เป็ นเช่นนั้น เพราะซาตานไม่ได้มาเฝ้ าจาเพาะพระพักตร์
พระเจ้า พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์เพียงครั้งเดียว แต่พระคัมภีร์กล่าวว่ามันมาถึงสองครั้งสองคราวด้วยกัน
อย่างไรก็ตาม เราควรพิจารณาเรื่ องเช่นนี้ คือว่า พญามารยังคงรักษาบทบาทอันเลืองชื่อของมัน
อยู่ คือการเป็ นศัตรู ของพระเจ้า และเป็ นผูก้ ล่าวหาประชากรของพระองค์ การที่มนั ปรากฏตัวต่อพระ
พักตร์ พระเจ้านั้น ก็โดยจุดประสงค์ที่จะ เอาความประพฤติของผูร้ ับใช้ของพระเจ้า ซึ่ งพระเจ้าได้
ประกาศว่าเป็ นผูเ้ ที่ยงธรรมมาประจาน
ในพระคริ สตธรรมใหม่ ก็กล่าวถึงคน ๆ หนึ่ง ซึ่ งมีประสบการณ์ทานองเดียวกับโยบ คือ อัคร
สาวกเปโตร ดังที่ปรากฏในลูกา 22: 31 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงบอกให้เปโตรรู ้วา่ พญามารได้ขอ
อนุญาตที่จะ “ฝัดร่ อน (พวกสาวก) เหมือนฝัดข้าวสาลี” เพื่อจะทดลองความเชื่อของผูร้ ับใช้ของพระเจ้า
คาขอนี้ได้รับการอนุ ญาต และผลลัพธ์ก็คือ เปโตรได้กระทาบาปอันน่าเศร้าสลด เขาพ่ายแพ้ต่อการ
ทดลอง
บทเรี ยนที่เราได้รับจากเรื่ องราวตอนนี้คือ กลอุบายของพญามารนั้น ไม่วา่ จะเป็ นอุบายล่อลวง
หรื อด้วยวิธีการอื่นใดก็ตามล้วนมีขอบเขตจากัด มันไม่สามารถแตะต้องทรัพย์สมบัติ และสุ ขภาพ
อนามัยของโยบได้ โดยปราศจากคาอนุญาตโดยชัดแจ้งของพระเจ้า และไม่กล้าที่จะทดลองเปโตร
จนกว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงอนุ ญาตให้ทาเช่นนั้น
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การต่ อต้ านของพญามารในพระคริสตธรรมใหม่
พระคริ สตธรรมใหม่ได้เปิ ดเผยความจริ งเกี่ยวกับพญามารไว้อย่างครบครัน พญามารพยายามที่
จะขัดขวางความเข้าใจและวิถีทางของพระเจ้า แต่ก็ตอ้ งพลาดหวังทุกครั้งไป มันรวบรวมพลังอานาจ
ทั้งสิ้ นที่มนั มีอยูเ่ พื่อขัดขวางการเสด็จมารับสภาพเป็ นมนุ ษย์ของพระบุตรของพระเจ้า แต่ก็ไม่สาเร็ จ
พญามารรู ้ดีวา่ การเสด็จมารับสภาพเป็ นมนุษย์ของพระเยซูน้ นั
เป็ นวิธีที่พระเจ้าจะทรงทาลายล้าง
แผนการของมันและนามันไปสู่ การพิพากษาครั้งสุ ดท้าย ด้วยเหตุน้ ี เจ้ามารร้ายจึงสาแดงพลังของมันใน
อันที่จะขัดขวาง การสละพระชนม์ชีพของพระเยซูคริ สต์บนไม้กางเขน โดยทุกวิถีทาง
ในวาระที่องค์พระผูช้ ่วยให้รอดประสู ติ พญามารได้เข้ายุยงส่ งเสริ มให้กษัตริ ยเ์ ฮโรดมหาราช
ออกคาสั่ง ประหารชี วติ “ราชาองค์นอ้ ย” เสี ย (มัทธิว 2:16-18) เมื่อพระองค์เจริ ญวัยพระชนมชีพได้ 12
พรรษา พระองค์ทรงถูกบิดามารดาละเลยไม่เอาใจใส่ เท่าที่ควร (ลูกา 2:42-49) และหลายครั้งในระหว่าง
ช่วงเวลาสามปี ครึ่ งแห่งการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเยซู คริ สต์บนพื้นพิภพ พระองค์ทรงอยูใ่ นสภาพที่
หมิ่นเหม่ต่อการถูกประหัตประหาร (ยอห์น 5:18) ที่นาซาเร็ ธ พวกผูน้ าทางศาสนาซึ่งถูกพญามารดลใจ
พยายามผลักพระองค์ให้ตกจากหน้าผา ในพระวิหาร พวกเขาได้เอาหิ นขว้างหมายจะฆ่าพระองค์
นอกจากนั้นพวกผูน้ าชาวยิวยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปจับพระองค์อีก
สมรภูมิที่พระเยซูทรงขับเคี่ยวกับพญามารถึงขั้นเด็ดขาด คือ สวนเกทเสมนี พระองค์ทรงรู้
ล่วงหน้าถึงการที่จะต้องชิงชัยขั้นเด็ดขาดกับพญามาร พระองค์ได้ทรงประกาศออกมาว่า “เจ้าโลกจะมา
ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ อานาจอะไรเหนือเรา” (ยอห์น 14:30) ซึ่ งหมายความว่า ชัยชนะจะไม่มีวนั เป็ นของพญา
มารได้เลย พระองค์ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ฉะนั้นพญามารจึงไม่มีเหตุที่จะกล่าวโทษพระองค์ได้
เกี่ยวกับการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เพื่อไถ่มวลมนุษย์ให้พน้ จากความผิดบาปนั้น ได้มี
คาพยากรณ์ล่วงหน้าไว้แล้วว่า พระราชกิจนี้จะสมบูรณ์บนไม้กางเขน หากการตายนี้เกิดขึ้นในวิถีทาง
อย่างอื่น พระวจนะของพระเจ้าย่อมเป็ นโมฆะ ดังนั้น จึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ในหัวใจอันดามืดของเจ้า
มารร้ายตนนี้จะต้องมีแผนการที่จะขยี้ชีวติ พระบุตรของพระเจ้า ในขณะที่พระองค์กาลังทรงอธิ ษฐานอยู่
ถ้อยคาที่บ่งบอกถึงความทุกข์ทรมานขององค์พระผูช้ ่วยให้รอดของโลก เป็ นถ้อยคาที่หนัก
แน่นที่สุดเท่าที่ใช้อยูใ่ นภาษากรี กดั้งเดิมพระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “ใจของเราเป็ นทุกข์แทบจะตาย” (มัทธิว
26:38) ท่านมาระโกได้บนั ทึกไว้วา่ “พระองค์ทรงวิตกยิง่ และหนักพระทัยนัก” (มาระโก 14:33)
ท่านลูกาบอกว่า “พระองค์ทางเป็ นทุกข์ยงิ่ นัก........พระเสโทของพระองค์ เป็ นเหมือนโลหิ ตไหลหยดลง
ถึงดิน เป็ นเม็ดใหญ่” (ลูกา 22:44)
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คาอธิ ษฐานขององค์พระผูช้ ่วยให้รอด ก็ได้เปิ ดเผยให้เห็นถึงความกดดัน และการต่อสู ้ในจิตใจ
ของพระองค์ พระองค์ได้อธิ ษฐานทูลขอต่อพระบิดาถึงสามครั้งสามคราวว่า หากพระบิดาพอพระทัยก็
ขอให้จอกนี้เลื่อนพ้นพระองค์ไปเสี ย แน่นอนพระองค์มิได้ทรงหมายถึง การเลื่อนการสิ้ นพระชนม์ของ
พระองค์ในวันรุ่ งขึ้นเป็ นแน่ พระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะตรงไปยังไม้กางเขน จอกแห่งเกทเสมนี
หมายถึงการสิ้ นพระชนม์ก่อนที่พระเยซูจะถูกจับไปตรึ งกับไม้กางเขน ด้วยอานาจที่มองไม่เห็นของ
พญามารและบรรดาสมุนของมัน พระเจ้าได้ทรงส่ งทูตสวรรค์มาให้ชูกาลังพระบุตรของพระองค์ จึง
เป็ นอันว่าความพยายามของพญามารในอันที่จะปลงพระชนม์พระเยซูคริ สต์ตอ้ งล้มเหลวไป
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ปราชัยที่ไม้ กางเขน
ดูเหมือนจะเป็ นที่ชดั แจ้งแล้วว่า เมื่อพญามารก่อเหตุให้บรรพบุรุษคู่แรกของเราทาบาปในสวน
เอเดนนั้น มันได้ยดึ เอาอานาจในการครอบครองเหนื อสรรพสัตว์ท้ งั หลาย ที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่
เขาทั้งสองไปเสี ย นับตั้งแต่วนั นั้นจนกระทัง่ ทุกวันนี้ ซาตานได้เป็ นเจ้าแห่งโลกนี้ แผ่นดินโลกและ
มนุษยชาติได้ตกอยูภ่ ายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของมัน ความจริ งดังกล่าวนี้เปิ ดเผยออกในคราวที่
พระเยซูถูกมารผจญ (มัทธิว 4: 8, 9) พญามารได้แสดงให้พระเยซูคริ สต์เห็นถึงราชอาณาจักรต่าง ๆ ของ
โลก มันสัญญาว่าจะให้อาณาจักรเหล่านั้นแก่พระองค์ แต่มีขอ้ แม้วา่ จะต้องหมอบกราบนมัสการมัน
ข้อเสนอของพญามารดังกล่าวนี้ หากเราไม่รู้วา่ มันได้ยดึ เอาอานาจการครอบครองพิภพโลก
ทั้งสิ้ นมาจากอาดัมแล้ว เราก็จะต้องหาว่ามันอวดโม้อย่างฉกาจฉกรรจ์ทีเดียว แต่เมื่อเรารู ้วา่ มันมีสิทธิ
อานาจที่จะยกให้ได้ เราจึงรู ้วา่ มันอาจจะมอบให้พระเยซูคริ สต์ได้จริ ง ๆ
เหตุผลประการหนึ่งที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราเสด็จเข้ามาในโลกก็คือ
เพื่อจะเรี ยกเอาสิ ทธิ
อานาจที่พญามารได้มาโดยมิชอบกลับคืน และวิธีที่พระองค์จะทรงกระทาได้เช่นนั้น ก็คือ จัดการอย่าง
เด็ดขาดกับความผิดบาป
เพราะเหตุความผิดบาปของมนุษย์นี่เอง ที่ทาให้พญามารคงมีอานาจอยูไ่ ด้ เมื่อบาปเข้า
ครอบครองมนุษยชาติ อาดัมและเอวาก็ได้ตกเป็ นทาสของบาป พญามารซึ่ งเป็ นตัวล่อลวงให้คน
ทั้งหลายทาบาป จึงได้เข้าควบคุมบังคับบัญชาพิภพโลกและมนุษย์ในโลกแทน
แต่ถึงกระนั้น อานาจครอบครองบังคับบัญชาที่แท้จริ งก็ยงั อยูท่ ี่พระเจ้า และไม่มีใครสักคนเดียว
ที่จะเอาใจใส่ ในเรื่ องนี้มากไปกว่าพญามาร พิภพโลกซึ่ งรวมทั้งพลังทางกายของโลก และชีวติ มนุษย์น้ นั
โดยเนื้ อแท้แล้วเป็ นของพระเจ้า การที่พระเจ้าไม่มีพระประสงค์ที่จะทาลายซาตานให้ยอ่ ยยับในทันที
เพราะพระองค์ทรงมีแผนการที่จะจัดการกับความผิดบาปให้สิ้นซากเสี ย และทรงกาหนดเวลาพิพากษา
ความผิดครั้งสุ ดท้ายเอาไว้แล้ว ว่ากันตามจริ งแล้วการที่พญามารกลายเป็ นภูตที่ชวั่ ก็เพราะความผิดบาป
ของมันเอง มนุษย์ก็เช่นกัน การที่มนุษย์หลงทาความชัว่ ก็เนื่องมาจากความผิดบาปของเขาทั้งหลาย
นัน่ เอง
องค์พระเยซูคริ สตเจ้า เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อทรงจัดการกับความผิดบาปครั้งเดียวเพื่อคนทั้ง
ปวง พระองค์คือคาตอบที่สมบูรณ์ของพระเจ้า ต่อปั ญหาดังกล่าวนี้ พระเจ้าทรงกาหนดโทษความผิด
บาปไว้ถึงตาย แต่ขณะเดียวกันความตายของพระเยซูคริ สต์ได้ลบล้างการลงโทษความผิดบาปจนหมด
สิ้ นแล้ว ถึงแม้วา่ ความผิดบาปจะยังคงเป็ นความผิดบาปอยู่ แต่ก็ไม่มีการลงโทษอีกต่อไปแล้ว ค่าจ้าง
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ของความผิดบาปได้รับการชาระจนหมดสิ้ นแล้ว และความตายของคนผิดบาป ได้จบสิ้ นลงโดยความ
ตายของผูต้ ายแทนคนบาป คือพระเยซูคริ สต์เจ้า (โรม 5: 6-8)
โดยความตายของพระองค์ พระเยซูคริ สต์ได้ทรงทาลายหรื อลบล้างอานาจของพญามารด้วย (1
ยอห์น 3:8, ฮีบรู 2:14) โดยกางเขนนั้น ทาให้ขอ้ อ้างอันเป็ นความเท็จของซาตานไร้ผล ไม้กางเขนซึ่งเป็ น
ที่รวมของความสยดสยองทั้งมวลนั้น ได้กลับกลายเป็ นเครื่ องหมายแห่งชัยชนะอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า
และความชอบธรรมของพระองค์ เป็ นทางที่พระเจ้าประกาศอิสราภาพแก่คนทั้งหลายที่ตกเป็ นทาสของ
พญามาร วินาทีน้ นั แหละที่ซาตานต้องประสบกับความปราชัยสมดังที่ได้พยากรณ์ไว้ ดังจะเห็นได้จาก
พระธรรมซึ่ งว่า “พระองค์ได้ทรงทาลายผูม้ ีบรรดาศักดิ์และผูม้ ีฤทธิ์ พระองค์ได้ทรงประจานเขา และเอา
ชัยชนะต่อเขาโดยกางเขนนั้น” (โคโลสี 2:15)
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อาณาจักร 2 อาณาจักร
ในโลกนี้มีอาณาจักรที่ยงิ่ ใหญ่อยูอ่ าณาจักรหนึ่ง คืออาณาจักรของพระเจ้า ซึ่ งจะเข้าไปได้กแ็ ต่
โดยการเชื่ อพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริ สต์ เป็ นส่ วนบุคคลเท่านั้น เมื่อใดก็ตาม ที่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดรู ้สึก
สานึกในสภาพความหลงผิดของตนอย่างแท้จริ ง อันเป็ นผลมาจากสันดานบาปและความผิดบาปที่ตนได้
กระทาไป และเชื่อว่าพระคริ สต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อไถ่ความผิดบาปของตนแล้ว และไว้วางใจว่า
พระองค์คือพระผูช้ ่วยให้รอดของตน
เมื่อนั้นสิ่ งมหัศจรรย์จะบังเกิดขึ้น
คือผูน้ ้ นั จะได้รับการ
เปลี่ยนแปลงให้เป็ นบุตรโดยชอบธรรมของพระเจ้าทันที พร้อมกันนี้ความผิดบาปทั้งสิ้ นของเขาก็จะ
ได้รับการอภัยโทษด้วย เขาจะมีสิทธิ และอภิสิทธิ์ ทุกประการเท่าที่บุตรโดยชอบธรรมจะพึงมี การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เรี ยกว่า การเชื่อเป็ นคริ สเตียน การกลับใจใหม่ หรื อการเกิดใหม่ (โรม 6: 23,
ยอห์น 3:3-7, 16:18, เอเฟซัส 2:8, 9)
ความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณ ระหว่างคริ สเตียนกับพระเจ้าพระบิดาพระเยซูคริ สตเจ้า พระ
ผูช้ ่วยให้รอดของมวลมนุษย์ และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระผูน้ าผูส้ ถิตอยูภ่ ายในชีวติ จิตใจของคริ สเตียน
ก็เกิดขึ้น ส่ วนข่ายงานที่สาคัญสาหรับผูเ้ ชื่อในโลกนี้ก็คือ คริ สตจักรท้องถิ่น ซึ่ งก่อตั้งขึ้นเพื่ออบรมสั่ง
สอนเรื่ องราวของพระเจ้า เพื่อหนุนใจซึ่ งกันและกันในหมู่คริ สเตียน และเพื่อให้โอกาส ที่จะปฏิบตั ิพระ
ราชกิจตามน้ าพระทัยของพระเจ้าต่อไป
มีขอ้ แม้ที่สาคัญอยูป่ ระการหนึ่ง สาหรับผูท้ ี่จะเข้าไปปรากฏตัวจาเพาะพระพักตร์พระเจ้าใน
ราชอาณาจักรนี้ คือว่า ผูน้ ้ นั จะต้องเต็มใจเป็ นพยานถึงการที่พระราชกิจของพระเยซูคริ สต์ บนไม้
กางเขนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจของเรา ยอมรับผลแห่งพระราชกิจของพระเยซูคริ สต์ดว้ ยความเต็มใจ
คริ สเตียนที่แท้จริ งเป็ นพยานด้วยสุ ดใจสุ ดจิตให้กบั ความจริ งที่วา่ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระภาคที่สอง
ขององค์ตรี เอกานุภาพผูป้ ระเสริ ฐ พระองค์ทรงเป็ นผูท้ ี่บรรดาศาสดาพยากรณ์ในสมัยพระคัมภีร์เดิมได้
พยากรณ์ไว้อย่างชัดเจนว่าจะเสด็จเข้ามาในโลก และเมื่อถึงเวลากาหนด พระองค์ได้ประสู ติแต่ครรภ์
ของสาวพรหมจารี ณ หมู่บา้ นเบ็ธเลเฮม มณฑลยูดา
เมื่อพระชนม์มายุได้ประมาณ 30 พรรษา พระองค์ผนู ้ ้ ีซ่ ึ งมีชื่อว่า “พระเยซูชาวนาซาเร็ ธ” ได้ทรง
เริ่ มพระราชกิจของพระองค์ ตลอดระยะเวลาสามปี กับหกเดือน พระองค์ทรงสาแดงให้สาธารณชนเห็น
ถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ พระองค์ทรงรักษาโรค ทรงช่วยคนโรคเรื้ อนให้หายเป็ นปกติ พระองค์
ทรงอภัยโทษคนผิดคนบาป และทรงโปรดชาระเขาให้พน้ จากการอธรรมทั้งสิ้ น พระองค์ทรงบันดาลให้
คนตายเป็ นขึ้นมาอีก พระองค์ตรัสด้วยฤทธิ์ อานาจอย่างไม่มีผใู ้ ดเสมอเหมือน
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พระราชกิจทั้งหมดนี้เป็ นการปูพ้นื ฐานที่จะนาไปสู่ พระราชกิจที่สาคัญคือ การสิ้ นพระชนม์ของ
พระเยซู ถึงแม้วา่ พวกที่จบั พระองค์ไปตรึ งไว้กบั ไม้กางเขนนั้น จะเป็ นคนโหดร้ายเลวทราม แต่พระกิตติ
คุณของพระองค์กไ็ ด้บนั ทึกไว้อย่างแจ่มชัดว่า ไม่มีผใู ้ ดสักคนเดียวที่สามารถแตะต้องพระบุตรของพระ
เจ้าได้ โดยที่พระองค์ไม่ทรงอนุญาต พระองค์ทรงสมัครใจยอมสละพระชนม์ชีพของพระองค์ เพื่อไถ่
มวลมนุษย์โลกให้พน้ จากความผิดบาป (ยอห์น 10: 17, 18) ในวันนั้น ขณะที่ดวงอาทิตย์อบั แสงและ
แผ่นดินโลกสั่นสะเทือน พระเยซูคริ สต์ได้สิ้นพระชนม์ในฐานะพระเมษโปดก (ลูกแกะ) ของพระเจ้า
เพื่อไถ่มวลมนุษย์ให้พน้ จากความผิดบาป และในวันที่สามนับแต่วนั นั้นพระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์
และอีกไม่กี่วนั พระองค์ได้เสด็จขึ้นสวรรค์ ทรงสัญญาว่าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ผูท้ ี่ยอมรับความจริ งเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริ สต์ และต้อนรับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
เท่านั้น มีสิทธิ์ เข้าไปอยูใ่ นราชอาณาจักรของพระเจ้าได้ และกายของผูท้ ี่เชื่อดังกล่าวนี้ พระคริ สตธรรม
ใหม่เรี ยกว่า “คริ สตจักร” (เอเฟซัส 5:23, โคโลสี 1:18, 24)
ยังมีอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่งในโลกนี้ อาณาจักรที่วา่ นี้ ก็คือ อาณาจักรแห่งความชัว่ ร้าย ซึ่ งมี
พญามารเป็ นจ้าวผูค้ รอง ในเหตุการณ์ตอนหนึ่ง คือตอนที่องค์พระเยซูคริ สต์กาลังทรงโต้ตอบกับพวก
ชาวยิวที่เคร่ งศาสนาบางคน ซึ่ งแสดงความหยิง่ ยโสกับองค์พระเยซูคริ สต์ โดยอวดว่าพวกเขาสื บเชื้อ
สายมาจากอับราฮัม และได้ประณามข้ออ้างของพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งได้ทรงอ้างว่า พระองค์คือพระบุตร
ของพระเจ้าพระองค์ได้ตรัสความจริ งอันน่าตระหนักบางประการต่อคนเหล่านี้วา่ “ท่านทั้งหลายมาจาก
พ่อของท่านคือมาร และท่านใคร่ จะทาตามความปรารถนาของพ่อท่าน มันเป็ นผูฆ้ ่าคนตั้งแต่ปฐมกาล
และมิได้ต้ งั อยูใ่ นสัจจะ เพราะมันไม่มีสัจจะ เมื่อมันพูดเท็จ มันก็พดู ตามสันดานของมันเอง และมันเป็ น
ผูม้ ุสา และเป็ นพ่อของการมุสา” (ยอห์น 8:44)
คาตรัสของพระองค์ดงั กล่าวนี้ น่าพิศวงและน่าตื่นตระหนกเอาจริ ง ๆ ทีเดียว หากบุคคลอย่าง
พวกฟาริ สีซ่ ึ งอ้างตนว่าเป็ นผูช้ อบธรรม ยังถูกระบุวา่ มีพ่อเป็ นพญามาร และหากว่า สิ ทธิ ที่จะเข้าเป็ น
สมาชิกของอาณาจักรของพระเจ้า เป็ นสิ ทธิ เฉพาะตัวอันเกิดจากการต้อนรับองค์พระเยซูคริ สต์เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดโดยความเชื่ อ ก็ดูเหมือนว่าประชากรเกือบทัว่ โลก ตกอยูใ่ นอาณาจักรแห่ งความชัว่ ร้ายและ
ถูกพญามารซึ่ งเป็ นจ้าวอาณาจักรครอบงาไว้
อัครสาวกยอห์น ก็ได้เน้นถึงความจริ ง ดังกล่าวนี้ดว้ ยเช่นกัน โดยท่านได้กล่าวว่า “เราทั้งหลายรู ้
ว่า เราเกิดมาจากพระเจ้าและชาวโลกทั้งสิ้ นอยูใ่ ต้อานุภาพของมารร้าย” (1 ยอห์น 5:19)
หลายคนยอมรับว่า คนเป็ นอันมากในโลกนี้ ตกอยูภ่ ายใต้การบังคับควบคุมของพญามาร ใน
จานวนนี้ก็มี คนขี้เหล้าเมายา คนถ่อย ขโมย คนผิดผัวเมีย และคนที่ต่อต้านพระเจ้า แต่ในขณะเดียวกันก็
ไม่มีอะไรที่ตอ้ งสงสัยว่า คนพวกนี้ตกอยูใ่ นอาณาจักรแห่ งความชัว่ ร้ายด้วย เพราะการที่พวกเขากระทา
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ความผิดบาปลงไปนั้นย่อมแสดงว่า จิตใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความผิดบาปนัน่ เอง (เยเรมีย ์ 17: 9,
มัทธิว 15:19)
อานาจแห่งความชัว่ ร้ายในความนึกคิดนั้น มีขอบเขตกว้างไกลกว่า ขอบเขตของความชัว่ ที่
สาแดงออกมาในรู ปของการกระทามากมายนัก ผูใ้ ดที่มิได้อยูภ่ ายใต้การควบคุมขององค์พระเยซูคริ สต์
พระผูช้ ่วยให้รอด ผูซ้ ่ ึ งได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและฟื้ นคืนพระชนม์ ผูน้ ้ นั ย่อมตกอยูใ่ นอาณาจักร
ดังกล่าวนี้ พญามารไม่ชอบให้มนุษย์กระทาแต่สิ่งที่ชวั่ ร้ายเลวทรามเท่านั้น เพราะความต้องการที่แท้จริ ง
ของมันคือ ต้องการให้มนุษย์กราบไหว้นมัสการมัน คนที่เมาเหล้าจนหัวราน้ าหาได้ทาให้มนั มีเกียรติ
เพิ่มขึ้นเลยแม้แต่นอ้ ย พญามารต้องการเป็ นพระเจ้า ดังนั้นมันจึงอยากได้คนที่มีสติปัญญาความรอบรู ้
และผูม้ ีวฒั นธรรมอันสู งส่ งเข้าไว้ในอาณาจักรของมัน
ผูใ้ ดที่มิได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดเป็ นส่ วนตัวของเขาอย่างจริ งใจ ผูน้ ้ นั จะ
พบว่าตนเองตกที่นงั่ อยูใ่ นอาณาจักรแห่งความชัว่ ซึ่ งมีภาพพญามารเป็ นหัวหน้าครอบครองและเป็ นพ่อ
ของเขาที่กล่าวมานี้มิได้เป็ นเรื่ องที่เกินความจริ ง แต่เป็ นความจริ งตรงตามที่พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสไว้
และไม่มีผใู ้ ดที่อาจปฏิเสธหรื อปลีกตัวออกจากอาณาจักรของมารร้ายนี้ได้ นอกจากเขาผูน้ ้ นั จะหันมาหา
พระเยซูคริ สต์และเชื่อไว้วางใจพระองค์โดยเชื่ อข่าวประเสริ ฐของพระองค์ ผูท้ ี่เชื่อจะหลุดจากอาณาจักร
แห่งความชัว่ ร้าย เข้ามาสู่ ราชอาณาจักรของบุตรสุ ดที่รักของพระเจ้า (โคโลสี 1: 13)
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กิจการของพญามารในปัจจุบนั
เป็ นเรื่ องสาคัญอย่างใหญ่หลวงที่จะรู ้ถึงกลอุบายของศัตรู ของคริ สเตียน พระคริ สตธรรมคัมภีร์
เท่านั้นที่บอกให้เรารู ้ถึงความจริ งเกี่ยวกับเรื่ องราวของพญามารอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ โดยเรารู ้มาแล้วว่า
สิ่ งที่พญามารเกลียดชังมากที่สุด คือ การประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์
คาว่า “กิตติคุณ” แปลว่า “ข่าวประเสริ ฐ” ที่วา่ ข่าวประเสริ ฐนั้นก็คือว่า ถึงแม้มนุษย์ทุกคนเป็ น
คนบาปซึ่ งจะต้องถูกพิพากษาลงโทษ เป็ นผูห้ ลงผิด และกาลังเดินทางไปสู่ ขมุ นรกและจะต้องอยูท่ ี่ขมุ
นรกนั้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
แต่พระเจ้าทรงรักมนุ ษย์ทุกคนอย่างสุ ดซึ้ งและสุ ดพระทัยของพระองค์
ยิง่ กว่านั้น พระเจ้ายังได้ทรงจัดเตรี ยมวิถีทาง ในอันที่จะทรงอภัยโทษให้คนบาปทั้งปวง และทาให้เขา
กลายเป็ นบุตรของพระองค์ โดยการสละพระชนมชีพของพระบุตรองค์เดียวของพระองค์บนไม้กางเขน
ทั้งหมดนี้ข้ ึนอยูก่ บั พระมหากรุ ณาธิ คุณของพระองค์ ที่ทรงโปรดประทานให้โดยมิได้คิดค่าตอบแทนใด
ๆ ทั้งสิ้ น
ต่อไปนี้ คือคาตรัสตอบของพระเจ้าต่อความเจ้าเล่ห์เพทุบายของพญามาร เป็ นการง่ายที่จะ
เข้าใจว่า เหตุใดพญามารซาตานจึงต่อต้านข่าวนี้ ดว้ ยสุ ดกาลังความสามารถของมัน “แต่ถา้ มีม่านบังข่าว
ประเสริ ฐของเราไว้จากใคร ก็จากคนเหล่านั้นที่กาลังจะพินาศ ส่ วนคนที่ไม่เชื่อนั้น เทวะของยุคนี้ได้
กระทาใจของเขาให้มืดไป เพื่อไม่ให้เขาได้เห็นความสว่างของข่าวประเสริ ฐ เรื่ องพระสิ ริของพระคริ สต์
ผูเ้ ป็ นพระฉายของพระเจ้า” (2 โคริ นธ์ 4:3, 4)
ในเรื่ องนี้ ซาตานมิได้ต่อต้านหรื อคิดค้านศาสนาที่สอนให้ศาสนิกชนปฏิบตั ิตนเพื่อให้เข้าถึง
พระเจ้า ด้วยวิถีทางอย่างอื่น อันมิใช่ทางแห่งการสละพระโลหิตของพระเยซูคริ สต์เจ้า
ขอให้ท่านผูอ้ ่านหันมาพิจารณาถึงผูท้ ี่ไม่เชื่อไว้วางใจพระเยซูคริ สต์กนั สักเล็กน้อย จะเห็นว่าใน
โลกนี้มีคนนับจานวนหลายร้อยหลายพันล้านคนทีเดียว ที่เคร่ งครัดในศาสนา บางพวกกราบไหว้บูชารู ป
เคารพซึ่งทาด้วยไม้และหิน บางพวกมีเทพเจ้าที่ซ่ ึ งมีชื่อต่าง ๆ บางพวกแทนที่จะเชื่อไว้วางใจองค์พระ
ผูช้ ่วยให้รอด ผูส้ ิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน ผูท้ รงฟื้ นขึ้นมาจากความตาย และผูท้ รงพระชนม์อยูแ่ ต่เพียง
อย่างเดียว กลับเพิ่มพิธีกรรม และข้อปฏิบตั ิทางศาสนาเข้าไปในหลักความเชื่อของตนอีก จนทาให้ความ
เชื่อกับพิธีกรรมระคนปนกันไปหมด ซึ่ งอันที่จริ งแล้วความเชื่อถือเหล่านั้นถูกพญามารและลูกสมุนของ
มัน คือภูติผปี ี ศาจควบคุมบังคับบัญชาอยูน่ นั่ เอง ดังจะเห็นได้จากพระธรรมซึ่ งว่า “ข้าพเจ้าหมายความว่า
เครื่ องบูชาที่พวกต่างชาติถวายนั้น เขาถวายบูชาแก่พวกปี ศาจ และแก่สิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่
ปรารถนาให้ท่านมีส่วนร่ วมกับพวกปี ศาจ” (1 โคริ นธ์ 10:20)
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นี่คือข้อความที่อคั รสาวกเปาโลเขียนไปถึงคริ สตจักรที่เมืองโคริ นธ์ อันเป็ นเมืองที่ชาวเมือง
กราบไหว้บูชาเคารพนานาชนิด และเทพเจ้าแห่งเขาโอลิมปั ส อาจารย์เปาโลได้ช้ ีให้เห็นว่า การนมัสการ
เช่นนั้นมีอนั ตราย เพราะเป็ นการกราบไหว้บูชาพญามารโดยตรงทีเดียว และคริ สเตียนจะเข้ามีส่วนร่ วม
ในการกระทาเช่นนี้ไม่ได้เลย และหลักดังกล่าวนี้ จะใช้ตดั สิ นว่าความเชื่อของใครเป็ นหลักความเชื่อที่
พระเจ้าทรงยอมรับ หากว่าการปฏิบตั ิกิจทางศาสนามิได้เป็ นโดยวิถีทางพระเยซูคริ สต์แล้ว การปฏิบตั ิ
เช่นนั้นย่อมเป็ นการกราบไหว้บูชาภูติผปี ี ศาจ และพญามารโดยตรงทีเดียว ถ้าผูใ้ ดรู ้ความจริ งนี้ผนู ้ ้ นั จะรู ้
ว่า ประชากรเกือบสิ้ นทั้งโลกในปั จจุบนั กาลังกราบไหว้บูชาพญามารซาตานอยู่
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ผีเข้ าสิ ง
เชื่อกันโดยทัว่ ไปในหมู่คริ สเตียนว่า ภูติผปี ี ศาจอันเป็ นบริ วารของพญามารนั้น ประกอบด้วย
ทูตสวรรค์ที่พระเจ้าขับออกจากตาแหน่งครึ่ งหนึ่งของทูตสวรรค์ท้ งั หมด ในบรรดาภูติผปี ี ศาจเหล่านี้มี
จานวนหนึ่งที่ถูกจากัดเขต และรอคอยการพิพากษาลงโทษครั้งสุ ดท้าย (ยูดาข้อที่ 6) ส่ วนนอกนั้นเป็ น
อิสระ และสามารถที่จะกระทาตามคาบงการของพญามารได้อย่างเสรี ตราบเท่าถึงเวลาที่มนั จะถูก
พิพากษาลงโทษครั้งสุ ดท้าย ด้วยกันกับเจ้านายที่ร้ายกาจนักหนาของมัน
เรื่ องผีเข้าสิ งอยูใ่ นตัวคนนี้ พระคริ สตธรรมใหม่ได้กล่าวไว้อย่างแจ่มชัดทีเดียว แม้วา่ เรื่ องนี้ จะ
มิได้ปรากฏในพระคัมภีร์เดิม แต่พระคริ สตธรรมใหม่ได้กล่าวถึงการที่คนถูกผีเข้าสิ งและการขับไล่ผสี ิ ง
ไว้มากมายหลายตอนด้วยกัน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ให้อรรถาธิ บายว่า วิญญาณชัว่ จะเข้าสิ งและควบคุมชีวติ จิตใจของ
มนุษย์เพื่อประกอบกรรมชัว่ ตามเป้ าประสงค์ของมันได้อย่างไรและเพียงใด
แต่ขณะเดียวกันก็ได้
กล่าวถึงการที่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสถิตอยูก่ บั บุตรของพระเจ้าและควบคุมบังคับบัญชาชีวติ จิตใจ
ของเขาทุกคนเมื่อคานึงถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ มนุษย์อ่อนไหว และพ่ายแพ้ต่อการล่อลวงของพญามารแล้วยิง่
ทาให้เกิดความเชื่ อมากขึ้นว่า พญามารก็สามารถที่จะเข้าสิ งและครอบงามนุษย์ได้เช่นเดียวกัน มนุษย์
หลงผิดและอยูห่ ่างจากพระเจ้า มนุษย์อ่อนไหวต่อการล่อลวงของพญามาร และตกเป็ นสมาชิกแห่งโลกีย
จักรของพญามาร ดังนั้นมนุ ษย์จึงต้องเชื่ อฟังคาสั่งของมัน ด้วยเหตุน้ ีจึงไม่เป็ นการเกินเลยไปที่เราจะเชื่ อ
ว่า ร่ างกายของมนุษย์ธรรมดาอาจถูกภูติผปี ี ศาจเข้าสิ งอยูไ่ ด้ แต่ที่พดู เช่นนี้มิได้หมายความว่า คนที่มิใช่
เป็ นคริ สเตียนจะต้องเป็ นคนที่ถูกพญามารควบคุมบงการเสี ยทุกคนไป แต่ตอ้ งการจะหมายไปในทานอง
ที่วา่ ผูท้ ี่ปล่อยตัวให้จมอยูใ่ นปลักแห่งความผิดบาปเรื่ อยไปนั้น อยูใ่ นสภาพที่เฉี ยดกันกับคนที่ถูกผีเข้าสิ ง
ทีเดียว
พระคริ สตธรรมใหม่ได้แสดงให้เห็นถึงอานาจครอบงาของพญามารไว้หลายตอน ซึ่ งบ่อยครั้ง
เป็ นการกระทาต่อร่ างกายในลักษณะที่ร้ายแรง (มัทธิ ว 9: 32, 33, 12:22-30, มาระโก 9:22, ลูกา 8:26-36)
พวกภูติผปี ี ศาจได้กระทาให้มนุษย์เจ็บไข้ได้ป่วย เป็ นใบ้ หู หนวก พิการ วิกลจริ ต และคุม้ คลัง่ คิดฆ่าตัว
ตายอยูร่ ่ าไป องค์พระเยซูคริ สต์มิได้ทรงอธิ บายถึงสาเหตุของสภาพความทุกขเวทนาเหล่านั้น แต่ได้ทรง
สอนว่าผูท้ ี่อยูใ่ นสภาพการณ์เช่นนั้นอยูใ่ ต้อานาจครอบงาของพญามาร (ลูกา 11:14-26, 13:16)
ไม่มีเหตุผลอันใดที่จะเชื่ อว่า ในสมัยนี้ซาตานไม่มีอานาจครอบงามนุษย์อีกต่อไปแล้ว เพราะ
ตามความเป็ นจริ ง ในปั จจุบนั นี้ ก็มีพยานหลักฐานมากมายเกี่ยวกับเรื่ องผีเข้าสิ ง และการขับไล่ผสี ิ งซึ่ง
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ในเรื่ องนี้ผรู ้ ับใช้พระเจ้าแทบทุกคณะนิกายต่างก็มีประสบการณ์กนั มาแล้วทั้งนั้น แต่ดูเหมือนว่าอานาจ
ครอบงาของพญามารซาตานมักจะปรากฏอยูใ่ นดินแดนห่ างไกลความเจริ ญ
และก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่จะเชื่อว่า พญามารไม่สามารถใช้ความฉลาดหลักแหลมของมัน เข้า
ครอบงาสังคมมนุษย์ในยุคที่มีความเจริ ญก้าวหน้าทางวิชาการอย่างมากมายนี้ได้ ก็ในเมื่อเป้ าประสงค์
ของพญามารยังเหมือนเดิม คือ พยายามชักนาให้ประชากรของโลกตกอยูใ่ นอานาจครอบงาของมันมาก
ยิง่ ขึ้นเรื่ อย ๆ มันก็ยอ่ มจะมีวธิ ีที่ใช้ภูตผีปีศาจ ลูกสมุนของมันในแบบที่เรี ยกว่า เหนื อเมฆ ได้พญามาร
สามารถส่ งวิญญาณชัว่ ลูกสมุนของมันให้เข้าไปสิ งสถิตอยูใ่ นผูน้ าวงการธุ รกิจ ผูม้ ีอานาจในวงการศึกษา
นักศาสนศาสตร์ ที่ไม่เชื่ อพระเยซูคริ สต์ และพวกผูน้ าคริ สตจักรที่ไม่เชื่อว่าทางที่จะรอดพ้นบาปมีทาง
เดียวเท่านั้น คือ โดยพึ่งพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ได้
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ผู้รับใช้ ของพญามาร
งานการประกาศข่าวประเสริ ฐที่อคั รสาวกเปาโลทานั้นไม่ใช่งานง่าย ๆ พญามารพยายาม
ต่อต้านท่านทุกวิถีทาง เมื่อท่านไปถึงตาบลหนึ่งตาบลใด ท่านก็จะประกาศข่าวประเสริ ฐอย่างเที่ยงตรง
และตั้งคริ สตจักรขึ้นที่นนั่ แต่แล้วก็ถูกผูส้ อนเทียมเท็จรังควาน โดยหาทางทาลายพระราชกิจของพระ
เจ้า ที่ท่านเป็ นผูก้ ่อขึ้นโดยการดลใจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อาจารย์เปาโลได้เปิ ดเผยให้เห็นถึงบทบาท
ที่แท้จริ งของผูส้ อนเทียมเท็จ ไว้ดงั นี้
“เพราะคนอย่างนั้นเป็ นอัครทูตเทียม เป็ นคนงานที่หลอกหลวง ปลอมตัวเป็ นอัครทูตของพระ
คริ สต์ การกระทาเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยงั ปลอมตัวเป็ นทูตสวรรค์แห่งความ
สว่างได้ เหตุฉะนั้นจึงไม่เป็ นการแปลกอะไรที่คนรับใช้ของซาตาน จะปลอมตัวเป็ นคนรับใช้ของคน
ชอบธรรม ท้ายที่สุดของเขา จะเป็ นไปตามการกระทาของเขา” (2 โคริ นธ์ 11:13-15)
ผูส้ อนเทียมเท็จที่อคั รสาวกเปาโลได้กล่าวถึงในที่น้ ีน้ นั ส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ อนว่าจะต้องปฏิบตั ิ
ตามพิธีรีตองของศาสนายูดา พวกนี้สอนว่าพระเยซูคริ สต์ไม่มีความสาคัญอันใดเลย นอกจากนี้แล้วยัง
สอนว่า ธรรมบัญญัติที่พระเจ้าประทานแก่ชนชาติยวิ นั้น ยังมีผลบังคับใช้อยู่ และบทบัญญัติสอนว่า ผูท้ ี่
เชื่อเป็ นคริ สเตียนจะต้องเข้าสุ หนัต จะต้องรักษาวันสะบาโต และจะต้องถื อปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของ
โมเสส
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า พญามารซาตานย่อมไม่รังเกียจเดียดฉันท์ศาสนาเช่นนั้น เพราะหลักคาสอน
ส่ วนใหญ่หาได้เป็ นปฏิปักษ์หรื อเป็ นอันตรายต่ออาณาจักรของมันไม่
แต่กลับจะเป็ นเครื่ องมือที่มี
ประโยชน์อย่างยิง่ ของมันเสี ยด้วยซ้ าไป จริ งอยูเ่ มื่อแรกเริ่ มเดิมทีน้ นั พระเจ้าประทานพระบัญญัติแก่
ชาวยิว แต่ในสมัยของอาจารย์เปาโลทุกถ้อยกระทงความในหลักคาสอนเดิมนั้น พระเยซูทรงทาให้
สาเร็ จครบถ้วนทุกประการแล้ว โดยการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ ด้วยเหตุน้ ี อาจารย์เปาโลจึงกล่าวว่า ผู้
ที่สอนให้ปฏิบตั ิตามคาสอนดังกล่าว อยูภ่ ายใต้การควบคุมของพญามาร
ต่อมาก็มีผสู ้ อนเท็จเกิดขึ้นอีกมากมาย
ผูส้ อนเหล่านี้จะเน้นหลักคาสอนเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
โดยเฉพาะเท่านั้น และจะประณามคาสอนอื่น ๆ ผูส้ อนดังกล่าวนี้ก็เป็ นผูส้ อนที่พญามารใช้มาเช่นกัน
อัครสาวกยอห์น ได้ให้มาตราการหรื อมาตรฐานที่จะทดสอบว่า ผูส้ อนคนใดเป็ นผูส้ อนแท้ คนใดเป็ น
ผูส้ อนเท็จ ไว้ดงั นี้
“ท่านที่รักทั้งหลาย อย่าเชื่ อวิญญาณเสี ยทุกวิญญาณ แต่จะพิสูจน์วญ
ิ ญาณนั้น ๆ ว่า มาจากพระ
เจ้าหรื อไม่
เพราะว่ามีผพู ้ ยากรณ์เท็จเป็ นอันมากจาริ กไปในโลกโดยข้อนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู ้จกั พระ
วิญญาณของพระเจ้า และวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่ อพระเยซู วิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า
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วิญญาณนั้นแหละเป็ นปฏิปักษ์ของพระคริ สต์ ซึ่ งท่านได้ยนิ ว่าจะมาและบัดนี้ก็อยูใ่ นโลกแล้ว” (ยอห์น
4:1-3)
ขอให้เราพิจารณากันดูถึงยุทธอุบายของพญามาร ประการแรก มันปิ ดซ่อนสภาพอันชัว่ ช้าเลว
ทราม และน่าสะพรึ งกลัวของมันไว้ และตีหน้าว่าเป็ นผูส้ อนความจริ ง นี่แหละคืออุปนิสัยอันแท้จริ งของ
มันสมกับเป็ นผูค้ ดในข้องอในกระดูก มันจะยอมทาทุกอย่างหากการยอมนั้นทาให้อุบายที่มนั วางไว้
สัมฤทธิ์ ผล การกระทาของมันดังกล่าวนี้ เป็ นเหตุให้มนุษย์ตอ้ งถูกพิพากษาลงโทษ แต่พญามารก็หาได้
สนใจใยดีไม่ ต้องการแต่เพียงให้มนุษย์ตอ้ งถูกแช่งสาปด้วยกันกับมันเท่านั้น
พญามารบิดเบือนคาสอนของพระเจ้า ซึ่ งที่จริ งคาสอนนี้เป็ นสิ่ งประเสริ ฐสาหรับผูท้ ี่รักพระเจ้า
และพระบุตรของพระองค์ แต่พญามารพยายามที่จะบิดเบือนความจริ ง เพื่อจะล่อลวงให้เกิดการเห็นผิด
ขึ้น
การตบตาเช่นเดียวกันนี้ จะพบได้ในหมู่รับใช้ของพญามาร
คนเหล่านั้นตีหน้าว่าตนเป็ น
ผูส้ นับสนุนความชอบธรรม พวกเขาแต่งตัวประหนึ่งว่าเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ซึ่ งแท้จริ งแล้วก็เป็ นแต่เพียงการ
หลอกลวงเท่านั้นเอง ซึ่ งพวกเขาก็รู้อยูแ่ ก่ใจตนเองว่า สิ่ งเหล่านี้เป็ นความผิดบาป แต่มโนธรรมของผูร้ ับ
ใช้ปราศจากความซื่ อสัตย์เหล่านี้ตายด้านเสี ยแล้ว เขาหาได้เปลี่ยนวิถีชีวติ ของเขาไม่ กลับคงดาเนินการ
เป็ นผูฉ้ อ้ ฉลต่อไป
มีคนบางคนจาพวกซึ่ งชาวโลกถือว่าเป็ นคริ สเตียน แต่แท้ที่จริ งแล้ว คนพวกนั้นตกอยูใ่ นกามือ
ของพญามาร พิธีกรรมอันปราศจากชีวติ ชี วา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่พวกเขาได้กระทาตามความเชื่อถือ
ของพวกเขานั้น หาได้ผดิ แผกแตกต่างไปจากสิ่ งที่พญามารประสงค์แต่อย่างใดไม่ พิธีกรรมและ
กิจกรรมดังกล่าวก็ได้แก่ที่เรี ยกว่า “การอธิษฐานแบบขอไปที” การนับลูกประคา การจุดเทียน และ
กิจกรรมทางด้านพิธีการที่ไร้ความหมาย แท้จริ งแล้วก็คือ พญามารยินดีให้พวกเขาปฏิบตั ิพิธีกรรมทาง
ศาสนาในแบบใด ๆ ก็ได้ หากพิธีกรรมนั้น ๆ ไม่เกี่ยวกับการที่จะต้องยอมรับเอาพระโลหิ ตของพระเยซู
คริ สต์ซ่ ึงได้ทรงสละเพื่อไถ่ความผิดบาปมนุษย์ท้ งั ปวง
องค์การศาสนาที่ใหญ่โตหลายองค์การ ได้เข้ามีส่วนร่ วมกับกิจการของมาร ที่ร้ายก็คือ องค์การ
เหล่านั้นได้เข้าช่วยเหลือสนับสนุนขบวนการฝ่ ายโลกที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่ งสันติภาพ เพื่อ
ปรับปรุ งสภาพสังคมให้ดีข้ ึน เพื่อกาจัดปั ดเป่ าโรคภัยไข้เจ็บ และเพื่อแก้ไขความยากจนค่นแค้นอย่าง
เต็มกาลัง แต่มิได้ประกาศข่าวประเสริ ฐเรื่ องการรอดพ้นบาปของพระเยซูคริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอด
พญามารชักใยอยูเ่ บื้องหลังความโอ่อ่างดงามด้วยเช่นกัน มันจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ในเรื่ อง
การสร้างโบสถ์ที่ใหญ่โตมโหฬาร การที่เครื่ องดนตรี ราคาแพงจานวนมากสาหรับใช้ในโบสถ์ และการ
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ที่นกั บวชแต่งตัวด้วยเสื้ อคลุมราคาแพง เพราะมันรู ้วา่ กับดักทั้งหมดนี้จะทาให้ผแู ้ สวงหาพระเจ้าหันเห
ความสนใจจากความจริ งอันยิง่ ใหญ่ ไปสู่ สิ่งที่เป็ นเพียงการหลอกลวงเท่านั้น
ทางที่จะตัดสิ นใจว่า ลัทธิ ใดถูกลัทธิ ใดผิดนั้นจะต้องพิจารณาว่า ลัทธิ น้ นั ๆ ยึดถือเอาพระเยซู
คริ สต์เป็ นเป้ าหมายสาคัญของการสอนหรื อเปล่า? เน้นเรื่ องการประสู ติของพระองค์จากหญิงพรหมจารี
พระชนม์ชีพของพระองค์ที่บริ สุทธิ์ ปราศจากมลทินบาป
การที่พระองค์ทรงรับทุกข์ทรมานและ
สิ้ นพระชนม์เพื่อมนุษย์ท้ งั ปวง การฟื้ นคืนพระชนม์ และสภาพความเป็ นพระเจ้าตลอดชัว่ นิรันดร์ ของ
พระองค์หรื อเปล่า?
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ลัทธิเทียมเท็จ
กลอุบายอย่างหนึ่งที่พญามารใช้ได้ผลมากที่สุดในการต่อสู ้กบั พระเจ้า
เพื่อชิงวิญญาณของ
มนุษย์ก็คือ การยืน่ ลัทธิเทียมเท็จให้กบั มนุษย์ ลัทธิ เช่นนั้นบางลัทธิ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับการนมัสการ
พระเจ้าอย่างถูกต้อง
ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา พญามารได้พยายามใช้ยทุ ธวิธีต่าง ๆ ในอันที่จะทาลายความจริ งของพระ
เจ้าให้สิ้นสู ญไป เป็ นต้นว่า เผาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ทิ้งเสี ย ตามรังควานผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนให้เกิดความ
วุน่ วายใจ จาคุก ทรมานและฆ่าคริ สเตียน ในศตวรรษก่อน ๆ มันได้โจมตีพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่าง
หนัก โดยกล่าวหาว่าไม่ถูกต้อง แต่พอมาสมัยหลัง ๆ นี้ มันกลับหันไปใช้กลอุบายตบตาหลอกลวงอีก
โดยการหยิบยืน่ ระบบศาสนาและลัทธิ ที่ละเอียดละออให้แก่มนุษย์ โดยที่ลทั ธิ ศาสนานั้นหาได้มีวถิ ีทาง
ที่จะช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากสภาพความหลงผิด คือ พระราชกิจการไถ่โทษบาปบนไม้กางเขนของ
พระบุตรของพระเจ้า เราเรี ยกระบบที่ผดิ ๆ เหล่านี้วา่ ลัทธิ เทียมเท็จ
ท่านอัครสาวกเปาโล ได้เตือนถึงสิ่ งเหล่านั้นไว้โดยเฉพาะดังนี้วา่ “พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่าง
ชัดแจ้งว่า ต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ โดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวง และฟังคาสอน
ของพวกปี ศาจ ซึ่งมาจากการหน้าซื่อใจคดของคนที่โกหก คือคนที่จิตสานึกเป็ นทาสของมาร เขาห้ามมิ
ให้ทาการสมรส ห้ามมิให้บริ โภคอาหารบางชนิด ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ผทู้ ี่เชื่อและผูร้ ักความจริ ง
บริ โภคด้วยความขอบพระคุณ”
“ถ้าท่านจะให้คาแนะนาเหล่านี้แก่พวกพี่นอ้ ง ท่านก็จงเป็ นผูร้ ับใช้ที่ดีของพระเยซูคริ สต์ เจริ ญ
ด้วยคาสอนแห่งความเชื่ อ และด้วยหลักธรรมอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั้น” (1 ทิโมธี 4:1-3, 6)
เราจะสังเกตได้วา่ ข้อความตอนนี้เป็ นการพยากรณ์วา่ ต่อไปภายหน้าจะมีลทั ธิ เทียมเท็จมาก
ยิง่ ขึ้น คาว่า “ต่อไปภายหน้า” ก็หมายถึงวาระสุ ดท้ายของสมัยพระคุณ อันเป็ นสมัยที่เรามีชีวติ อยูเ่ ดี๋ยวนี้
นัน่ เอง พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงเป็ นพยานให้รู้ถึงการจู่โจมของพญามารดังนี้ ประการแรก พระองค์
ทรงชี้แจงว่าเหตุการณ์น้ ี จะเกิดขึ้นเมื่อบางคนละทิง้ ความเชื่อ ละทิง้ การนมัสการพระเจ้าในทางที่ถูกต้อง
แล้วหันไปเชื่ อฟังคาสอนของวิญญาณชัว่ ที่ล่อลวง เราไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดคนเหล่านั้นจึงหลงเชื่ อ
ลัทธิ เทียมเท็จเช่นนี้ แต่ก็พอรู ้ได้วา่ คงจะมีบางคนที่หลงตามการล่อลวงของพญามารไป เพราะเหตุที่เขา
เหล่านั้นขาดพื้นฐานความรู ้ในพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ แต่ที่แน่ชดั ก็คือ ลัทธิ น้ ีจะประกอบไปด้วยกลุ่มคน
ซึ่ งครั้งหนึ่งเคยอ้างตนว่าเป็ นคริ สเตียน
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงอธิ บายต่อไปว่า ลัทธิ เทียมเท็จซึ่ งอาจชักนาคริ สเตียนที่อ่อนแอ ให้
หลงผิดไปได้น้ ี อยูภ่ ายใต้การครองงาและบงการของวิญญาณที่ล่อลวง ซึ่ งก็คือวิญญาณชัว่ นัน่ เอง
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พระองค์ทรงระบุวา่ คาสอนของลัทธิ เหล่านี้เป็ นคาสอนที่พวกผีปีศาจ และทรงรับรองว่า แม้พญามารจะ
มีอุบายล่อลวงแพรวพราวเพียงใดก็ตาม แต่มนั ก็จะต้องเผชิ ญกับอุปสรรคในอันที่จะทาให้คนทัว่ ไป
เข้าใจว่าเป็ นคาสอนที่แท้จริ ง มันได้แต่เพียงเลียนแบบให้เหมือนของจริ งมากที่สุดเท่านั้นเอง ซึ่ งในที่น้ ี
บอกว่า คาสอนของพวกผีปีศาจมีลกั ษณะคล้ายคาสอนของพระเจ้ามาก หากแต่ปราศจากฤทธิ์ อานาจ
ไม่เป็ นการยากอะไรที่จะรู ้วา่ บัดนี้คาพยากรณ์ดงั กล่าว ได้สัมฤทธิ์ ผลสมจริ งลงแล้วอย่างน่าใจ
หายต่อหน้าต่อตาเรา ปั จจุบนั นี้ลทั ธิ เทียมเท็จได้ผุดขึ้นเป็ นดอกเห็ดทีเดียว ลัทธิ เหล่านี้เรี ยกตัวเองว่า
คริ สตจักร มีการเทศนาและประกาศคาสอนของเขาเช่นเดียวกันกับคริ สตจักรที่แท้จริ งของพระเจ้า พวก
นี้เรี ยกผูน้ าของพวกเขาว่า ศิษยาภิบาล พวกเขาร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า และมีคณะนักร้องของ
คริ สตจักร มีการสอนรวีวารศึกษา มีการจัดส่ งผูป้ ระกาศไปประกาศคาสอนยังต่างถิ่น มีการสงเคราะห์ผู้
ที่ยากไร้ เนื่องจากลัทธิ เทียมเท็จเหล่านี้ มีวธิ ี การปฏิบตั ิที่คล้ายคลึงกับคริ สตจักรที่แท้จริ งของพระเยซู
คริ สต์มาก
จึงเป็ นเหตุให้ผทู ้ ี่ยงั ขาดประสบการณ์ในพระเยซูคริ สต์ไม่สามารถที่จะแยกได้ถูกว่า
คริ สตจักรไหนเป็ นคริ สตจักรแท้
บางลัทธิ ใช้พระคริ สตธรรมคัมภีร์ท้ งั เล่ม บางลัทธิ ใช้แต่เพียงบางตอน พวกเขาประกาศอย่าง
โจ่งแจ้งว่า พวกเขาเห็นด้วยกับคาสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แต่ขณะเดียวกัน ก็สอนหนังสื อที่เป็ น
ของพวกเขาโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิพวกเขาเลือกใช้แต่คาสอนของพระคัมภีร์บางตอน
ซึ่ งไม่ขดั กับหลักความเชื่อของเขาเท่านั้น การกระทาของเขาหาได้แสดงว่าเขาเห็นพ้องด้วยกันกับพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ หรื อความจริ งอันสมบูรณ์เกี่ยวกับพระบุตรของพระเจ้า คือพระเยซูคริ สต์แต่อย่างใด
ไม่ เชคสเปี ยร์ กล่าวไว้ในงานเขียนชิ้นหนึ่งของเขาว่า “พญามารสามารถใช้พระวจนะของพระเจ้าเพื่อ
เป้ าประสงค์ของมันได้” ซึ่งเรารู ้อยูว่ า่ เขามิได้กล่าวเกินไปจากความจริ งแต่อย่างใด พวกนักศาสน
ศาสตร์เทียมเท็จนาเอาข้อพระธรรมบางตอนจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์
และดัดแปลงให้เขวไปใน
ทานองหลอกลวง เช่นเดียวกับที่พวกเขาทากับพระเจ้า
อาจารย์เปาโล ได้กล่าวถึงบรรดาผูน้ าของระบอบเทียมเท็จเหล่านี้ไว้วา่ เป็ น “การหน้าซื่ อใจคด
ของคนโกหก” (1 ทิโมธี 4:2) ซึ่ งหมายความว่า พวกเขารู ้ดีวา่ สิ่ งที่เขาสอนนั้นไม่จริ ง แต่ก็ยงั ดันทุรัง
สอนผิด ๆ ต่อไป พวกเขาจึงเป็ นคนหน้าซื่ อใจคด
มโนธรรมของบรรดาผูน้ าเหล่านั้น เย็นชาและแข็งกระด้างด้วยความผิดบาป มโนธรรม
เปรี ยบเสมือนกลไกที่พระเจ้าทรงฝังไว้ในจิตใจมนุษย์ เพื่อจะช่วยให้มนุษย์สานึกถึงความผิดพลาดและ
หันกลับมาตั้งต้นใหม่ แต่มโนธรรมก็อาจถูกทาให้มืดบอดไปได้เมื่อไม่ได้ เอาใจใส่ ต่อมโนธรรมอยู่
เรื่ อย ๆ มันจะหยุดทางาน และไม่กระตุน้ เตือนผูผ้ ิด ที่กล่าวมานี้ ก็คือสิ่ งที่เกิดขึ้นกับบรรดาผูส้ อนที่ถูก
ภูติผปี ี ศาจครอบงา
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คาสอนส่ วนหนึ่งของพวกเขา คือคาสอนในด้านมนุษยสัมพันธ์ พวกเขาพยายามสอดแทรกเข้า
ไปยุง่ เกี่ยว ในเรื่ องการสมรสและชีวิตครอบครัว เรื่ องที่ไม่สลักสาคัญอะไร ก็กลับถือเป็ นเรื่ องใหญ่เรื่ อง
โต เช่นเรื่ องการกินเนื้ อสัตว์และอาหารบางชนิ ด อันที่จริ งในพระคริ สตธรรมใหม่ ก็ไม่มีตอนใดที่หา้ ม
ไว้โดยเฉพาะว่า ไม่ให้กินอาหารชนิ ดนั้นชนิดนี้ อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้อย่างแจ่มแจ้งว่าอาหารทุก
ชนิดนั้น อาจรับประทานได้ดว้ ยการขอบพระคุณ
ลักษณะเด่นชัดที่สุดของลัทธิ เหล่านี้ก็คือ ความเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมอันชาญฉลาดของมารร้าย
คนเป็ นอันมากถูกลัทธิ เหล่านี้ล่อลวงให้หลงผิดไป ผูน้ ิยมลัทธิ เหล่านี้ส่วนมากสนับสนุนการบุญการ
กุศล พวกเขาส่ งเสริ มกิจกรรมที่เป็ นการสาแดงถึงสติปัญญาฝ่ ายโลก พวกเขามัง่ คัง่ ร่ ารวยด้วยการขาย
สิ นค้า อาหารสถานที่ก่อสร้างของพวกเขาก็ใหญ่โตกว้างขวาง และตาแหน่งของพวกเขาก็กินเงินเดือน
สู ง ในสายตาของผูท้ ี่ยงั ลุ่มหลงอยูใ่ นโลกียวิสัยย่อมเห็นว่า พวกเขาเป็ นผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จในชีวิต
แท้ที่จริ งแล้ว พวกเขาเป็ นผูท้ ี่ยากแค้นขัดสน ตาบอด และเปลือยกาย เขาถูกจัดอยูใ่ นพวกหน้า
ซื่อใจคด และถูกผูกมัดไว้สาหรับทิ้งลงไปในบึงไฟนรก
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อนาคตของพญามาร
อวสานของพญามารแน่นอนเท่า ๆ กับอดีตของมัน พระเจ้าได้ทรงลิขิตบั้นปลายของมันไว้แล้ว
ดูเหมือนแทบจะไม่มีอะไรที่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ในระยะเวลาอันสั้นของสมัยพระคุณนี้ กิจกรรมอันเลวร้าย
ของผีมาร ซึ่ งจัดตั้งขึ้นเพื่อขัดขวางพระประสงค์ของพระเจ้า จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมากยิง่ (วิวรณ์ 12: 12)
นอกจากพญามารจะขยายขอบข่ายงานการต่อต้านพระเจ้าให้แพร่ หลายออกไปอย่างกว้างขวาง
ด้วยการใช้วตั ถุหรื อกิจกรรมต่าง ๆ มากมายซึ่งล้วนแต่เป็ นของฝ่ ายโลกเป็ นเครื่ องมือของมันแล้ว
เป้ าหมายของมันยังต้องการที่จะต่อต้านพระกิตติคุณของพระคริ สต์ และผูท้ ี่ประกาศพระกิตติคุณของ
พระองค์ดว้ ย (2 โคริ นธ์ 4: 4)
พญามารมีความรู ้แบบเหนื อธรรมชาติ ประหลาดล้ าและทะลุปรุ โปร่ ง ซึ่ งเราจะประมาทหมิ่น
ไม่ได้เลย มันจะใช้ความรู ้อนั วิเศษสุ ดนี้ ทาให้คนงานของพระเจ้าเกิดความอ่อนระอาลงไปทุกที และไม่
เกิดผลเพื่อพระเจ้าซึ่ งเป็ นที่ชอบอกชอบใจของมันยิง่ นัก ด้วยเหตุที่พญามารรู ้ดีวา่ คริ สเตียนนั้น มีนิสัย
ชอบทาบาปหลงเหลืออยู่ ดังนั้นมันจึงใช้จุดอ่อนอันนี้ ในการที่จะชักนาประชากรของพระเจ้าให้ทาสิ่ งที่
ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าโดยตรง และแม้กระทัง่ ทาบาปโดยลาพังตัวเองแล้ว ไม่มีคริ สเตียนคนใด
ที่จะอาจหาญสู ้กบั ศัตรู ตวั ร้ายนี้ได้
กิจกรรมฝ่ ายโลกเกือบทุกอย่างทุกแขนงซึ่ งกาลังก่อขึ้นบ้างและ
ประสบผลสาเร็ จไปแล้วบ้างนั้น ล้วนแล้วแต่อยูใ่ นแผนการของพญามารซาตานทั้งสิ้ น มันได้ใช้ความ
เจริ ญก้าวหน้าอันใหญ่ยงิ่ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และศาสตร์ อื่น ๆ และยังคงใช้ต่อไปด้วย มันชอบให้
มนุษย์มีการศึกษาสู ง ๆ และเรี ยนรู้มาก มันจะเน้นในเรื่ องที่มนุษย์สามารถประสบความสาเร็ จโดยไม่
ต้องพึ่งพาพลานุภาพของพระเจ้า อันจะทาให้มนุษย์เข้าใจผิดไป มันจะสนับสนุนและส่ งเสริ มให้มนุษย์
มีความเห็นแก่ตวั รัก และภูมิใจในตนเองอย่างที่สุด สิ่ งใด ๆ ที่จะทาให้มนุษย์ยกยอสรรเสริ ญ และบูชา
ตนเองจะได้รับการเผยแพร่ และยอมรับอย่างกว้างขวาง ในทางตรงกันข้าม สิ่ งใด ๆ ซึ่งมีแนวโน้มไป
ในทางที่มนุษย์จะแลเห็นถึงความผิดบาป ซึ่ งซ่อนอยูใ่ นจิตใจมนุษย์และความจาเป็ นที่มนุษย์จะต้อง
ได้รับการช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากการเป็ นทาสบาป โดยพระคุณของพระเจ้า จะถูกพญามารกลบ
เกลื่อนและปิ ดปังไว้
เป็ นการดีที่จะย้าอีกครั้งหนึ่งว่า แม้บดั นี้ ซาตานก็ยงั คงมีสิทธิ ที่จะขึ้นไปเฝ้ าพระเจ้า ณ พระที่นงั่
อันสู งสุ ดของพระเจ้าได้ มันขึ้นไปที่นนั่ เพื่อกล่าวโทษคริ สเตียนว่าเป็ นคนเหลวไหล (โยบ 1: 6-10)
ขอให้พิจารณาพระธรรมวิวรณ์ 12:9, 10 ซึ่งบรรยายถึงวาระที่ผกู ้ ล่าวโทษตัวสาคัญลอยละลิ่วลงมาจาก
สวรรค์ ไว้ดงั นี้วา่
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“พญานาคใหญ่ซ่ ึ งเป็ นงูดึกดาบรรพ์ ที่เขาเรี ยกกันว่าซาตาน ผูล้ ่อลวงมนุษย์ท้ งั โลก ก็ถูกผลักทิ้ง
ลงไปในแผ่นดินโลกและข้าพเจ้าได้ยนิ เสี ยงดังขึ้นในสวรรค์วา่
บัดนี้ความรอดและฤทธิ์ เดชและ
ราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเรา และอานาจพระคริ สต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้ว เพราะว่าพวกที่
กล่าวโทษพวกพี่นอ้ งของเรา ต่อพระพักตร์ พระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนก็ถูกผลักทิง้ ลงเสี ยแล้ว”
กิจการของพญามารในการกล่าวหาคริ สเตียน ยังคงดาเนินต่อไปเสมอมิได้หยุดยั้ง หากคริ ส
เตียนมิได้อยูภ่ ายใต้การปกป้ องคุม้ ครองของพระเยซูคริ สต์ “ทนายผูย้ งิ่ ใหญ่” แล้ว คริ สเตียนจะตกอยูใ่ น
สภาพที่ล่อแหลมที่สุด (ฮีบรู 7:25)
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ความพินาศของพญามาร
มีอะไรรออยูเ่ บื้องหน้าเจ้างูร้ายตัวนี้หรื อหรื อความยิง่ ใหญ่และเวลาของมันสั้นเข้าแล้ว
พระราชกิจของพระเจ้าลาดับต่อไปได้แก่การเสด็จมารับคริ สตจักร
ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่น่า
ตื่นเต้น คือพระเจ้าจะทรงรับบุตรของพระองค์ทุกคนขึ้นไปยังสวรรค์ในชัว่ พริ บตาเดียว (1 เธสะโลนิกา
4: 13-18) และเหตุการณ์อนั นี้จะเป็ นหมายสาคัญซึ่ งแสดงว่า ความทุกข์ยากครั้งใหญ่ยงิ่ (มัทธิ ว 24:21)
กาลังจะเริ่ มต้นขึ้นแล้ว ซึ่ งจะกินเวลา 7 ปี ด้วยกัน ในช่วงเวลานั้นความผิดบาปจะปรากฏอย่างที่ไม่เคย
พบเคยเห็นมาก่อน โลกจะเต็มไปด้วยความสับสนอลหม่านและในที่สุดโลกนี้จะถูกพิพากษา
ความปรารถนาอันรุ นแรงของพญามาร นับแต่แรกเริ่ มเดิมทีน้ นั ก็คือที่จะครองบังลังก์แทนพระ
เจ้า
และถึงขนาดที่จะเป็ นพระเจ้าเอาเสี ยเลยทีเดียว
แต่พระเจ้าก็จะอนุญาตให้พญามารตนนี้
ทะเยอทะยานอยูเ่ พียงชัว่ ระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น
พระธรรมเล่มสุ ดท้ายของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เกือบตลอดทั้งเล่ม พรรณนาถึงความน่ากลัว
ของช่วงเวลาที่บงั เกิดความทุกข์ยากลาบากอันใหญ่หลวงขึ้นบนพิภพโลก
ในเวลานั้นพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ซ่ ึ งคอยควบคุมระงับยับยั้งอานาจของผีพญามารไว้ จะ “ถอนตัว” ออกจากโลกนี้ไปพร้อมกับ
คริ สตจักรซึ่ งพระเจ้าได้ทรงรับขึ้นไปอยูก่ บั พระองค์ (2 เธสะโลนิกา 2:6, 7) เมื่อถึงตอนนั้นพญามารจะ
ตั้งคนของมันขึ้นเป็ น “ปฏิปักษ์ของของพระคริ สต์” ให้เป็ นผูเ้ ผด็จการของโลกนี้ ณ จุดนี้เองพระเจ้าจะ
ทรงบันดาลให้เกิด “สิ่ งที่เท็จ” ขึ้นในโลก ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะว่า พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จดั การ
กับความชัว่ ช้าให้ถึงที่สุด จนถึงการพิพากษาลงโทษ และคนเป็ นอันมากจะเชื่อในการล่อลวงของพญา
มารนั้น (2 เธสะโลนิกา 2:11-12)
ในชัว่ ระยะอันสั้นนิ ดเดียว ปฏิปักษ์ของพระคริ สต์จะพุง่ ขึ้นสู่ ตาแหน่งผูเ้ สด็จการของโลก มัน
ใช้วธิ ีการทางสันติ อันได้แก่ ศาสนา การเมือง และเศรษฐกิจ เป็ นเครื่ องมือช่วยให้มนั ตัดลัดขึ้นไปสู่ จุด
สุ ดยอด คือการเป็ นผูเ้ สด็จการดังกล่าวนั้น พญามารจะถ่ายทอดสติปัญญาและอานาจที่มนั มีอยูใ่ ห้แก่
บุคคลผูเ้ ลวทรามต่าช้าผูน้ ้ ี เพื่อทาให้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นเครื่ องมือของมันดาเนินไปด้วยดีแรกทีเดียว
ปฏิปักษ์ของพระคริ สต์จะยอมให้พระนามของพระเจ้าเป็ นที่ยกย่องสรรเสริ ญ แต่หลังจากนั้นไม่นาน
มันจะปลุกเร้าให้คนทัว่ ทั้งโลกกราบไหว้บูชาพญามาร และจะก่อตั้งรู ปจาลองของมันขึ้นในวิหารของ
ชาวยิว (มัทธิว 24:15) เพื่อให้ชนทุกชาตินมัสการ ซึ่ งเป็ นการแน่นอนว่า ชนชาติยวิ จะต้องขัดขืน และผล
ก็คือ กองทัพแห่งปฏิปักษ์ของพระคริ สต์จะกรี ฑาเข้าครอบครองเหนื อดินแดนบริ สุทธิ์ คือ ประเทศ
อิสราเอลในปั จจุบนั ในโมงยามที่โลกถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดอย่างที่สุดนี้ พระเจ้าจะทรงโปรด
บรรเทาทุกข์โดยจะทรงส่ งพระเยซูคริ สต์ให้เสด็จลงมายังโลกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อปราบปรามปฏิปักษ์ของ
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พระคริ สต์และบรรดาลูกสมุนของมัน และพระเยซูคริ สต์จะทรงปกครองโลกนี้ดว้ ยพระองค์เอง อันเป็ น
การปกครองที่เต็มไปด้วยความชอบธรรมและพระพร ท้ายที่สุดพระองค์จะทรงสถาปนาอาณาจักรขึ้น
อาณาจักรหนึ่ง ซึ่ งจะดารงอยูต่ ลอดชัว่ นิรันดรกาล (วิวรณ์ 20:1-15)
พญามารจะถูกคุมขังในห้วงอเวจีเป็ นเวลา 1,000 ปี หลังจากนั้น มันจะได้รับการปลดปล่อย
ออกมาชัว่ ระยะหนึ่ง ในช่วงเวลาแห่งเสรี ภาพของมันนี้ มันจะก่อการกบฏต่อพระเจ้าเป็ นครั้งสุ ดท้าย ใน
ที่สุดมันจะถูกพิพากษาลงโทษและถูกจับเหวีย่ งลงไปในบึงไฟนรก ซึ่ งมันไม่มีวนั ที่จะโงหัวขึ้นมาได้อีก
เลยชัว่ อนันตกาล (วิวรณ์ 20: 7-10) ปฏิปักษ์ของพระคริ สต์ ผูพ้ ยากรณ์เท็จ และพวกภูติผปี ี ศาจซึ่งเป็ น
ลูกสมุนของพญามารก็จะต้องร่ วมรับชะตากรรมกับมันด้วยนี่แหละคือ บั้นปลายของศัตรู ของพระเจ้า
และประชากรของพระองค์
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เกราะป้ องกันของคริสเตียน
พระเจ้าได้ประทานข้อความอันแจ่มชัดที่สุดในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ของพระองค์ให้แก่เราเพื่อ
จะให้เราใช้เป็ นเครื่ องมือในการต่อสู ้กบั ซาตานและอานาจของมัน ข้อความตอนนั้น มีความดังนี้ “...
ท่านจงมีกาลังขึ้นในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และในฤทธิ์ เดชอันอนันต์ของพระองค์ จงสวมยุทธภัณฑ์ท้ งั ชุด
ของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้ เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู ้กบั เนื้อหนังและเลือด แต่
ต่อสู ้กบั เทพผูค้ รอง ศักดิเทพ เทพผูค้ รองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู ้กบั วิญญาณชัว่ ในสถาน
ฟ้ าอากาศ” (เอเฟซัส 6:10-12)
เราควรเอาใจใส่ ต่อข้อความในพระคัมภีร์ตอนที่บ่งถึงอานุ ภาพของปฏิปักษ์ของเรา ดังที่ยกมา
กล่าวไว้ขา้ งต้นนี้ให้มากยิง่ ขึ้น สิ่ งที่เราจะต้องผจญในการดาเนินชี วติ คริ สเตียนนั้น หาใช่มีแต่เพียงศัตรู ที่
เป็ นมนุษย์เท่านั้นไม่ แต่เราจะต้องต่อสู ้กบั เทพผูค้ รองศักดิเทพและเทพผูค้ รองพิภพในโมหะความมืด
แห่งโลกนี้ ข้อความทั้งหมดนี้กล่าวถึง อานาจความชัว่ ฝ่ ายวิญญาณซึ่ งเป็ นอานาจเหนื อมนุษย์ที่ผจญเรา
อยูท่ ุกย่างก้าวของการดาเนินชีวติ “เหตุฉะนั้น จงรับยุทธภัณฑ์ท้ งั ชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้
ต่อต้านในวันอันชัว่ ร้ายนั้นและเมื่อเสร็ จแล้ว จะอยูอ่ ย่างมัน่ คงได้” (เอเฟซัส 1:13)
ถัดจากคาเตือนอันเข้มงวดนี้ไป ก็เป็ นการบรรยายถึงลักษณะของยุทธภัณฑ์ทีละชิ้น ๆ โดยยก
เอาเครื่ องแบบของทหารโรมันมาเป็ นแนวเปรี ยบเทียบ ยุทธภัณฑ์ชิ้นแรกได้แก่ เครื่ องคาดเอวหรื อเข็ม
ขัด-คือความจริ ง (6:14) แน่นอนทีเดียว อาจารย์เปาโลกาลังจะสร้างส่ วนประกอบของเครื่ องยุทธภัณฑ์
ฝ่ ายจิตวิญญาณชุ ดนี้ เครื่ องคาดเอวนั้น ได้แก่การรู ้ความจริ ง การยอมรับความจริ งและการใช้ความจริ ง
ในฐานะที่เป็ นเครื่ องห่ อหุ ม้ วิญญาณจิตของเรา เครื่ องคาดเอวนี้ประกอบด้วยความจริ งอันยิง่ ใหญ่ของ
พระเจ้า และสัมพันธภาพระหว่างพระองค์กบั เราทางพระเยซูคริ สต์ รวมทั้งความไว้ใจเต็มเปี่ ยมในสิ่ งที่
พระเจ้าตรัส เกี่ยวกับพระองค์เอง เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ เกี่ยวกับมนุษยชาติ โลก ประวัติศาสตร์
ที่ล่วงมาแล้วและอนาคตที่ยงั มาไม่ถึง เราเชื่ อและไว้วางใจในความจริ งต่าง ๆ เหล่านี้อย่างมัน่ คง
ยุทธภัณฑ์ชิ้นนี้เป็ นชิ้นที่จาเป็ นยิง่ ชิ้นหนึ่ง ซึ่ งยุทธภัณฑ์ท้ งั ชุดของเราจะขาดเสี ยมิได้ และเป็ นชิ้นที่ช่วย
คาจุนชีวติ คริ สเตียนของเราไว้
การที่จะป้ องกันหัวใจ ก็มีเครื่ องป้ องกันอก อันได้แก่ความชอบธรรม (6:14) เป็ นการแน่ชดั ว่า
ยุทธภัณฑ์ชิ้นนี้ เป็ นชิ้นที่สาคัญอันจะขาดเสี ยมิได้เช่นกัน เนื่องจากศัตรู ตวั ฉกาจของเรามุ่งที่จะทิ่มแทง
บริ เวณนี้เป็ นสาคัญ ยุทธภัณฑ์ชิ้นนี้มีอยูส่ องชิ้นด้วยกันคือด้านในเป็ นส่ วนที่สามารถป้ องกันการทะลุ
ทะลวงได้อย่างเด็ดขาด ซึ่ งได้แก่ความชอบธรรมที่พระเยซูคริ สต์ประทานให้เมื่อเราต้อนรับพระองค์
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด อีกด้านหนึ่งคือด้านนอกนั้น ได้แก่ความประพฤติดี และความชอบธรรมในชีวติ
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ของผูเ้ ชื่ อ อันเป็ นผลจากการช่วยเหลือและเสริ มกาลังของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ส่ วนนี้เป็ นส่ วนที่จะ
พิสูจน์ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์ อานาจในการเปลี่ยนแปลงชีวติ ของเรา
ข่าวประเสริ ฐแห่งสันติสุขเป็ นรองเท้า (6: 15) หากเกิดบาดแผลขึ้นที่เท้า กล่าวคือหากไม่มีการ
ประกาศข่าวประเสริ ฐแล้วพระกิตติคุณของพระองค์ ก็ยอ่ มไม่มีทางที่จะแพร่ กระจายครอบคลุมไปทัว่
พื้นพิภพได้เลย เราจะต้องประกาศ (ถ่ายทอด) สิ่ งที่เราได้รับและเรี ยนรู ้จากพระเยซูคริ สต์ให้แก่คนอื่น ๆ
เพื่อตอบสนองพระคุณของพระองค์
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ยุทธภัณฑ์
ยุทธภัณฑ์อีก 3 อย่างที่คริ สเตียนอาจหามาได้ และควรจะหามาไว้สาหรับป้ องกันตัว ชิ้นแรกคือ
“หมวกความรอด” (เอเฟซัส 6:17) หมวก เป็ นเครื่ องสวมศีรษะซึ่งเป็ นอวัยวะที่มีไว้สาหรับคิดวางแผน
และบงการให้สาเร็ จตามแผนการที่ความคิดของเราจะได้รับการชาระให้หมดจากบาปนั้น
เป็ นส่ วน
สาคัญส่ วนหนึ่งของการไถ่โทษบาปของพระเยซูคริ สต์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เราได้รับ “ความคิดใหม่” อัน
กอปรด้วยพลานุภาพ ด้วยจิตานุภาพและความสามารถใหม่ ๆ ทั้งหลายที่พระเจ้าประทานให้น้ ีเอง เราจึง
จะสามารถต่อต้านการจู่โจมของพญามาร เพื่อจะได้รู้เท่าทันยุทธอุบายของมันและแสวงหายุทธภัณฑ์
ของพระเจ้าเอามาไว้สาหรับต่อสู ้กบั มัน
ยุทธภัณฑ์สาคัญที่สุด ได้แก่ โล่ที่ส่องแสงประกายวาววับของเรา คือ “โล่ความเชื่อ” (6:16)
ความเชื่อ คือความมัน่ ใจในพระสัญญาของพระเจ้า ไว้วางใจในความช่วยเหลืออันมหัศจรรย์ของ
พระองค์ แน่ใจในการเสด็จกลับมาของพระองค์ และเชื่อว่า เรามิได้ต่อสู ้โดยลาพังตัวเองเท่านั้น แต่พระ
เจ้าเป็ นผูท้ รงนาในการต่อสู ้ (2 โคริ นธ์ 20:17) โล่ความเชื่อ คือการที่เรายอมรับความจริ งว่า เราพึ่งพิง
พระเจ้าในการที่จะให้พระองค์ทรงช่วยเบนวิถีของหอก และลูกธนูเพลิงที่พญามารซัดมายังเราซึ่งจะทา
ให้เราไม่เพียงแต่ปวดแสบปวดร้อนเท่านั้น หากจะทาให้เราไม่สามารถต่อสู ้กบั มันได้อีกด้วย
ยุทธภัณฑ์อนั ล้ าค่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ ดาบ (เอเฟซัส 6: 17) ถ้าจะพูดโดยความหมายฝ่ ายวิญญาณ
ดาบในที่นี่ก็คือ พระวจนะของพระเจ้า หรื อพระแสงของพระวิญญาณ หรื อ พระคริ สตธรรมคัมภีร์
นัน่ เอง ยุทธภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นล้วนเป็ นเครื่ องป้ องกันทั้งสิ้ น แต่ดาบเป็ นเครื่ องป้ องกันและ
เครื่ องต่อสู ้ ในการสู ้ระยะประชิดตัวนั้น เราจะต้องต่อสู ้กบั ศัตรู ดว้ ยการใช้พระวจนะของพระเจ้า แม้จะ
เป็ นเพียงยกเอาข้อพระธรรมในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ข้ ึนมาสู ้กบั มันก็นบั ว่าดีแล้ว ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั
ที่สุดตัวอย่างหนึ่งในเรื่ องนี้ก็คือ ตอนที่พระเยซูคริ สต์ทรงตอบโต้กบั พญามารในคราวที่พระองค์ทรง
ผจญกับมันโดยลาพังพระองค์เอง (มัทธิ ว 4:1-11) พระองค์ทรงตอบโต้ยทุ ธอุบายของพญามารด้วยดาบ
คือพระวจนะของพระเจ้าที่ได้รับการบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร พระองค์ทรงยกเอาข้อพระธรรม
ขึ้นมาสู ้กบั มันถึงสามครั้งสามคราด้วยกันและผลก็ได้ปรากฏออกมาว่า พญามารต้องพ่ายแพ้ไปอย่างไม่
มีประตูสู้
ความสาคัญอย่างยิง่ ของการอธิ ษฐาน ก็ได้รับการเน้นไว้ดว้ ยเช่นกัน “จงอธิษฐานวิงวอนทุก
อย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิ ษฐานเพื่อธรรมิกชน”
(เอเฟซัส 6:18)

56

ในท่ามกลางสมรภูมิการต่อสู ้ระหว่างคริ สเตียนกับซาตานนั้น ฝ่ ายคริ สเตียนมี “วิทยุสนาม” ที่
จะพูดติดต่อไปยังพระที่นงั่ แห่งพระคุณของพระเจ้า
เพื่อทูลขอและรับพระบัญชาจากพระองค์เป็ น
ส่ วนตัว ช่างน่าอัศจรรย์เพียงใด ที่พระเจ้าทรงเงี่ยพระกรรณคอยฟังเสี ยงร้องขอความช่วยเหลือจากเรา
ซึ่งขอในพระนามของพระเยซูคริ สต์อยูต่ ลอดเวลา เมื่อเราถูกโจมตีอย่างหนักเราก็เพียงแต่ส่งสัญญาณขอ
ความช่วยเหลือไปยังพระองค์เท่านั้น เราอาจจะขอการนาจากพระองค์ หรื อเพียงแต่ขอให้พระองค์ทรง
หนุนน้ าใจ และประทานความกล้าให้แก่เราก็ได้ เป็ นที่น่าชื่นใจจริ ง ๆ ที่รู้วา่ แม่ทพั แห่งความรอดของ
เราไม่เคยพ่ายแพ้ในการสงครามเลย พระองค์จะไม่ปล่อยให้เราพ่ายแพ้คู่ต่อสู ้ หากเราร้องเรี ยกพระองค์
หลายครั้งทีเดียวที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงชัยชนะ ซึ่ งได้มาด้วยการอธิ ฐาน
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ท่ าทีของคริสเตียน
พญามารเป็ นศัตรู ที่ดุร้าย โหดเหี้ ยมและไม่ยอมลดราวาศอกให้ใคร มันถูกตราหน้าว่าเป็ นสัตว์
ป่ าที่กาลังขู่คาราม วนไปเวียนมาคอยเสาะหาเหยื่อที่มนั จะขย้าและฉี กออกเป็ นชิ้น ๆ โดยลาพังตัวเราเอง
แล้ว เราไม่มีทางต่อสู ้กบั มันได้เลย ยิง่ ไปกว่านั้น ถ้าเราอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และเรื่ องราวของคริ ส
เตียนในอดีต เราก็จะพบการต่อสู ้ระหว่างคริ สเตียนกับพญามาร ซึ่ งปรากฏว่า ส่ วนใหญ่แล้ว ชัยชนะตก
เป็ นของพญามาร
แต่อย่างไรก็ดี พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ได้เตือนเราไว้ดงั ต่อไปนี้
“......จงสงบใจ จงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรู ของท่านคือมาร วนเวียนอยูร่ อบ ๆ ดุจสิ งห์คาราม
เที่ยวไปเสาะหาคนที่มนั จะกัดกินได้ จงต่อสู ้กบั ศัตรู น้ นั ด้วยใจมัน่ คงในความเชื่ อ ว่าพวกพี่นอ้ งทั้งหลาย
ของท่านทัว่ โลก ก็ประสบความทุกข์ลาบากอย่างเดียวกัน” (1 เปโตร 5:8,9)
“......จงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า จงต่อสู ้กบั มาร แล้วมันจะหนีท่านไป ท่านทั้งหลายจงยอมเข้า
ใกล้พระเจ้า และพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน คนบาปทั้งหลายเอ๋ ย จงชาระมือให้สะอาด และคนสองใจ
จงชาระใจของท่านให้บริ สุทธิ์ ” (ยากอบ 4:7-8)
ขอให้สังเกตดูวา่ ท่าทีของคริ สเตียนควรจะเป็ นไปในทางต่อต้านพญามารอยูเ่ สมอ เรารู ้เท่าทัน
ยุทธอุบายของมัน มันจะใช้สิ่งที่เรารู ้จกั คุน้ เคยเป็ นเครื่ องล่อลวงเรา กลอุบายของมันแทบจะไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลย นับตั้งแต่ครั้งที่มนั ล่อลวงบรรพบุรุษคู่แรกของเราในสวนเอเดน ทีแรกพญา
มารได้กล่าวเหยียดหยามพระวจนะของพระเจ้า ต่อมามันได้กล่าวหาว่าพระเจ้าในทางที่ผดิ สุ ดท้ายมัน
ได้นาเอาสิ่ งที่เป็ นความผิดบาปมายืน่ ให้โดยตรงทีเดียว แม้จนพระทัง่ ทุกวันนี้ มันก็ยงั คงใช้วธิ ี เช่นนี้อยู่
คือมันจะล่อให้คริ สเตียนเกิดความสงสัยในพระวจนะของพระเจ้า (ซึ่ งปั จจุบนั นี้ได้บนั ทึกไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรคือพระคริ สตธรรมคัมภีร์) โดยใช้สิ่งเย้ายวนบางประการเป็ นเครื่ องประกอบในการที่จะ
ช่วยให้อุบายของมันสัมฤทธิ์ ผล ซึ่ งก็ได้แก่ความใคร่ (ความอยาก, ความโลภ) ของเนื้ อหนังทางตา และ
ความภาคภูมิใจในฐานะความเป็ นอยูข่ องตน คริ สเตียนที่ดาเนินชี วติ อยูฝ่ ่ ายเนื้อหนัง ในไม่ชา้ จะยอมตัว
ทาสิ่ งที่มิใช่พระประสงค์ของพระเจ้าโดยตรง และในที่สุดก็จะถึงกับปฏิเสธพระเยซูคริ สต์เอาทีเดียว
เป็ นที่น่าสังเกตว่า บรรดายุทธภัณฑ์ท้ งั สิ้ นที่พระเจ้าทรงจัดสรรไว้ให้คริ สเตียนใช้ในการต่อสู ้
กับศัตรู น้ นั ไม่ปรากฏว่ามีเครื่ องป้ องกันหลังอยูเ่ ลย นี่เป็ นบทเรี ยนที่จะต้องเรี ยนรู ้โดยเฉพาะ คริ สเตียน
จะต้องไม่หนั หลังให้ศตั รู หรื อวิง่ หนีศตั รู แต่เราจะต้องต่อสู ้กบั มัน ด้วยยุทธภัณฑ์ท้ งั ชุดที่พระเจ้า
ประทานให้ อันได้แก่ความจริ ง ความชอบ ความรอด ความเชื่อ พระวจนะของพระเจ้าและการอธิ ษฐาน
คริ สเตียนไม่ได้ต่อสู ้กบั พญามารเหมือนการต่อสู ้คดีในศาล การต่อสู ้ของคริ สเตียนอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
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แต่เมื่อใดที่พญามารบุกประชิ ดเข้ามา เราต้องต่อสู ้กบั มันด้วยฤทธิ์ อานาจของพระเยซูคริ สต์ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ คริ สเตียนต้องกาบังตัวอยูห่ ลังโล่แห่งความเชื่อ และชักดาบแห่งพระวจนะของพระเจ้าออกต่อสู ้
หากเราต่อสู ้กบั มาร มันก็จะหนีจากเราไป (ยากอบ 4:7) แต่แท้ที่จริ งแล้วมันมิได้ยอมแพ้หรื อกลัวเราเลย
หากแต่มนั ไม่กล้าต่อสู ้กบั ยุทธภัณฑ์ที่คงกระพันที่สุดชุดนั้น
ส่ วนปั ญหาที่วา่ พญามารกับผูท้ ี่เรา (คริ สเตียน) เรี ยกว่า “ชาวโลก” นั้น ข้องเกี่ยวกันประการใด?
ผูท้ ี่มิได้อยูใ่ นพระคริ สต์อยูภ่ ายใต้อานาจการล่อลวงของซาตานด้วยหรื อเปล่า?
พญามารชักชวนคน
เหล่านั้นให้กระทาบาปหยาบช้ากระนั้นหรื อ? หรื อพวกเขาทาไปด้วยกิเลศตัณหาของตนเอง ทั้งหมดนี้
เป็ นปั ญหาที่สลับซับซ้อนยิง่ และยากที่จะเข้าใจได้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ได้ให้สมญานามซาตานว่า
เป็ นเจ้าแห่งโลกนี้ เจ้าแห่งย่านอากาศและคนชัว่ ร้ายที่โลกทั้งโลกตกอยูใ่ นอานาจของมัน
ถึงแม้ขอ้ อ้างของพญามารที่วา่ มันเป็ นผูป้ กครองโลกนี้แต่ผเู ้ ดียวจะเป็ นข้ออ้างที่ไม่ถูกต้องก็ตาม
แต่กระนั้นก็มีขอ้ ที่น่าคิดอยูไ่ ม่นอ้ ยจริ งอยูม่ นั ไม่มีสิทธิ โดยชอบธรรมที่จะอ้างเช่นนั้นได้ แต่ถา้ ว่าไป
แล้ว มันก็ครอบงาโลกนี้ไว้จริ ง ๆ และถึงแม้วา่ พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แล้วว่า วันหนึ่งข้างหน้าพระองค์
จะทรงทาลายล้างระบอบการปกครองของซาตานเหนื อโลกนี้ให้สิ้นซากไป แต่ตราบใดที่ยงั ไม่ถึงวันที่
พระองค์ดาริ ไว้ ตราบนั้นซาตานก็จะยังมีอานาจอยูน่ นั่ เอง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงอาจกล่าวได้วา่ “โลกนี้ตกเป็ นทาสของพญามาร ผูท้ ี่มิได้เป็ นคริ สเตียน
ย่อมไม่ทราบความจริ งข้อนี้ และอาจถึงเย้ยหยันเอาเสี ยด้วยซ้ าไป ที่กล่าวมานี้จะหมายความว่า บุคคลทุก
คนชัว่ ช้าเลวทรามไร้ศีลธรรมไปเสี ยทั้งหมดก็หามิได้ จงจาไว้วา่ พญามารไม่ได้ตอ้ งการที่จะใช้ความชัว่
ช้า อาทิเช่น การขี้เหล้าเมายา โจรกรรม โสเภณี เป็ นอาวุธสาหรับแผนการของมัน เพราะสิ่ งเหล่านี้เป็ น
เครื่ องแสดงถึงความล้มเหลวของมันในการครอบงาของมนุษย์มากกว่าความสาเร็ จ ดังนั้นมันจึงมองหา
กลเม็ดที่แพรวพราวกว่านี้
ถ้าจะว่ากันไปแล้ว พญามารนั้นก็เปรี ยบเสมือนกับ คนชักหุ่นกระบอกนัน่ เอง มันแอบยืนหลบ
อยูใ่ นเงามืดหลังเวที และบงการโลกของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า ด้วยการกระตุกเชือกของมัน มันใช้
กิจกรรมฝ่ ายโลกซึ่ งดูเหมือนว่าเป็ นกิจกรรมอันสู งส่ ง เป็ นเครื่ องมือของมัน อาทิเช่น มูลนิธิ องค์การ
สังคมสงเคราะห์หรื อสาธารณกุศลต่าง ๆ สถาบันวิทยาศาสตร์ และการศึกษาธุ รกิจการบันเทิง และ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจกรรมทางด้านศาสนา มันโปรดปรานเป็ นนักหนาที่ได้เห็นโลกนี้กาลังจมดิ่งลงสู่
ก้นบึ้งแห่งอเวจี แต่มนั ก็ไม่รังเกียจที่จะปลุกปั่ นให้เกิดสงคราม การทารุ ณกรรม อาชญากรรม ความชัว่
ร้ายทั้งหลายแหล่ และความทุกข์โศกนัน่ เป็ นสิ่ งที่เข้ากันได้กบั ความประสงค์ของมันอย่างเหมาะเจาะ
สรุ ปแล้วก็คือ มันอาจใช้ทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นเครื่ องมือของมัน หากสิ่ งนั้น ๆ จะทาให้มนุษย์หนีห่างจาก
พระเยซูคริ สต์
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ขอย้าอีกครั้งหนึ่งว่า ความชัว่ ช้าเลวทรามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้น้ นั มีอยูเ่ ป็ นอันมากทีเดียวที่
เป็ นผลมาจากจิตใจของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความผิดบาป ซึ่งยังมิได้รับการชาระล้างด้วยพระโลหิ ตของ
พระเยซูคริ สต์ความชัว่ ช้าเลวทรามเหล่านี้สอดคล้องกันกับเป้ าประสงค์ของพญามาร และช่วยให้ซาตาน
ทางานของมันได้ง่ายเข้า
บ่อยครั้งทีเดียวที่พญามารได้รับประโยชน์จากความเจริ ญรุ่ งเรื่ อง และมัง่ คัง่ ของประเทศชาติ
และประชากรในชาติ คริ สเตียนมักจะคอยจับตาดูความมัง่ คัง่ ทางวัตถุของเพื่อนบ้าน และนามา
เปรี ยบเทียบกับสภาพอันยากแค้นของตน แล้วก็เกิดความน้อยเนื้ อต่าใจขึ้นมา ลักษณะเช่นนี้ อาจเป็ น
อุบายอันแยบยลของพญามารในอันที่จะลองใจบุตรของพระเจ้าก็วา่ ได้ แต่ที่แน่นอนนั้น พญามารมี
แผนการอยูอ่ ย่างหนึ่งก็คือ ทาให้คริ สเตียนประสบความสาเร็ จทางโลก อันได้แก่ความมัง่ มีศรี สุขและ
ความเพลิดเพลินเจริ ญใจ อันเป็ นเครื่ องขัดขวางมิให้คริ สเตียนมีประสบการณ์อย่างหนึ่ง ซึ่ งมันเกลียด
กลัวเป็ นที่สุดและต่อสู ้อย่างขมขื่นเรื่ อยมา นัน่ ก็คือการบังเกิดใหม่ของคริ สเตียนทัว่ ทั้งโลก ตกอยูใ่ ต้
อานาจของพญามาร คริ สเตียนที่มีเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นที่รอดพ้นภัยพาล น่าอัศจรรย์เมื่อคิดพินิจดู
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ประสบการณ์ ของเปโตร
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ช้ ีให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความจาเป็ นที่คริ สเตียนจะต้องดาเนินชีวติ
ใกล้ชิดกับพระเจ้า
คืนนั้นเป็ นคืนก่อนที่พระเยซู คริ สต์จะถูกตรึ งไว้กบั ไม้กางเขน พระเยซูคริ สตเจ้าได้ตรัสกับ
บรรดาสาวกของพระองค์วา่ พวกเขาจะละทิง้ พระองค์ไป เมื่อพระองค์ได้ตรัสเช่นนั้น เปโตรก็ได้ยนื ยัน
อย่างแข็งขันว่า แม้คนอื่นจะละทิ้งพระองค์ไปเสี ย เขาก็จะไม่ยอมปฏิเสธองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขาอย่าง
เด็ดขาด (มัทธิว 26:31-35)
ณ จุดนี้ พระเยซูคริ สตเจ้าได้ทรงเผยให้เห็นว่า พญามารได้ขออนุญาตต่อพระเจ้า ในอันที่จะเข้า
ทดลองความเชื่ อของเปโตรว่าจะมัน่ คงจริ งหรื อไม่เพียงใด พระเจ้ามิได้ทรงห้ามไม่ให้มนั กระทาเช่นนั้น
และพระเยซูคริ สต์ได้ทรงอธิ ษฐานต่อพระเจ้า
ขอให้เปโตรสามารถตั้งต้นใหม่ในความเชื่อต่อไปได้
(ลูกา 22:31-34)
ต่อจากนั้นไม่นานนัก พระเยซูคริ สต์และเหล่าสาวก ได้เดินทางไปถึงสวนเกทเสมนี ณ ที่น้ ี ใน
ท่ามกลางความมืดมิด องค์พระผูช้ ่วยให้รอดได้ทรงต่อสู ้ศึกอันน่ากลัว สาวกที่ติดตามพระองค์ไปใน
ตอนนั้น มีดว้ ยกัน 3 คน ซึ่ งเป็ นสาวกที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์มากที่สุด ในจานวนนั้นก็มี เปโตร
รวมอยูด่ ว้ ยคนหนึ่ง ในชัว่ โมงอันมืดมิด เมื่อพญามารกาลังจะจู่โจมเข้าหาพระองค์และหาช่องที่จะฆ่า
พระองค์เสี ยนั้น พระองค์ได้ทรงขอร้องให้สาวกร่ วมแสงต่อสู ้ดว้ ยกันกับพระองค์ แต่สาวกทุกคนพากัน
หลับใหลไปหมด แม้แต่เปโตรซึ่ งคุยโวไว้ก็ยงั หลับใหลไปด้วย ซึ่ งที่จริ งแล้ว เวลานั้นเป็ นเวลาอันสาคัญ
ยิง่ ที่สุด ที่พวกเขาจะควรตื่นและคอยเฝ้ าระวังอยู่ (มัทธิ ว 26:36-40)
พระเยซูคริ สต์ถูกจับตรงทางเข้าสวนเกทเสมนี และถูกนาตัวไปให้คณะผูพ้ ิพากษา “เก๊” ตัดสิ น
ความ เปโตรได้ติดตามพระเยซูคริ สต์ไปด้วย แต่ตามไปห่าง ๆ เปโตรปะปนอยูก่ บั ฝูงชนจนแทบไม่มี
ใครจะสังเกตได้วา่ เขาเป็ นสาวกคนสนิทคนหนึ่งของพระเยซูคริ สต์ (ลูกา 22:54) แต่แน่นอนทีเดียว ที่
ถูกนั้นเขาควรจะยืนขึ้นกล่าวแก้ให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา (มาระโก 14:54) และแล้วการทดลองก็
มาถึง คนหนึ่งในกลุ่มคนที่กาลังอยูร่ อบกองไฟได้ช้ ี หน้าเปโตรว่า เป็ นหนึ่งในจานวนสาวกของพระเยซู
คริ สต์อย่างแน่นอน ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เปโตรได้ปฏิเสธอย่างน่าละอายว่า ตนไม่รู้เรื่ องราวอะไรเกี่ยวกับ
พระเยซูคริ สต์เลย แต่แล้วในที่สุดเปโตรก็หวนระลึกถึงถ้อยคาที่พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสทานายถึงตนไว้
เปโตรรู ้สึกอดสู ใจเป็ นยิง่ นัก
เขาได้ผละออกมาจากกลุ่มคนเหล่านั้นและร้องไห้ดว้ ยความขมขื่นใจ
เปโตรผูน้ ่าเวทนา พญามารได้ชนะเขาแล้ว แต่....จบกันเท่านั้นหรื อ?
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ไม่ เรื่ องมิได้ลงเอยแค่น้ นั แม้เปโตรจะได้ชื่อว่าเป็ นผูห้ นึ่ งที่ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับพระเยซูคริ สต์
แต่หลังจากที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงคืนพระชนม์ข้ ึนมาแล้ว พระองค์ได้เสด็จไปหาเปโตรทรงอภัยโทษ
ให้เขา และแต่งตั้งเขาให้ปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง (มาระโก 16:7, ยอห์น 21:15-19)
เปโตรปฏิบตั ิกิจที่พระเยซูคริ สต์ได้มอบหมายไว้น้ นั อย่างเกิดผล ดังจะเห็นได้จากคราวที่เปโตรเทศนา
เป็ นครั้งแรกหลังวันเพ็นเตคอสต์น้ นั มีผกู ้ ลับใจใหม่รับความรอดถึง 3,000 คน
พญามารหาช่องทางที่จะล่อลวงคริ สเตียนทุกคน และไม่มีคริ สเตียนสักคนเดียวที่จะรอดพ้น
จากการถูกทดลองไปได้ แต่จะไม่มีคริ สเตียนคนใดที่จะต้องพ่ายแพ้ต่อการทดลอง หากคริ สเตียนคนนั้น
ดาเนินชี วติ ใกล้ชิดสนิทสนมกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ยิง่ ไปกว่านั้นเขาควรอ่าน เชื่อฟังและปฏิบตั ิ
ตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างสม่าเสมอทุกวัน ถ้าเป็ นเช่นนั้นเขาก็จะสามารถเอาชนะการโจมตีของ
พญามารไม่วา่ จะมาในด้านใดรู ปใด และเข้าสู่ สง่าราศีของพระเจ้า พระเยซูคริ สต์ได้ทรงอธิษฐานเพื่อ
เปโตรผูพ้ ลาดพลั้งและคาอธิ ษฐานของพระองค์ได้รับคาตอบ ตราบใดที่พระองค์ยงั ทรงประทับอยูเ่ คียง
ข้างพระเจ้า เพื่อทูลเรื่ องราวเพื่อบุตรของพระองค์ทุกคน ตราบนั้นคาร้องทูลขอพระองค์เพื่อเราจะได้รับ
คาตอบ ด้วยเช่นกัน
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ความเร้ นลับของพญามาร
- หลายคนเกลียดและขยะแขยง พญามาร หวาดผวา ในความเหี ้ยมโหด ทารุ ณ ของมัน พยายาม
เมินหน้ าแม้ แต่ จะนึกถึงชื่ อของมัน
แต่ แล้ วก็ตัดไม่ ขาด ทุกย่ างก้ าวในชี วิตของเราต้ องสัมพันธ์ กับพญามารทุกขณะ ต้ องเผชิ ญกับ
การล่ อลวง นานาประการของมัน
- ความรุ่ งโรจน์ หรื อความวิบัติ ในชี วิตของเราจึงได้ อยู่ที่ตัวเราเองเป็ นใหญ่ หากยังขึน้ อยู่กับสิ่ ง
ที่นอกเหนือจากชี วิตของเราขึน้ ไปอีก
- ท่ านอาจไถหว่ าน ท่ านอาจสรรค์ สร้ าง ท่ านอาจต่ อสู้เพื่อชี วิตอย่ างเต็มที่ แต่ จะได้ ผลอย่ าง
เต็มที่ หรื อเต็มที ขึน้ อยู่กับว่ า วิธีการของท่ านสอดคล้ องกับวิธีการของพระเจ้ าหรื อไม่ ต่างหาก ท่ านไม่
อยากรู้ ยทุ ธวิธีนีด้ อกหรื อ?
สั่งซื้ อได้ที่
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนปฏิพทั ธ์
กรุ งเทพฯ
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