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ค าน า 
คงไม่มีใครปฏิเสธไดว้า่ ความร่มเยน็เป็นสุข ความสมหวงัเป็นท่ีปรารถนา และใฝ่หาของทุกคน 

แต่นัน่แหละ ความหวงั หรือความฝันกบัความเป็นจริงในชีวติของเรา มนัไม่สอดคลอ้งราบร่ืนเสมอไป
นกัหรอก หลายคร้ังมกัสวนทางกนัอยา่งน่าปวดร้าวท่ีสุด 

หนงัสือเล่มน้ีจะเปิดเผยถึงความเร้นลบัของพญามาร เจา้แห่งอ านาจมืดท่ีคอยคุกคามครอบง า
ชีวติของเราอยูทุ่กเวลานาที ท่านจะรู้ถึงสาเหตุแห่งความพา่ยแพใ้นชีวติ อยา่งละเอียดทุกแง่ทุกมุม พร้อม
ทั้งวธีิต่อสู้เอาชนะต่อการทดลองของพญามารอยา่งมีประสิทธิภาพตามครรลองของพระเจา้ 

ความเร้นลับของพญามาร นอกเหนือจากจะเป็นหนงัสือท่ีใหค้วามรู้น่าอ่านยิง่เล่มหน่ึงของ       
วลิเลียม ดบับลิว. ออร์ แลว้ ยงัแสดงออกซ่ึงอุดมการณ์อนัแน่วแน่ และความรับผดิชอบของท่านผูน้ี้ใน
ฐานะผูรั้บใชข้องพระเจา้ ท่ีพึงมีต่อพี่นอ้งคริสเตียน และพี่นอ้งร่วมโลก อยา่งน่าชมเชยยิง่ 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
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ศัตรูตัวส าคญั 

คริสเตียนจ าตอ้งเผชิญกบัศตัรูตวัส าคญัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้มนัวางแผนการอนัชัว่ร้ายเลวทราม 
ปราศจากเมตตาจิตและไม่มีการผอ่นผนัในอนัท่ีจะโค่นลม้คริสเตียนใหย้อ่ยยบัลง มนัมีใจเกลียดชงัพระ
เจา้และประชากรของพระองค ์มนัเป็นศตัรูท่ีร้ายกาจท่ีสุดของคริสเตียน 

บางคนประหลาดใจเม่ือรู้วา่ พญามารเป็นบุคคลส าคญัอนัดบั 4 ของจกัรวาล แต่นัน่เป็นความ
จริงทีเดียว! ลองพิจารณาดูก็ได ้ผูมี้ความส าคญัยิง่ในจกัรวาล บุคคลแรกคือ องคต์รีเอกานุภาพ ผูบ้ริสุทธ์ิ
ศกัด์ิสิทธ์ิ อนัไดแ้ก่ พระเจา้พระบิดา พระเจา้พระบุตร และพระเจา้พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ถดัไปก็คือ
ซาตานวญิญาณชัว่ซ่ึงกอปรดว้ยสติปัญญา และอ านาจเหนือธรรมชาติรองลงมาจากพระเจา้ นอกจากนั้น
มนัยงัมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะยกตวัเองข้ึนเป็นพระเจา้ ดว้ยการย  ่ายมีนุษยทุ์กคนใหจ้มอยูใ่น
ปลกัของมนั มนัโหดร้ายป่าเถ่ือนท่ีสุด หลอดลวงเก่งท่ีสุด และคดในขอ้งอในกระดูกมากท่ีสุด 

พญามารพยายามทุกวถีิทางท่ีจะปกปิดความชัว่ร้ายเลวทรามของมนั ประการแรก มนัจะท าให้
คนท่ีมีอารมณ์หวัน่ไหวง่ายเกิดความคิดวา่ พญามารซาตานไม่มีตวัมีตนจริง ส่วนท่ีคนบางคนเช่ือวา่ภูติผี
ปีศาจมีจริงนั้น ก็ไม่ใช่อะไรอ่ืน เป็นแต่เพียงพวกเราสมมุติกนัข้ึนมาเท่านั้น ช่างน่าประหลาดจริง ๆ ท่ี
คนเป็นอนัมากยอมรับการโป้ปดเทจ็ดงักล่าวน้ี คนเหล่าน้ีเช่ือวา่ ความชัว่ก็คือการขาดความดีนัน่เอง 
และเหตุท่ีคนทัว่ไปมีปกติท่ีจะกระท าส่ิงท่ีผดิก็เป็นเพราะวา่เขาเหล่านั้นมิไดก้ระท าส่ิงท่ีชอบ บุคคล
ประเภทน้ีจะไม่คิดสงสัยเลยวา่ มิวญิญาณชัว่ล่อลวงเขาใหคิ้ดเช่นนั้น 

อีกประการหน่ึง ซาตานอยากจะใหค้นทัว่ไปคิดวา่ มนัเป็นเพียงตวัตลกท่ีเตม็ไปดว้ย             
เล่ห์กระเท่ห์ อยูใ่นชุดสีแดงสดใส มีเขามีหางยางและมือถือสามง่าม ภาพของซาตานท่ีเห็นกนัอยู่
โดยทัว่ไปนั้นเป็นจินตนาการของจิตรกร ซ่ึงพยายามท่ีจะวาดใหเ้ป็นภาพของผูมี้อ านาจเหนือขมุนรก 
อนัเป็นการเขา้ใจผดิทั้งส้ิน ไม่มีส่ิงใดท่ีจะสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ซาตานไดดี้ไปกวา่การท่ีคนทัว่ไป
ส าคญัผดิในบุคลิกลกัษณะของมนั ลกัษณะหรือธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของซาตานนั้น พอท่ีจะสรุปไดเ้ป็น
สองสามประการตามล าดบัดงัน้ีคือ มนัไดล่้อลวงคนจ านวนนบัลา้น ๆ ซ่ึงก าลงัจะพินาศเป็นนิจนิรันดร์
ดว้ยแผนการอนัอุบาทวข์องมนั เป้าหมายโดยเฉพาะในการโจมตีของมนัก็คือ บรรดาผูท่ี้เป็นบุตรของ
พระเจา้ผูศ้รัทธาในองคพ์ระเยซูคริสต ์ มนัพยายามหาทางท่ีจะลบลา้งค าพยานของคริสเตียน โดยการชกั
น าใหก้ระท าความผดิบาป และโดยการล่อลวงใหค้ริสเตียนวุน่วายอยูก่บัอาชีพการงานฝ่ายโลกและ
ทะเยอทะยานอยากไดส่ิ้งท่ีเป็นของฝ่ายโลก 

การท่ีจะรู้เท่าทนั และรักษาตวัใหร้อดพน้จากกลอุบายท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอของพญามาร 
ยอ่มข้ึนอยูก่บัการท าความเขา้ใจถึงความจริงของมนัเป็นส าคญั คริสเตียนทุกคนควรจ าใส่ใจไวเ้สมอ
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เก่ียวกบัเป้าประสงค ์ ความทะเยอทะยาน และกลอุบายของผมีารซาตานพร้อมกนันั้นก็ควรจะย  าเกรง
อ านาจของมนัดว้ย การรู้เท่าทนัเช่นน้ีจะท าใหค้ริสเตียนเขา้ใจไดว้า่ เขาไม่สามารถด าเนินชีวติท่ีประสบ
แต่ความส าเร็จไดด้ว้ยก าลงัความสามารถของตนเอง และแลว้เขาก็จะเรียนรู้วา่พระเจา้ไม่ทรงมีพระ
ประสงคท่ี์จะใหเ้ขากระท าเช่นนั้น แต่ทรงประสงคใ์หเ้ขาเอาชนะต่ออ านาจของพญามารทุกเวลาดว้ย
ฤทธานุภาพของพระเยซูคริสตผ์ูท้รงฟ้ืนคืนพระชนม ์และมีอ านาจเหนือความตาย 
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ต้นก าเนิดของพญามาร 

“ในปฐมกาล พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผน่ดิน” (ปฐมกาล 1:1) พระองคท์รงสร้าง
เม่ือไร? ไม่มีใครทราบ พระคมัภีร์เองก็ไม่ไดเ้นน้ในเร่ืองน้ี แต่พระคมัภีร์บอกกบัเราวา่ พระเจา้ทรงพระ
ชนมอ์ยูก่่อนปฐมกาล พระองคท์รงด าเนินกระบวนการสร้างสรรคด์ว้ยพระองคเ์อง และบอกวา่ ทุกส่ิง
ทุกอยา่งในจกัรวาลท่ีเรารู้และเห็นนั้นเกิดจากท่ีฝีพระหตัถ์ของพระองคโ์ดยตรง 

การศึกษาเก่ียวกบัพื้นผวิของโลกไดช้กัน าใหน้กัวทิยาศาสตร์เป็นจ านวนมากเช่ือวา่ โลกและ
จกัรวาลนั้นมีอายเุก่าแก่มาก ซ่ึงในเร่ืองน้ีก็หาไดข้ดักบัพระคริสตธรรมคมัภีร์ไม่ แมว้า่พระวจนะของ
พระเจา้จะไม่ไดเ้นน้ในเร่ืองยุคต่าง ๆ ของโลกเป็นล าดบั ๆ ไป แต่ก็มีหลกัฐานบางประการท่ีสนบัสนุน
ความเห็นท่ีวา่ มีอยูช่่วงหน่ึงเป็นระยะเวลาอนัยาวนานทีเดียวท่ีโลกอยูใ่นสภาพร้างวา่งเปล่า ซ่ึงในเร่ืองน้ี
อาจจะเป็นเพราะผลแห่งการพิพากษาลงโทษของพระเจา้ก็วา่ได ้ และยคุต่าง ๆ ในธรณีวทิยา ก็อาจจะ
อธิบายถึงลกัษณะของโลกน้ีระหวา่งช่วงเวลาดงักล่าวนั้นไดอ้ยา่งถูกทีเดียว 

ในช่วงหน่ึงของอนนัตกาล ณ จุดเร่ิมตน้แห่งกาลเวลา พระเจา้ไดท้รงวางแผนการ และเนรมิต
สร้างโลก และสากลจกัรวาลท่ีหอ้มลอ้มโลก นอกจากนั้นพระองคย์งัไดท้รงเนรมิตสร้างส่ิงมีชีวติข้ึน
เป็นพิเศษ “รูปหน่ึง” มีสภาพเป็นกายวญิญาณ เป็นทิพยท่ี์ย ัง่ยนือยูต่ลอดกาล เรียกวา่ “ทูตสวรรค”์ 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของทูตสวรรคน์ั้น ดูเหมือนวา่จะเป็นการรับสนองพระบรมราช
โองการของพระเจา้ส าเร็จสมบูรณ์ ดว้ยการควบคุมดูแลระบบดวงดาวต่าง ๆ และกายทิพยท์ั้งหลาย และ
ควบคุมธรรมชาติท่ีปกคลุมโลกน้ีอยู ่ เช่น ทะเลมหาสมุทร ลมทุกชนิด ฝน ฯลฯ นอกเหนือจากทูต
สวรรค ์ ซ่ึงมีอ านาจมากมายมหาศาลเหล่าน้ีแลว้ พระเจา้ไดท้รงสร้างทูตสวรรคซ่ึ์งมีสภาพพิเศษอีกองค์
หน่ึง มีนามกรวา่ “ลูซิเฟอร์” ซ่ึงมีความหมายวา่ “ผูส่้องแสงประกายเจิดจา้” ความหมายดงักล่าวน้ี มิได้
แสดงถึงเพียงลกัษณะกายวญิญาณของมนัเท่านั้น แต่ยงัไดแ้สดงถึงความคิดจิตใจ สติปัญญา ฤทธ์ิเดช
และสิทธิอ านาจของมนั อีกดว้ย กล่าวอีกนยัหน่ึง พระเจา้ไดท้รงแต่งตั้งลูซิเฟอร์ให้เป็นผูน้ าท่ีมีอ านาจ
เตม็เหนือเหล่าทูตสวรรคท์ั้งมวล 

ขอ้ความท่ีน่าสนใจยิง่ตอนหน่ึงในพระธรรมคมัภีร์ท่ีควรสนใจเป็นอยา่งยิง่ก็คือ ในหนงัสือ     
เอเสเคียล 28:12-19 ซ่ึงกล่าวถึงกษตัริยเ์มืองไทระ(ตุโร) เป็นส าคญั ขอ้ความตอนนั้น วา่ดงัน้ี 

“เจา้เป็นตราแห่งความสมบูรณ์แบบ เตม็ดว้ยสติปัญญา และมีความงามอยา่งพร้อมสรรพ เจา้อยู่
ในเอเดนพระอุทยานของพระเจา้ เพชรพลอยทุกอยา่งเป็นเส้ือของเจา้ คือทบัทิมบุษราคมัน ้าอ่อน เพชร 
เพทาย โกเมน และมณีโชติ ไพฑูรย ์ มรกตและเบริล เพชรพลอยเหล่าน้ีฝังในทองค าและลวดลาย
แกะสลกัก็เป็นทองค า ส่ิงเหล่าน้ีจดัเตรียมไวใ้นวนัท่ีสร้างเจา้ข้ึนมา เราตั้งเจา้ใหอ้ยูก่บัเครูบ ผูพ้ิทกัษท่ี์ได้
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เจิมตั้งไว ้ เจา้อยูบ่นภูเขาบริสุทธ์ิแห่งพระเจา้ และเจา้เดินอยูท่่ามกลางศิลาเพลิง เจา้ก็ปราศจากต าหนิใน
วธีิการทั้งหลายของเจา้ ตั้งแต่ท่ีเจา้ไดถู้กสร้างข้ึนมาจนพบความบาปชัว่ในตวัเจา้ ในความอุดมสมบูรณ์
แห่งการคา้ของเจา้นั้น เจา้ก็เตม็ดว้ยการทารุณ เจา้กระท าบาป เราจะก าจดัเจา้เสียจากภูเขาแห่งพระเจา้ 
และเครูบผูพ้ิทกัษน์ั้นก็ขบัเจา้ออกไปจากท่ามกลางศิลาเพลิง จิตใจของเขา้ผยองข้ึนเพราะความงามของ
เจา้ เจา้กระท าใหส้ติปัญญาของเจา้เส่ือมทรามลง เพราะเห็นแก่ความงามของเจา้ เราเหวีย่งเจา้ลงท่ีดิน
แลว้ เราตีแผเ่จา้ต่อหนา้กษตัริยท์ ั้งหลาย เพื่อตาของท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะเพลินอยูท่ี่เจา้ เจา้กระท าให้
สถานนมสัการของเจา้สาธารณ์ โดยความบาปชัว่มากมายของเจา้ ในการคา้อนัไม่ชอบธรรมของเจา้ เหตุ
ฉะนั้น เราจึงน าไฟลงมาจากหมู่พวกเจา้ ไฟก็เผาผลาญเจา้ เรากระท าใหเ้จา้กลบัเป็นเถา้ไปบนพื้นโลก 
ในสายตาของคนทั้งปวงท่ีเห็นเจา้ บรรดาผูท่ี้รู้จกัเจา้ ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย เขาก็ตกตะลึกเพราะเจา้ 
เจา้ส้ินสูญลงอยา่งน่าคร่ันคร้าม และจะไม่ด ารงอยูอี่กต่อไปเป็นนิตย”์ 

ถา้เราสังเกตใหดี้ ก็จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ แมว้า่ขอ้ความตอนน้ีจะข้ึนตน้โดยระบุถึงกษตัริย์
แห่งเมืองไทระ(28:2,12) แต่เน้ือหา (ซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ยขอ้ 11) กลบัทา้วความขา้มไปถึงกษตัริยแ์ห่งความชัว่
ชา้ ซ่ึงอยูเ่บ้ืองหลงักษตัริยอ์งคน้ี์ และกระตุน้ใหก้ษตัริยอ์งคน้ี์ประกอบกรรมชัว่ กษตัริยซ่ึ์งอยูเ่บ้ืองหลงั
นั้นคือพญามารนัน่เอง 

ขอ้ความตอนน้ีไดพ้รรณนาใหเ้ห็นถึงลกัษณะของบุคคลผูห้น่ึงวา่ เป็นผูท่ี้เตม็ไปดว้ยสติปัญญา 
มีความงามอยา่งพร้อมสรรพ และวถีิทางของมนัก็สมบูรณ์แบบ (28:11,15) ศาสดาพยากรณ์ไดบ้นัทึก
ขอ้ความน้ีได ้ซ่ึงเปิดเผยพระด าริท่ีแทจ้ริงของพระเจา้เก่ียวกบัวญิญาณท่ีชัว่ร้ายตนน้ี 

นอกเหนือไปจากนั้น ขอ้ความตอนน้ียงัแสดงใหเ้ห็นวา่พญามารผูน้ี้เคยอยูใ่นสวนเอเดน หรือ
อุทยานของพระเจา้มาก่อน (28:13) อาจจะเป็นไปไดว้า่ “เอเดน” ในท่ีน้ีหมายถึง เอเดนแห่งอ่ืน ซ่ึงตั้งอยู่
ก่อนท่ีพระเจา้จะทรงสร้างสวนเอเดนแห่งท่ีพระองคท์รงใหเ้ป็นท่ีอาศยัของอาดมัและเอวา เพราะไม่
ปรากฏวา่มีบุปผชาติเป็นรูปลกัษณ์ในการพรรณนาความงดงามของสวนแห่งนั้น แต่กลบัใชแ้ร่ธาตุต่าง 
ๆ เป็นอุปกรณ์ในการพรรณนาความงาม นอกจากน้ีความสามารถเป็นพิเศษในทางดนตรีของผูท่ี้พระเจา้
ทรงสร้างผูน้ี้ ก็เป็นขอ้ท่ีน่าสังเกตเช่นกนั 

ยิง่ไปกวา่นั้นอีก ขอ้ความตอนดงักล่าวยงับอกวา่ บุคคลผูน้ี้เป็น “เครูบ” หรือ “ผูพ้ิทกัษท่ี์ไดเ้จิม
ตั้งไว”้ (28:14) ดงันั้นพระเจา้ไดท้รงตั้งลูซิเฟอร์ใหเ้ป็นผูท่ี้รักษาพระท่ีนัง่ของพระองค ์ ลูซิเฟอร์เป็นทูต
ท่ีพระเจา้ไดท้รงสร้างข้ึน และอาจกล่าวไดที้เดียววา่ พญามารเป็นส่ิงท่ีมีชีวติท่ีน่าอศัจรรยท่ี์สุด และ
ไดรั้บพระพรและความเมตตาจากพระเจา้มากท่ีสุด ในบรรดาส่ิงมีชีวติทั้งมวลท่ีพระเจา้ไดท้รงสร้างข้ึน 

แมว้า่พญามารจะเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงสร้างข้ึน ใหเ้ป็นคนดีอยา่งครบถว้นสมบูรณ์แบบเช่นนั้นก็
ตาม ก็ไม่วายท่ีมนัจะท าผดิคิดชัว่และความบาปน่ีเอง ส่งผลใหพ้ระเจา้ตอ้งขบัไล่มนัออกจากสวรรคแ์ละ
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ลัน่วาจาวา่จะก าจดัมนั (28:19) สภาพแห่งความผดิบาปของมนั และวธีิท่ีพระเจา้จะทรงพิพากษาลงโทษ
มนั ก็ไดบ้รรยายไวบ้า้งแลว้พอเป็นสังเขป (28:17) 

นกัปราชญท์างพระคริสตธรรมคมัภีร์หลายท่าน ดูเหมือนจะลงความเห็นวา่ ขอ้ความดงักล่าวน้ี 
จะตีความหมายเป็นอยา่งอ่ืนไปไม่ได ้ นอกจากจะตีความวา่ เป็นการพรรณนาถึง ลูซิเฟอร์ ซ่ึงเป็นผูน้ า
และผูบ้งการของเหล่าทูตสวรรค ์ ขอ้ความตอนน้ีบอกให้รู้ล่วงหนา้ถึงโทษท่ีมนัจะไดรั้บ แต่อยา่งไรก็ดี 
ค  าพยากรณ์ในขอ้ความตอนดงักล่าว จะยงัไม่สัมฤทธ์ิผลครบถว้นทุกประการ จนกวา่จะถึงวาระสุดทา้ย
แห่งยคุปัจจุบนั อนัเป็นวาระท่ีพระเจา้จะทรงด าเนินแผนการของพระองคใ์นขั้นต่อไปใหส้ าเร็จ 
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ความผดิบาปของลูซิเฟอร์ 

เราตอ้งยอมรับวา่ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ มีปัญหาท่ียากแก่การเขา้ใจอยูห่ลายประเด็นทีเดียว 
หน่ึงในจ านวนประเด็นเหล่านั้นไดแ้ก่ เหตุผลในเร่ืองการท าความผดิบาปของลูซิเฟอร์ จริงอยูแ่มว้า่ 
พระเจา้ทรงโปรดใหพ้ญามารและเหล่าทูตสวรรค ์ มีอิสระเสรีในการเลือกทางเดินใหก้บัตวัเอง แต่
ปัญหาท่ีน่าคิดอยูท่ี่วา่ ในเม่ือลูซิเฟอร์หรือพญามารซ่ึงเป็นผูท่ี้ “เตม็ไปดว้ยสติปัญญา” และ “ปราศจาก
ต าหนิในวถีิทาง” ของตนจะหาญกระท าบาปเป็นท่ีโทมนสัพระทยัแก่พระเจา้ถึงขนาดนั้น จึงนบัวา่เป็น
ขอ้ล ้าลึกขอ้หน่ึง ซ่ึงคนในทุกยคุทุกสมยัไมส่ามารถเขา้ถึงได ้

ขอ้ความท่ีสะดุดตาตอนหน่ึง ในพระธรรมอิสยาห์ 14:12-17 ดูเหมือนจะช้ีใหเ้ห็นถึงความผดิ
บาปของพญามาร และการขบถอนัใหญ่หลวงของมนัท่ีกระท าต่อพระเจา้ 

“โอ ดาวประจ ากลางวนัเอ๋ย พอ่โอรสแห่งพระอรุณเจา้ร่วงลงมาจากฟ้าสวรรคแ์ลว้ซิ เจา้ถูกตดั
ลงมายงัพื้นดินอยา่งไรหนอ เจา้ผูก้ระท าใหบ้รรดาประชาชาติตกต ่าน่ะ เจา้ร าพึงในใจของเจา้วา่ “ข้าจะ
ข้ึนไปยงัฟ้าสวรรค ์เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจา้ ข้าจะตั้งพระท่ีนัง่ของขา้ ณ ท่ีสูงนั้น ข้าจะนัง่บน
สถานเทพชุมนุม ณ ทิศอุดรไกล ขา้จะข้ึนไปเหนือความสูงของเมฆ ข้าจะกระท าตวัของขา้เหมือนองคผ์ู ้
สูงสุด” แต่เจา้ถูกน าลงมาสู่แดนคนตาย ยงัท่ีลึกของปากแดน บรรดาผูท่ี้เห็นเจา้จะเพง่ดูเจา้ และจะ
พิจารณาเจา้วา่ ชายคนน้ีหรือท่ีกระท าใหโ้ลกสั่นสะเทือน ผูเ้ขยา่ราชอาณาจกัรทั้งหลาย ผูท่ี้ไดก้ระท าให้
โลกเป็นเหมือนถ่ินทุรกนัดาร และคว  ่าหวัเมืองของโลกเสีย ผูไ้ม่ยอมใหเ้ชลยกลบัไปบา้นของเขา” 

ในตอนตน้ของพระธรรมอิสยาห์บทท่ี 14 ไดก้ล่าวถึง การก่อร่างสร้างตวัของชนชาติอิสราเอล
ข้ึนใหม่ ตลอดจนพระพรส าหรับชนชาติอิสราเอลและส าหรับโลก แต่แลว้ก็กลบัเปล่ียนเร่ืองไปอยา่ง
ฉบัพลนั โดยหนัไปกล่าวเนน้ถึง สาเหตุแห่งความผดิบาปและความทุกขร์ะทมซ่ึงพญามารเป็นผู ้
ก่อใหเ้กิดข้ึนดว้ยตวัของมนัเอง มนัมีสมญานามวา่ ลูซิเฟอร์ ซ่ึงหมายความถึง ผูส่้องแสงสวา่งอนัเจิดจา้ 
นกัปราชญท์างพระคมัภีร์บางท่าน อยา่งเช่นท่าน เลวส์ี สเปอร่ี แชฟเฟอร์ เช่ือวา่ ขอ้ความในพระธรรม
อิสยาห์ตอนน้ีเป็นค าพยากรณ์ ซ่ึงพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อนัเป็นเวลาท่ีซาตานจะถูกพระเจา้
ลงโทษอยา่งเตม็ขนาด ท่ีมนัไดข้บถและล่วงละเมิดต่อราชบงัลงักข์องพระองค ์

ปัญหาท่ีน่าสนใจในขอ้ความน้ี ก็คือการตีแผใ่หเ้ห็นถึงกน้บ้ึงแห่งจิตใจของพญามาร ขอ้ความ
ตอนน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงโลภะจริตท่ีแฝงเร้นอยูใ่นจิตใจน้ีเองท่ีเป็นรากเหงา้ของการท าบาป เป็นแรงจูงใจ
อนัทรงพลงัท่ีท าใหม้นัขบถต่อพระเจา้ 

เราตอ้งจดจ าไวว้า่ การขบถคร้ังน้ีเกิดข้ึนก่อนสมยัของอาดมัและเอวาเป็นเวลานานโขทีเดียว ซ่ึง
ท่ีจริงแลว้คงจะเกิดก่อนช่วงเวลาท่ีแผน่ดินโลกรกร้างและวา่งเปล่าอยู ่ (ปฐมกาล 1:2) เป็นเวลานานโขก็
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วา่ได ้ เวลานั้นมีการขดัแยง้กนัอยา่งรุนแรง ระหวา่งซาตานกบัพระเจา้ในสวรรค ์ สืบมาจนกระทัง่
ปัจจุบนัน้ี 

ลกัษณะความผดิบาปของลูซิเฟอร์นั้น อาจจ าแนกไดเ้ป็น 5 ประการตามล าดบั ท่ีส าคญัท่ีสุดก็
คือ ความปรารถนาท่ีจะกระท าตามใจตวัเอง ซ่ึงในเร่ืองน้ี ลูซิเฟอร์ไดเ้ลือกทางเดินของตวัเองแทนท่ีจะ
เลือกเดินตามวถีิทางของพระเจา้ น่ีแหละท่ีเป็นรากเหงา้แห่งความผดิบาปทั้งมวล 

พฤติกรรมท่ีตรงกนัขา้มกบักรณีดงักล่าวอยา่งเห็นไดช้ดั คือกรณีขององคพ์ระเยซูคริสต์เจา้ เม่ือ
คราวท่ีพระองคเ์สด็จเขา้มาในโลกน้ี ในระหวา่งท่ีพระองคท์รงปฏิบติัพระราชกิจของพระองค ์ พระองค์
ทรงมีความปรารถนาท่ีจะกระท าตามพระประสงคข์องพระบิดาทุกกระเบียดน้ิว 

เราจะเห็นขอ้แตกต่างไดเ้ด่นชดัยิง่ข้ึน เม่ือเราสังเกตถึงค าพดูอนัแสดงถึงความปรารถนา ซ่ึงลูซิ
เฟอร์ใชค้  าวา่ “ขา้จะ....” ถึงหา้คร้ัง ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัองคพ์ระเยซูคริสตพ์ระผูช่้วยให้รอดของเรา อยา่ง
มากมาย เพราะพระองคท์รงใชแ้ต่ค าพดูท่ีแสดงถึงความซ่ือสัตยแ์ละจงรักภกัดีต่อพระบิดาดงัน้ี “อยา่ให้
เป็นตามใจปรารถนาของขา้พระองค ์แต่ใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองค”์ (มทัธิว 26:39)  

“ขา้แต่พระเจา้ ขา้พเจา้มาเพื่อจะใหน้ ้าพระทยัของพระองคส์ าเร็จ” (ฮีบรู 10:7) 
ดูเหมือนจะเป็นท่ีแน่ชดัวา่ ต าแหน่งหนา้ท่ีของลูซิเฟอร์นั้นก็คือ เป็นผูค้วบคุมบงการใหก้าร

ปฏิบติัภารกิจของเหล่าทูตสวรรคซ่ึ์งมีข่ายงานครอบคลุมทัว่ทั้งจกัรวาล ด าเนินไปดว้ยดี นอกจากน้ีลูซิ
เฟอร์ยงัมีต าแหน่งเป็นผูพ้ิทกัษร์าชบงัลงักข์องพระเจา้ ซ่ึงเป็นต าแหน่งอนัทรงเกียรติสูงยิง่ แต่ถึงกระนั้น
ส่ิงเหล่าน้ีก็หาไดท้  าใหลู้ซิเฟอร์พึงพอใจไม่ ในตอนท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวถึงความผดิบาปของลู
ซิเฟอร์นั้น จะเห็นไดว้า่ มนัมีความเห่อเหิมทะเยอทะยานเป็นอนัมาก จนถึงขนาดท่ีจะข้ึนครองบงัลงัก์
แทนพระเจา้ผูสู้งสุดทีเดียว 

ค าวา่ “ขา้จะ” ค  าแรก แสดงใหเ้ห็นวา่ ลูซิเฟอร์มีใจโลภ อยากจะอยูใ่นสวรรคต์ลอดไป (อิสยาห์ 
14:13) “ขา้จะ” ค  าท่ีสองช้ีใหเ้ห็นวา่ มนัตอ้งการท่ีจะเป็นใหญ่ ทีอ านาจเหนือส่ิงทั้งปวงท่ีพระเจา้ทรง
สร้างข้ึน ค าท่ีวา่ “ดาวทั้งหลายของพระเจา้” นั้น ใหค้วามหมายอยา่งชดัเจนวา่ หมายถึงทูตสวรรคอ์นั
ทรงศกัด์ิทั้งหลายของพระเจา้ เช่น อคัรเทวธิบดี มีคาเอล และ กบัรีเอล มิตรสหาย ผูท้รงอ านาจยิง่ของ
ชนชาติอิสราเอล เป็นอาทิ 

ค าวา่ “ขา้จะ” ค  าท่ีสามของผร้ีายตนน้ี ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ มนัพยายามหาทางท่ีจะใหไ้ดรั้บการ
ยกยอ่งนบัถือมากข้ึนในสวรรค ์ส่วนท่ีเรียกวา่ “สถานเทพชุมนุม ณ ทิศอุดร...” บางทีสวรรคส่์วนท่ีกล่าว
น้ี อาจจะเป็นสถานท่ีซ่ึงพระบงัลงักอ์นัสูงสุดของพระเจา้ตั้งอยูก่็เป็นได ้

ความชัว่ชา้เลวทรามทั้งหลายแหล่ท่ีแหละ ท่ีท าใหพ้ญามารประสบความพินาศอยา่งเล่ียงไม่พน้ 
ลูซิเฟอร์ผูมี้สติปัญญาและความงดงามอยา่งไม่มีใครเหมือน แต่มนัก็หาไดพ้ึงพอใจกบัส่ิงเหล่านั้นไม่ 
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กลบัปรารถนาท่ีจะไดรั้บเกียรติยศอนัสูงยิง่สุดยอดยิง่ข้ึนไปอีก มนัปรารถนาท่ีจะข้ึนไปเหนือความสูง
ของเมฆ ซ่ึงตามความจริงแลว้ก็คือ มนัไดว้างแผนการท่ีจะเป็นเหมือนพระเจา้ผูสู้งสุด ความปรารถนา
เช่นน้ี ยอ่มหมายถึงความตอ้งการท่ีจะโค่นลม้พระบลัลงักข์องพระเจา้ เพราะวา่ไม่มีผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีสามารถ
เป็นเหมือนพระเจา้สูงสุดได ้เวน้เสียแต่ ผูน้ั้นจะไดข้ึ้นครองบลัลงักแ์ทนพระองค ์

ถึงแมว้า่ ความทะยานอยากจะซ่อนเร้นอยูใ่นจิตใจของลูซิเฟอร์ก็ตาม แต่ก็หาไดพ้น้ไปจากสาย
พระเนตรของพระเจา้ไม่ เพราะไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่อนไวพ้น้พระเนตรของพระองค ์ แต่ตรงกนัขา้มทุก
ส่ิงปรากฏแจง้ต่อพระองค ์(ฮีบรู 4:13) และแลว้การลงโทษอยา่งทนัทีทนัควนัก็ติดตามมา ลูซิเฟอร์ไดถู้ก
ขบัออกจากต าแหน่งอนัสูงส่ง กลายเป็นพญามารผูล่้อลวง เป็นศตัรูตวัส าคญัของพระเจา้และประชากร
ของพระองค ์ วาระแห่งความพินาศของมนัไดรั้บการประทบัตราไวแ้ลว้ แต่การลงโทษชัว่นิรันดร์นั้น 
จะตอ้งรอเวลาและสถานท่ีท่ีพระเจา้ทรงก าหนดไว ้
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การพพิากษาลงโทษ 

พระคมัภีร์ไม่ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการพิพากษาลงโทษพญามารไวท้ั้งหมด เรารู้แต่
เพียงวา่ มนัถูกปลดออกจากต าแหน่งอนัสูงสุดท่ีพระเจา้ประทานแก่มนั อนัเป็นผลใหม้นัตอ้งสูญเสีย
ยศถาบรรดาศกัด์ิ อภิสิทธ์ิ และสง่าราศีทั้งหมด และตอ้งตกอยูใ่นสภาพท่ีน่าอปัยศอดสูจนท่ีจะสรรหา
ถอ้ยค ามาเปรียบได ้ ถึงกบัพระเยซูคริสตต์รัสวา่ มารเป็น ผูมุ้สา และเป็นพอ่ของการมุสา (ยอห์น 8:44) 
แต่อยา่งไรก็ตาม มนัยงัคงมีต าแหน่งเป็นผูก้ล่าวหาคริสเตียนอยู ่(โยบ 1:6, ลูกา 22:31,32)  

ดูเหมือนเป็นการแน่ชดัวา่ เม่ือพญามารถูกขบัไล่ลงมาจากสวรรคน์ั้น มนัไดช้กัชวนทูตสวรรค์
เป็นอนัมากใหติ้ดตามลงมาดว้ยคือ เหล่าทูตสวรรคท่ี์ไม่พอใจอธิปไตยท่ีพระเจา้ประทานให ้(ยดูา 6) ครู
สอนหลกัศาสนศาสตร์คริสเตียนหลายคนเช่ือวา่ พวกทูตสวรรคเ์หล่าน้ี ก็คือพวกท่ีพระคมัภีร์
เปรียบเทียบไวว้า่เป็น หน่ึงในสามส่วนของดวงดาวในทอ้งฟ้า (วิวรณ์ 12:4) ซ่ึงก็ยอ่มหมายความวา่ เม่ือ
พญามารถูกไล่ออกจากต าแหน่งอนัสูงสุดของมนัในฐานท่ีมนัไดข้บถต่อพระเจา้ และอ านาจสูงสุดของ
พระองคน์ั้น ไดมี้ทูตสวรรคเ์ป็นจ านวนมากถึงหน่ึงในสามส่วนของทูตสวรรคท์ั้งหมดติดตามมนัมาดว้ย 

ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ ทูตสวรรคเ์หล่านั้น ก็คือส่ิงท่ีคนในทุกวนัน้ีเรียกวา่วิญญาณชัว่หรือภูติผี
ปีศาจนัน่เอง ทูตสวรรคเ์หล่าน้ี แมใ้นปัจจุบนัก็ยงัคงอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของพญามาร และกระท า
ตนเป็นปฏิปักษต่์อพระราชอ านาจของพระเจา้ และดูเหมือนวา่พระคมัภีร์กล่าวถึงทูตสวรรคอี์กพวก
หน่ึง ซ่ึงเป็น “พวกทูตสวรรคท่ี์ไดท้  าบาป...ถูกผลกั...ลงไปสู่ทุคติ และไดข้งัไวใ้นขุมนรกมืด คุมไว้
จนกวา่จะถึงเวลาทรงพิพากษา” (2 เปโตร 2:4) 

เช่ือกนัวา่ ลูซิเฟอร์เคยอยูใ่นโลกน้ีและเคยใชโ้ลกน้ีเป็นศูนยบ์ญัชางานของมนั ก่อนท่ีพระเจา้จะ
ทรงสร้างมนุษย ์ ดว้ยเหตุน้ีเองนกัปราชญท์างพระคริสตธรรมคมัภีร์บางคนจึงกล่าววา่ การท่ีพระเจา้ได้
ทรงพิพากษาลงโทษลูซิเฟอร์นั้น ไดย้งัผลใหโ้ลกน้ีถูกสาปแช่งไปดว้ย ผูท่ี้เช่ือเช่นน้ีกล่าววา่ เร่ืองน้ีเป็น
ท่ีเปิดเผยอยา่งชดัแจง้ในประโยคแรกของพระคริสตธรรมคมัภีร์ คือหลงัจากท่ีพระคมัภีร์ไดก้ล่าววา่ “ใน
ปฐมกาลพระเจา้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผน่ดิน” แลว้ก็ไดช้ี้ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนต่อไปวา่ “แผน่ดินก็เริด
ร้างและวา่งเปล่าอยู”่ (ปฐมกาล 1:1,2) 

เราไม่อาจคิดไวว้า่ พระเจา้จะทรงสร้างส่ิงใดส่ิงหน่ึงในลกัษณะท่ีไม่สมบูรณ์แบบและไม่มี
ประโยชน์อนัใดเลย พระองคท์รงเป็นพระเจา้ท่ีเพียบพร้อมดว้ยระเบียบแบบแผน พระองคไ์ม่ไดท้รง
เป็นพระเจา้แห่งการสับสนวุน่วาย (เหตุผลอยา่งหน่ึงท่ีช่วยคล่ีคลายปัญหาน้ีก็คือ ค าวา่ “แผน่ดินก็วา่ง
เปล่า......” นั้น ในพระคมัภีร์เดิมฉบบัภาษาฮีบรูมีความหมายวา่โลกกลายเป็นท่ีเริดร้างและวา่งเปล่า) แต่
เราอาจคิดไดว้า่ เม่ือแรกท่ีพระเจา้ทรงสร้างโลกนั้น พระองคท์รงสร้างข้ึนใหป้ระกอบดว้ยความสวยงาม
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พร้อมสรรพ เตม็ไปดว้ยส่ิงของมีค่าอยา่งสมบูรณ์แบบ แต่แลว้ก็มีเหตุการณ์บางอยา่งอุบติัข้ึนอนัเป็นผล
ใหโ้ลกน้ีเปล่ียนแปลงสภาพไปจากเดิม ซ่ึงเป็นไปไดว้า่เหตุการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนนั้นคือการท่ีพระเจา้ทรงขบั
ไล่ซาตานลงมายงัโลกน้ี มีแนวคิดอยูแ่นวหน่ึง เรียกวา่แนวคิดเร่ืองการสร้างข้ึนใหม่ ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ี
นกัศาสนศาสตร์หลายคนนิยมใชใ้นการตีความหมายเร่ืองการสร้างในพระธรรมปฐมกาลวา่ ระยะเวลา
การสร้างโลกในพระธรรมปฐมกาลนั้น สอดคลอ้งตอ้งกนักบัการแบ่งยคุสมยัต่อมาทางธรณีวทิยา
แนวคิดน้ีมีวา่ ตอ้งมีระยะเวลาช่วงหน่ึงระหวา่งคราวท่ีพระเจา้ทรงสร้างโลกคร้ังแรกกบัคราวท่ีทรงสร้าง
โลกข้ึนใหม่ ท่ีแผน่ดินโลกเริดร้างและวา่งเปล่าอยู ่ตามท่ีปรากฏใน พระธรรมปฐมกาล 1:1,2 นัน่เอง 
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พระเจ้าทรงสร้างโลกขึน้ใหม่ 

จากการสรุปความคิดเห็นในทางธรณีวทิยา ท าใหไ้ม่อาจปฏิเสธไดว้า่ คร้ังหน่ึงโลกเคยอยูใ่น
สภาพท่ีป่ันป่วน ไม่เขา้รูปเขา้รอย ไม่อยูใ่นภาวะท่ีจะเอ้ืออ านวยส่ิงมีชีวติใหอุ้บติัหรือด ารงอยูไ่ด ้และอยู่
ในสภาพเช่นน้ีเป็นเวลานาน ดงันั้นจากหลกัฐานทางธรณีวทิยา ท าใหเ้ราเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ยคุต่าง ๆ 
ในทางธรณีวทิยานั้น เขา้กนัไดก้บัพระธรรมปฐมกาลบทท่ี 1:2 อยา่งพอดิบพอดี 

ส่วนอีก 6 วนัต่อมา (1:3-2:1) ท่ีพระเจา้ไดท้รงบูรณะปฏิสังขรณ์โลกเพื่อให้เป็นระเบียบ และ
เหมาะสมท่ีมนุษยจ์ะด ารงชีวิตอยูไ่ดอี้กคร้ังหน่ึงนั้น พวกท่ีเช่ือแนวคิด “การสร้างข้ึนใหม่” อา้งวา่
หมายถึงวนัเวลาตามปกติ (คือวนัหน่ึงมี 24 ชัว่โมง) 

เป็นการยากอยา่งยิง่ส าหรับนกัธรณีวทิยาในการท่ีจะหาหลกัฐานมาสนบัสนุน แนวคิดเร่ือง 
“การสร้างข้ึนใหม่” ก่อนหนา้ท่ีจะเกิดมนุษยชาติข้ึนบนพื้นโลกเพียงเล็กนอ้ย ในเร่ืองน้ี อาจเป็นไปไดว้า่ 
ช่วงเวลา 6 วนั ท่ีพระเจา้ไดท้รงสร้างส่ิงต่าง ๆ ข้ึนในสวนเอเดนนั้น เป็นระยะเวลาสั้นเกินกวา่ท่ีจะทิ้ง
ร่อยรอยต่าง ๆ ในทางธรณีไวเ้ป็นหลกัฐาน 

การตีความหมายโดยยดึเอาแนวคิดเร่ืองการสร้างข้ึนใหม่เป็นหลกัน้ี หาไดเ้ป็นท่ียอมรับกนั
โดยทัว่ไปไม่ แต่มีนกัธรณีวิทยาท่ีเป็นคริสเตียนบางคนไดส้อนถึงแนวคิดน้ี อยา่งไรก็ตาม แนวคิดน้ีก็
เป็นแนวคิดท่ีสามารถอธิบายใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งตอ้งกนัระหวา่ง ช่วงเวลาอนัยาวนานทาง
ธรณีวทิยา กบัระยะเวลาท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์บนัทึกไว ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สามารถโยงไปถึงวาระท่ี
พญามารถูกขบัไล่ออกจากสวรรค ์และการท่ีโลกน้ีถูกแช่งสาป ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลทีเดียว 

ในพระธรรมปฐมกาลบทท่ี 1:2 นั้น เราจะเห็นวา่พระวญิญาณของพระเจา้ หรืออีกนยัหน่ึงก็คือ
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ปกคลุมอยูเ่หนือน ้านั้น (1:2) ซ่ึงอาจเป็นการเตรียมพร้อมไวส้ าหรับการท่ีพระเจา้
ทรงเร่ิมสร้างโลกข้ึนใหม่ 

พระเจา้ทรงบนัดาลใหค้วามสวา่งเกิดข้ึนเป็นอนัดบัแรก ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ พระองคท์รง
สร้างดวงอาทิตยห์รือดวงจนัทร์ข้ึนในเวลานั้น หากแต่อาจเป็นการบนัดาลใหก้ลุ่มหมอกอนัหนาทึบซ่ึง
ปกคลุมโลกอยู ่กระจดักระจายเบาบางไป 

พระราชกิจต่อ ๆ มาก็คือ การแยกน ้าออกเป็นสัดส่วน ส่วนหน่ึงเป็นไอน ้าในบรรยากาศ อีก
ส่วนหน่ึงรวมตวักนัเป็นทะเลและมหาสมุทร ต่อจากนั้น พื้นดินแหง้ก็ปรากฏ มีพืชพนัธ์ุธญัญาหารเจริญ
งอกงามข้ึน ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ ก็เร่ิมฉายแสง ปลา นก และสัตวต่์าง ๆ ก็เกิดตามข้ึนมา จนในท่ีสุด 
ทุกส่ิงทุกอยา่งก็เหมาะสมแก่การท่ีมนุษยจ์ะด ารงชีวิตอยู ่
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หลงัจากท่ีพระเจา้ไดท้รงสร้างสรรพส่ิงทั้งหลาย (ไม่อาจนบัจ านวนไดถ้ว้นทัว่) แลว้ พระองคก์็
ทรงส ารวจตรวจตราพระราชกิจของพระองคแ์ละตรัสวา่ “ดีนกั” (1:31) 

แต่ยงัมีอีกเร่ืองหน่ึงท่ีพระเจา้จะทรงกระท าใหส้ าเร็จ องคต์รีเอกานุภาพไดท้รงด าริ (1:26) ท่ีจะ
วางแผนการสร้างบุคคลคนหน่ึงใหมี้อ านาจเหนือแผน่ดินโลกและสรรพส่ิงในโลก และบุคคลท่ี
พระองคท์รงสร้างข้ึนนั้นก็คือมนุษยน์ัน่เอง 
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อาดมัและเอวา 

เร่ืองราวของอาดมัและเอวาในสวนเอเดนนั้น เป็นเร่ืองจริงหาใช่ต านานหรือนิทานปรัมปราไม่ 
พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างสวนข้ึนก่อน จากนั้นจึงทรงเอาผงคลีดินมาป้ันเป็นกายของอาดมั ระบาย
ลมปรานเขา้ทางจมูก มนุษยจึ์งเป็นผูมี้ชีวิต (ปฐมกาล 2:7) หลงัจากน้ี พระเจา้ทรงสร้างเอวาจากกระดูก
ซ่ีโครงของอาดมั เหตุฉะน้ีครอบครัวแรกจึงเร่ิมข้ึน 

ลกัษณะท่ีเด่นชดัอยา่งหน่ึงของมนุษยซ่ึ์งแตกต่างจากสัตวท์ั้งหลายก็คือมนุษยมี์ “เจตจ านงเสรี” 
ท่ีพระเจา้ทรงสร้างมนุษยใ์ห้มีอ านาจในการตดัสินใจเลือก มนุษยอ์าจจะเลือกกระท าตามพระทยัของ
พระเจา้หรือเลือกกระท าตามใจของตนเองก็ได ้

เพื่อจะย  ้าในเร่ืองน้ี พระเจา้ไดท้รงสร้างตน้ไมพ้ิเศษข้ึนตน้หน่ึงในสวนนั้น ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ 
ในสวนนั้นจะตอ้งมีตน้ไมน้านาชนิดนบัเป็นหม่ืน ๆ ตน้ ซ่ึงมีผลอร่อยน่ารับประทาน แต่มีอยูต่น้เดียวท่ี
เป็น ตน้ไมต้อ้งหา้ม คือตน้ท่ีช่ือวา่ “ตน้ไมแ้ห่งความส านึกในความดีและความชัว่” 

เราจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ จ  าเป็นจะตอ้งมีตน้ไมต้น้น้ี เพราะพระเจา้ไดท้รงสร้างอาดมั   และ
เอวา ใหมี้อิสระท่ีจะเลือกกระท าตามพระประสงคข์องพระองค ์แต่หากวา่เขาทั้งสองไม่มีโอกาสจะเลือก
ในทางท่ีตรงกนัขา้มกบัพระประสงคข์องพระองคแ์ลว้ จะเรียกวา่ “ใหเ้ลือก” ไดอ้ยา่งไร 

แต่พระเจา้ไดท้รงกระท าทุกส่ิงทุกอยา่ง ในอนัท่ีจะใหม้นุษยมี์ใจปรารถนาท่ีจะเช่ือฟังพระองค ์
พระองคท์รงสร้างอาดมัและเอวาใหมี้จิตใจท่ีเขม้แขง็ เขาทั้งสองหาไดเ้ป็นคนป่าหรืออนารยชนไม่ เขา
ทั้งสองมีความคิดท่ีหลกัแหลมสุขมุรอบคอบ และเขาทั้งสองจะตอ้งรู้โดยสัญชาตญาณถึงสภาพท่ี
ลอ้มรอบตวัเขา ซ่ึงคนในปัจจุบนัจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาหลายปีจึงจะมีความรู้เท่าเทียมกบัเขา 

พระเจา้ทรงจดัเตรียมส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับมนุษยไ์วอ้ยา่งลน้เหลือ ทรงโปรดประทานอาหารให้
อยา่งบริบูรณ์ ประทานสภาพดินฟ้าอากาศท่ีน่าอยูท่ี่สุด อาดมัไม่ไดข้าดอะไรเลยสักอยา่งเดียวและของ
ประทานขั้นสุดยอดท่ีพระเจา้ทรงโปรดประทานแก่เขา ก็คือเอวา คู่อุปถมัภท่ี์น่ารักยิง่ 

พระเจา้ทรงเตือนให้รู้ถึงผลท่ีเกิดจากการไม่เช่ือฟัง พระองคท์รงช้ีแจงอยา่งหนกัแน่นถึงโทษท่ี
เขาจะไดรั้บ เน่ืองจากการกระท าใด ๆ อนัเป็นการหนัเหไปจากน ้าพระทยัท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงพระองคไ์ดท้รง
เปิดเผยใหเ้ขาทราบแลว้นั้น 

พระเจา้ทรงมอบงานให้อาดมัท า วถีิชีวติของคนบางคนตอ้งอบัปางลงเพราะความเกียจคร้าน 
แต่ส่ิงนั้นจะไม่เกิดกบับรรพชนคู่แรกของเรา พระเจา้จึงทรงใหม้นุษยน์ั้นอยูใ่นสวน ใหต้กแต่งและ
รักษาสวน (ปฐมกาล 2:15) พระเจา้เสด็จเขา้มาในสวนเพื่อร่วมสามคัคีธรรมกบัมนุษย ์ และทรงสนทนา
กบัมนุษยเ์ป็นประจ าทุกเยน็ (ปฐมกาล 3:8) 



 19 

และแลว้การทดสอบก็มาถึง ฝ่ายหน่ึงคือพญามาร ซ่ึงถึงแมว้า่มนัจะถูกพระเจา้พิพากษาลงโทษ 
แต่มนัก็ยงัอวดดีอยู ่และคอยหาทางท่ีจะโค่นลม้แผนการขั้นใหม่ของพระเจา้ อีกฝ่ายหน่ึงก็คือมนุษย ์ผูมี้
อ  านาจครอบครองเหนือสรรพส่ิง ในเขตแดนซ่ึงซาตานเคยมีอ านาจครอบครองเหนือสรรพส่ิง ในเขต
แดนซ่ึงซาตานเคยมีอ านาจครอบครองมาก่อน คอยดูต่อไปวา่ศตัรูของพระเจา้ตวัน้ีจะด าเนินกลอุบาย
ของมนัอยา่งไร 

เหตุการณ์คร้ังน้ีมิใช่เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีใครรู้เห็น แต่เป็นเหตุการณ์ท่ีชาวสวรรค์
ทั้งหมดก าลงัจบัตาดูอยูด่ว้ยใจอนัระทึกการทดสอบคร้ังน้ี มิใช่เป็นแต่เพียงการทดสอบเพื่อดูวา่อาดมั
และเอวาจะกินผลไมจ้ากตน้ท่ีตอ้งหา้มนั้นหรือไม่ แต่เป็นการทดสอบวา่พระราชอ านาจของพระเจา้ผู ้
ยิง่ใหญ่สูงสุดจะมีอ านาจเหนือจิตใจมนุษยม์ากกวา่กลอุบายของซาตานหรือไม่ 
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พญามารชนะ 

จุดเร่ิมตน้ (เวลาของโลก) เกิดข้ึนแลว้ ณ บดันั้นพญามารก าลงัด าเนินกลอุบายของมนั ใน
อาณาจกัรแห่งชีวิตมนุษยบ์นพื้นพิภพกลอุบายท่ีมนัใชใ้นสวนเอเดนนั้นก็เป็นกลอุบายเดียวกนักบัท่ีมนั
ใชก้บับุตรของพระเจา้ในยคุปัจจุบนั 

ก่อนอ่ืนใหส้ังเกตวา่ พญามารเขา้หาผูห้ญิงเป็นอนัดบัแรก พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ 
ผูห้ญิงเป็น “เพศท่ีอ่อนแอกวา่” (1 เปโตร 3:7) ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ค าน้ีจะท าใหฐ้านะของผูห้ญิงดอ้ย
ลง หากแต่เป็นส่วนหน่ึงแห่งแผนการของพระเจา้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยใหเ้ห็นถึงพระสติปัญญาของพระองค ์
และพระเมตตากรุณาท่ีพระองคท์รงมีต่อมนุษยชาติ และการท่ีซาตานใชก้ารทดลองของมนั เขา้มา
ล่อลวงผูห้ญิงนั้น ไม่เพียงจะแสดงใหเ้ห็นถึงเล่ห์กระเท่ห์ของมนัเท่านั้น หากแต่ยงัแสดงใหเ้ห็นถึง
เจตนาท่ีไมน่่ายกยอ่งของมนัอีกดว้ย 

เราตอ้งจดจ าไวว้า่ พญามารมีสภาพเป็นวญิญาณ มีกายเป็นทิพย ์ ดงันั้นเม่ือมนัจะติดต่อกบั
มนุษย ์ มนัจึงใชงู้เป็นทางผา่นค าพดูของมนั ซ่ึงก่อนท่ีมนุษยจ์ะหลงท าบาปนั้น งูคงตอ้งเป็นสัตวท่ี์มี
ลกัษณะสวยงามเป็นท่ีดึงดูดความสนใจเป็นแน่แท ้แต่เม่ือพญามารใชงู้เป็นเคร่ืองมือในการกระท าอุบาย
อนัชัว่ร้ายของมนั พระคมัภีร์จึงเรียกพญามารวา่ “พญานาค” หรือ “งูโบราณ” 

พญามารล่อหลอกเอวาดว้ยการตั้งค  าถามเก่ียวกบัพระวจนะของพระเจา้ เพื่อก่อใหเ้กิดความ
สงสัย และท าใหพ้ระวจนะของพระเจา้เป็นเร่ืองท่ีไม่น่าเช่ือถือ (ปฐมกาล 3:1) มนัถามเป็นเชิงวา่ “พระ
เจา้ทรงหมายความวา่อยา่งนั้นจริง ๆ หรือ?” ซ่ึงค าถามเช่นน้ี ท าใหค้  าตอบของผูห้ญิงถูกจ ากดัอยูใ่นวง
แคบ อยา่งไรก็ตามความผิดท่ีจะตอ้งไดรั้บโทษถึงตายของเธอ มิใช่อยูท่ี่การตอบค าถามนั้น แต่อยูท่ี่เธอ
ไม่ไดช้กัชวนใหส้ามีของเธอเขา้มาเผชิญกบัการทดลองดว้ยกนั 

เม่ือพญามารมัน่ใจวา่ มนัสามารถหนัเหความคิดของเอวาไดแ้ลว้ มนัจึงเร่ิมโจมตีต่อไปดว้ยการ
ปฏิเสธค าตรัสของพระเจา้อยา่งส้ินเชิง มนัไดพ้ดูกบัเอวาอยา่งอาจหาญวา่ “เจา้จะไม่ตายจริงดอก” (ปฐม
กาล 3:4) การพดูเช่นน้ีเท่ากบักล่าวหาวา่พระเจา้เป็นผูต้รัสมุสา และการพดูเช่นนั้นก็ควรจะเป็นการ
เพียงพอแลว้ท่ีผูห้ญิงจะหนีไปหาสามี แต่อนิจจา เธอยงัฟังค าพดูของมนัอยูต่่อไป 

งานขั้นต่อไปของพญามารคือ พยายามใชว้าจาอนัเตม็ไปดว้ยเล่ห์เหล่ียมของมนั หวา่นลอ้ม
แสดงใหอ้าดมัและเอวาเห็นวา่พระเจา้ไดป้ฏิเสธ ไม่ยอมใหบ้างส่ิงบางอยา่งท่ีเขาทั้งสองปรารถนาและ
สมควรจะไดรั้บ มนัไดบ้อกกบัเขาทั้งสองวา่ ดวงตาของเขาจะสวา่งข้ึนหากเขาไดกิ้นผลไมท่ี้พระเจา้
ทรงหา้มไว ้ (ปฐมกาล 3:5) ซ่ึงก็นบัวา่เป็นความจริงอยูบ่า้งแต่เป็นความจริงเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงน่า
อนัตรายมาก ดวงตาของเขาจะสวา่งข้ึน แต่ผลร้ายจะตามมา! 
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เหตุผลทั้งหมดของพญามาร เป็นกลอุบายท่ีแขง็แกร่งท่ีสุด ซ่ึงยากท่ีมนุษยค์นใดจะเอาชนะได ้
จุดเร่ิมตน้แห่งความผิดบาปก็คือความเห็นแก่ตวั หญิงนั้นไดแ้ตะ เด็ด และกิน ต่อจากนั้นก็ส่งใหส้ามีซ่ึง
ก็ไดรั้บผลไมไ้ปกินเช่นนั้น กรรมชัว่ไดเ้กิดข้ึน และความตายไดเ้คล่ือนเขา้สู่มนุษยชาติทั้งมวล อาดมั
และเอวาไดข้ดัขืนต่อน ้าพระทยัของพระเจา้ พญามารไดช้ยัชนะในการต่อสู้คร้ังน้ี  

พระธรรม 1 ทิโมธี 2:14 กล่าววา่ “แต่ผูห้ญิงนั้นไดถู้กหลอกลวงจึงไดก้ระท าบาป” ฝ่ายชาย
ไม่ไดถู้กหลอกลวง อาดมัรู้วา่เขาก าลงัท าอะไร เขาเดินเขา้ประตูแห่งความผดิบาปดว้ยดวงตาท่ีเบิกกวา้ง
อยู ่เขาเตม็ใจท่ีจะกระท าบาป แต่กระนั้น เอวาก็มีความผดิดว้ยเช่นกนั 
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เหตุใดพระเจ้าจึงทรงอนุญาต 

พระเจา้จ าตอ้งลงโทษมนุษยส์ าหรับการไม่เช่ือฟังตามท่ีพระองคไ์ดท้รงประกาศิตไว ้ บดัน้ี
มนุษยชาติจึงมีสภาพเป็นผูล่้วงละเมิดและคนผดิคนบาป และ “ค่าจา้งของความบาปนั้นคือความตาย” 
(โรม 6:23) 

มนุษยทุ์กวนัน้ีมีแต่ความชอกช ้าระก าใจ ความโศกาอาดูร ความเจบ็ไขไ้ดป่้วย และความผดิหวงั 
ทั้งน้ีเพราะมนุษยพ์า่ยแพต่้อพญามารนัน่เอง 

แต่อาจมีบางคนถามวา่ ก็ในเม่ือพญามารเป็นตน้เหตุให้เกิดความชัว่ชา้ข้ึนในโลกเช่นน้ีแลว้ เหตุ
ไฉนพระเจา้ยงัคงปล่อยใหม้นัลอยนวลอยูไ่ดอี้กเล่า? ท าไมพญามารจึงไม่ถูกลงโทษใหไ้ดรั้บความทุกข์
ทรมานอยา่งแสนสาหสัตลอดไปเล่า? หากพระเจา้เป็นผูท้รงฤทธานุภาพสูงสุด (และเรารู้วา่พระองคเ์ป็น
เช่นนั้นจริง) เหตุใดพระองคจึ์งยอมใหพ้ญามารเป็นขบถต่อพระองค ์ และประชากรของพระองคต่์อไป 
ท าไมพระเจา้จึงไม่ทรงขดัขวางมนัไว?้ ในอนัท่ีจะตอบปัญหาเหล่าน้ี เราตอ้งมองดูชีวิต และโดยเฉพาะ
ชีวตินิรันดร์จากมาตรฐานท่ีพระเจา้ไดท้รงวางไวใ้นพระวจนะของพระองค ์หาใช่จากมนุษย ์

พระเจา้ทรงมีพระราชภาระท่ีจะน าบุตรมากหลายของพระองคม์าสู่ความมีสง่าราศี (ฮีบรู 2:10) 
แต่พระองคจ์ะตอ้งทรงกระท าบนรากฐานท่ีถูกตอ้งแน่นอน พระองคไ์ดท้รงตั้งพระทยัไวว้า่ มนุษยทุ์ก
คนไม่วา่จะเป็นผูท่ี้มีใจปรารถนาท่ีจะกระท าความดี และละทิ้งความชัว่หรือไม่ก็ตาม จะตอ้งเลือกทาง
ของพระองคแ์ทนท่ีจะเลือกเอาทางท่ีพญามารก าหนดให้ มนุษยจ์ะเป็นผูช้อบธรรมโดยการกระท าความ
ดีหาไดไ้ม่ เพราะนบัตั้งแต่มนุษยค์นแรกหลงกระท าบาปคร้ังแรก ก็ไม่มีมนุษยค์นใดเลยท่ีเป็นคนดี “ไม่
มีผูใ้ดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย” (โรม 3:10) แต่กระนั้น พระเจา้ก็ยงัประทานความชอบ
ธรรมท่ีครบบริบูรณ์ ใหแ้ก่มนุษยผ์ูเ้ตม็ไปดว้ยความผิดบาป เม่ือเขาแสดงความเช่ือดว้ยการอธิษฐาน 
ตอ้นรับพระบุตรของพระเจา้ซ่ึงไดท้รงเสียสละพระชนมชีพของพระองคเ์พื่อมนุษยท์ั้งมวล เป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดของเขา อนัเป็นความชอบธรรมของพระเยซูคริสตซ่ึ์งพระเจา้ไดป้ระทานใหโ้ดยพระ
กรุณาธิคุณของพระองค ์ กล่าวอีกนยัหน่ึงพระเจา้ไดท้รงประกาศิตโทษพญามารไวเ้รียบร้อยแลว้ 
ความผดิของมนัไม่อาจท่ีจะใหอ้ภยัไดเ้ลย ไม่มีการไถ่โทษส าหรับทูตสวรรคผ์ูล่้วงละเมิด พระเจา้ได้
ทรงเตรียมท่ีกกัขงัและทรมานวญิญาณชัว่ตลอดไปเป็นนิตยไ์วเ้รียบร้อยแลว้ (มทัธิว 25:41) แต่พระเจา้
จะทรงคิดบญัชีกบัพญามาร ต่อเม่ือถึงเวลาอนัประเสริฐของพระเจา้อนัเป็นเวลาท่ีพระองคจ์ะไดรั้บสง่า
ราศี 

ดงันั้น พระเจา้จึงทรงอนุญาตใหพ้ญามารด าเนินแผนการอนัอุบาทวข์องมนัต่อไป อนัท่ีจริงพระ
เจา้อาจจะมีเหตุผลอยา่งอ่ืนอีกก็ไดเ้ป็นตน้วา่ พระองคท์รงตอ้งการให้ความผดิบาปเผยตวัของมนัเอง ให้
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เรารู้เห็นเป็นประจกัษใ์นความชัว่ร้ายของมนั เป็นการยนืยนั โองการของพระเจา้วา่ดว้ยความเลวร้ายของ
ความผดิบาป พระเจา้จ าตอ้งแสดงผลอนัน่ากลวัของความผดิบาปใหป้ระจกัษ ์ และแมสื้บไปชัว่นิรันดร์
กาล ความผดิบาปอนัน่าหวาดหวัน่น้ี ก็จะคงอยูต่่อไปเพื่อเป็นขอ้เปรียบเทียบกบัความชอบธรรมท่ี
สมบูรณ์แบบของพระเจา้ 

เช่นกนั โลกน้ีก็จะจารึกความลม้เหลวของพญามารในอนัท่ีจะครอบครองโลกโดยใชลู้กแห่ง
ความพินาศหรือปฏิปักษข์องพระคริสต ์ (พระคริสตเ์ทจ็) เป็นเคร่ืองมือของมนัในยคุท่ีจะมาถึงเอาไวใ้น
ช่วงเวลาท่ีดูเหมือนวา่ พระเจา้ไดท้รงวางพระราชภาระของพระองคเ์สียแลว้นัน่แหละคือช่วงเวลาท่ี
พระองคก์ าลงัจะส าแดงใหเ้ห็นถึงความไร้ความสามารถของพญามาร 

พระเจา้ทรงยบัย ั้งมิใหพ้ญามารมีอ านาจมากจนเกินไป พญามารพยายามทุกวถีิทางท่ีจะ
เสริมสร้างอ านาจและบารมีของมนัเท่าท่ีจะท าได ้แต่พระเจา้ทรงอนุญาตใหม้นัมีอ านาจมากเพียงพอแลว้ 
จึงไม่ทรงโปรดใหม้นัมีอ านาจมากไปกวา่นั้น อยา่งไรก็ตาม พญามารและวญิญาณชัว่ต่าง ๆ ก็ยงัคง
เกลียดชงั และดูหม่ินพระเจา้และประชากรของพระองค ์ และความสามารถในการล่อลวงและผลาญ
ท าลายของมนัก็ยงัมีเหมือนเดิม หาไดล้ดหยอ่นลงไปไม่ ฉะนั้น จงอยา่ไดเ้ขา้ใจผดิในเร่ืองเหล่าน้ี 
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ความใฝ่สูงจนเกนิศักดิ์ของพญามาร 

คนเป็นอนัมากในโลกน้ียดึติดอยูใ่นความคิดท่ีวา่ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเป็นความโหดร้าย ชัว่ชา้เลว
ทรามนั้นมาจากพญามาร ความคิดเช่นน้ีไม่ถูกตอ้งเสียทั้งหมด ทั้งน้ีก็เพราะวา่จิตใจมนุษยน์ัน่เอง 
ก่อใหเ้กิดความคิดและการกระท าท่ีเป็นความผดิบาป ไม่รู้จกัเท่าไหร่ ๆ (เยเรมีย ์17:9, มทัธิว 15:19, กา
ลาเทีย 5:19-21)  

พญามารมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะใหผู้อ่ื้นกราบไหวน้มสัการมนั ทั้งน้ีเห็นไดอ้ยา่ง
เด่นชดัในการท่ีมนัเป็นขบถต่อพระเจา้ (อิสยาห์ 14:13, 14) ในการท่ีมนัไดล่้อลวงบรรพชนคู่แรกของเรา
ในสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:5) ในการท่ีมนัไดใ้ชอุ้บายของมนัอยา่งเป็นล าดบัขั้นเพื่อจะทดลองพระเยซู 
คริสตเจา้ เม่ือพระองคท์รงประทบัอยูใ่นโลก (มทัธิว 4:9) 

เราไม่จ  าเป็นตอ้งเหมาเอาวา่ ความชัว่ชา้สามานย ์ ความไร้ศีลธรรม ไร้มนุษยธรรมทั้งหลาย
เหล่านั้น เป็นส่ิงท่ีพออกพอใจพญามารซาตานเสมอไป จริงอยูม่นัคงไม่อยากรับวา่ คนข้ีเหลา้เมายา 
โสเภณี โจรผูร้้าย อั้งยี ่ เป็นสมคัรพรรคพวกของมนั แต่ความจริงก็คือ ทั้งหมดท่ีกล่าวน้ี อยูใ่นความ
ครอบครองของมนัอยา่งแน่นอน 

ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ พญามารยอ่มยนิดีท่ีจะสนบัสนุนความดี ความถูกตอ้ง และความสวยงาม 
มนัจะอุปถมัภก์ารบุญการกุศลทุกแขนง มนัปรารถนาท่ีจะควบคุมศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ทุกแขนง
เพื่อวา่มนัจะไดเ้ป็นท่ียกยอ่งสรรเสริญอยา่งสูง 

นอกจากน้ี ซาตานยงัยนิดีท่ีจะเขา้ควบคุมในดา้นการศึกษานบัตั้งแต่ระดบัโรงเรียน วทิยาลยั ไป
จนถึงมหาวทิยาลยัเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีมนัตอ้งการ ไม่แต่เท่านั้น มนัยงัคงยนิดีท่ีจะสนบัสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ทางดา้นศาสนาท่ีขาดพลงัฝ่ายวญิญาณจิตของพระเจา้อีกดว้ย 

แต่ส่ิงท่ีซาตานเกลียดชงัท่ีสุดก็คือ ความจริงของพระเจา้ ส่ิงท่ีมนัเกลียดท่ีสุดและพยายามท่ีจะ
ลบลา้งใหห้มดไปก็คือ พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงประกาศอยา่งโจ่งแจง้วา่ มนุษยทุ์กคนเป็นคน
บาปมาแต่ก าเนิด ไม่สามารถจะช่วยเหลือตวัเองให้หลุดพน้จากความผดิบาปได ้ มนัเกลียดชงัความจริง
เร่ืองการเสด็จจากสวรรคม์ารับสภาพเป็นมนุษยข์องพระเยซูคริสต ์ เร่ืองการท่ีพระองคเ์สด็จเขา้มาใน
โลกเพื่อส้ินพระชนมไ์ถ่โทษบาปของมวลมนุษย ์ โดยเฉพาะเร่ืองการประสูติในครรภห์ญิงสาว
พรหมจารีบริสุทธ์ิ นัน่เป็นเร่ืองท่ีมนัเกลียดชงัมากท่ีสุด มนัมองขา้มชีวิตท่ีบริสุทธ์ิปราศจากมลทินบาป
ของพระคริสตใ์นโลกน้ี เป้าหมายส าคญัของมนัคือ พยายามอยา่งสุดก าลงั ท่ีจะยติุการประกาศเผยแพร่ 
เร่ืองการเสียสละพระชนมชีพของพระเยซูคริสตบ์นไมก้างเขน และเร่ืองการฟ้ืนคืนพระชนมอ์ยา่งมีสง่า
ราศีของพระองค ์
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ความใฝ่สูงเกินศกัด์ิของซาตาน เป็นไปในทางสงบมากกวา่การสับสนวุน่วาย มนัไม่ตอ้งการให้
โลกตกอยูใ่นสภาพโกลาหล เพราะมนุษยม์กัจะตอ้งออ้นวอนต่อพระเจา้ เม่ือตนประสบกบัความทุกข์
ยากและส้ินหวงั นโยบายของซาตาน คือ อุปถมัภค์  ้าชูอารยรรมท่ีไร้ประโยชน์ต่อฝ่ายจิตวญิญาณให้
เจริญรุดหนา้ไปเร่ือย ๆ มนัจะไม่คดัคา้นการประกอบธุรกิจท่ีใหญ่โต และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี
ในเม่ือส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหม้นุษยไ์ม่สนใจใยดีกบัพระเยซูคริสต ์และลืมเลือนพระองคไ์ปในท่ีสุด 

ถึงแมว้า่พระคริสตธรรมคมัภีร์จะไดบ้่งบอกไวเ้ป็นส าคญั วา่ซาตานจะตอ้งถูกพิพากษาลงโทษ
อยา่งแน่นอนในวนัหน่ึงขา้งหนา้ และแผนการครอบครองโลกของมนัจะตอ้งลม้เหลว แต่กระนั้นเจา้ผี
ร้ายตนน้ีก็ยงัหวงัวา่ มนัจะสามารถเอาชนะพระเจา้ดว้ยวธีิการอนัเร้นลบัของมนั ถึงแมว้า่พญามาร
จะตอ้งพะวา้พะวงักบัชะตากรรมอนัน่าเศร้าสลดซ่ึงมนัจะตอ้งรับอยา่งแน่นอนในท่ีสุด แต่มนัก็ยงัไม่
วายท่ีจะอวดใหญ่ อวดโต สรรเสริญบูชาตวัมนัเอง โดยไม่หว ัน่เกรงต่อค าสาปแช่งของพระเจา้และ
มนุษย ์



 26 

ช่ือต่าง ๆ ของพญามาร 

พระคริสตธ์รรมคมัภีร์ ไดร้ะบุช่ือวญิญาณชัว่ตนน้ีไวท้ั้งโดยตรงและโดยทางออ้มมากกวา่ 40 
ช่ือ ช่ือทั้งหมดเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เปิดเผยใหเ้ห็นถึงอุปนิสัยของมนัอยา่งโจ่งแจง้ บ่อยคร้ังท่ีสุดท่ีมนัถูก
เรียกวา่ซาตาน ซ่ึงมีความหมายวา่ ปฏิปักษ ์ รองลงไปก็คือ มารหรือผูห้ม่ินประมาท ในพระคริสตธรรม
ใหม่ มีอยูห่ลายตอนท่ีกล่าวถึงคนถูผเีขา้สิง และผเีขา้สิงนั้นก็มีหลายตนดว้ยกนั ดงันั้น ค าวา่ “ผ”ี ในท่ีน่ี
จึงมิไดห้มายถึงพญามาร แต่หมายถึงวญิญาณชัว่ทั้งหลายหรือวญิญาณท่ีเป็นลูกสมุนของพญามาร ส่วน
สมญานามอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใช่ช่ือของมนัโดยตรง ตามท่ีระบุไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ ก็มี “อบดัโดน” 
(ภาษาฮีบรู) และ “อะพลลูโอน” (ภาษากรีก) (ววิรณ์ 9:11) “ผูท่ี้กล่าวโทษพวกพี่นอ้งของเรา” (ววิรณ์ 
12:10) “บะเอล็ศะบูล ผูเ้ป็นนายผี” (มทัธิว 12:24) “บะลีอลั” (2 โครินธ์6:15) “ผูล่้อลวงมนุษยท์ัว่โลก” 
(ววิรณ์ 12:9) “มารร้าย” (มทัธิว 13:19) “ผูมุ้สา” และ “พอ่ของการมุสา” (ยอห์น 8:44) 

ช่ือต่อไปน้ีแสดงถึงความเก่ียวพนัระหวา่งพญามารกบัโลกในแง่ของอ านาจ และขอบเขต
สิทธ์ิขาดแห่งอ านาจของมนัคือ “เทวะของสมยัน้ี” (2 โครินธ์ 4:4) “เจา้โลก” (ยอห์น 12:31) “เจา้แห่ง
ยา่นอากาศ” (เอเฟซสั 2:2) และอิทธิพลอนัยิง่ใหญ่ของมนัส าแดงออกโดยพระธรรม 1 ยอห์น 5:19 กล่าว
วา่ “มนุษยโ์ลกทั้งส้ินทอดตวัจมอยูใ่นมารร้าย” 

ช่ือต่อไปน้ีแสดงถึงความชัว่ร้ายเลวทรามของมนัเด่นชดัข้ึนอีกคือ “พญานาคใหญ่ ซ่ึงเป็นงูดึก
ด าบรรพ”์ (ววิรณ์ 12:9) “ผูฆ่้าคน” (ยอห์น 8:44) “ผูก้ระท าบาปตั้งแต่เร่ิมแรก” (1 ยอห์น 3:8) 

ในเม่ือพระคมัภีร์ไดบ้่งบอกไวอ้ยา่งมากมายถึงอุปนิสัยท่ีเต็มไปดว้ยอนัตราย และร้ายกาจของ
ซาตาน เช่นน้ีแลว้ จึงเป็นไปไม่ไดท่ี้จะประมาณความชัว่ร้าย ความส าคญั และอิทธิพลของมนัใหต้ ่าไป
กวา่ท่ีเป็นจริง พญามารมีความชัว่ร้ายเป็นพื้นฐานเป็นลกัษณะประจ าตวัของมนั ในเวลาเดียวกนัมนัก็
ก่อใหเ้กิดความชัว่ชา้เลวทรามทุกชนิดข้ึน สันดานอนัชัว่ร้ายสารเลวของมนันั้น ไม่มีถอ้ยค าใด ๆ ท่ีจะ
สาธยายไดดี้ไปกวา่ ค าตรัสของพระเยซูคริสตเจา้ ซ่ึงพระองคท์รงเรียกมนัวา่ “ผูฆ่้าคนตั้งแต่ปฐมกาล” 
(ยอห์น 8:44) อาชญากรรมในกรณีของมนัก็คือ ความตั้งใจคร้ังแรกในอนัท่ีจะพยายามแยกพระเจา้ผู ้
ยิง่ใหญ่สูงสุดออกจากสวรรคส์ถาน อนัเป็นสถานแห่งแรกท่ีพระองคท์รงเนรมิตสร้าง ซ่ึงพระองคมี์
สิทธิอยา่งสมบูรณ์ท่ีจะเป็นเจา้ของตลอดชัว่นิรันดร์ นอกจากน้ีก็คือ ซาตานไม่ยอมยึดมัน่ในความจริง 
มนัหนัออกจากความซ่ือสัตยอ์ยา่งส้ินเชิง และผลท่ีตามมาก็คือ ไม่มีความจริงอยูใ่นตวัมนัเลยแมแ้ต่นอ้ย 
ค าพดูท่ีออกมาจากปากของมนัทุกค าลว้นโกหกทั้งส้ิน และมนัริเร่ิมความมดเทจ็ของมนัข้ึนมาเอง 
กระบวนแห่งความไม่จริงทั้งหลายเหล่านั้นลว้นมาจากมนัทั้งส้ิน ซ่ึงเป็นผลใหม้นัไดช่ื้อวา่พอ่แห่งการ
มุสา (นบัแต่การล่วงละเมิดคร้ังนั้น ) และมนับญัญติัศพัทอ์นัเลวทรามต ่าชา้ใชข้ึ้นเองทั้งส้ิน 
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และท่ีน่ากลวัยิง่กวา่นั้น ก็คือ ซาตานพร้อมทั้งลูกสมุนของมนั ซ่ึงนบัจ านวนมิได ้ก าลงัเพน่พา่น
อาละวาดอยูใ่นโลกน้ีในสภาพท่ีมองไม่เห็น แต่ขอบพระคุณพระเจา้ท่ี “พระองคผ์ูท้รงอยูใ่นท่าน
ทั้งหลาย เป็นใหญ่กวา่ผูน้ั้นท่ีอยูใ่นโลก” (1 ยอห์น 4:4) 
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ภูติผปีีศาจ – สมุนของพญามาร 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ช้ีใหเ้ห็นวา่ เหล่าวิญญาณ ซ่ึงเรียกวา่ “ภูติผปีีศาจ” นั้นมีส่วนช่วยท าให้
งานของซาตานส าเร็จ ค าท่ีแปลวา่ “ภูติผปีีศาจ” หรือ “ผ”ี ในท่ีน้ี มาจากค าภาษากรีก ซ่ึงมีความหมายวา่ 
“วญิญาณชัว่” พระคริสตธรรมคมัภีร์ไม่ไดบ้อกใหเ้รารู้อยา่งแจ่มแจง้วา่ ภูติผปีีศาจ เหล่าน้ีมีก าเนิดมา
อยา่งไร แต่ในตอนท่ีลูซิเฟอร์มีอ านาจปกครองเหล่าทูตสวรรคน์ั้น อาจกล่าวไวอ้ยา่งมัน่ใจวา่ ทูตสวรรค์
จ  านวนหน่ึงไดเ้ขา้ร่วมในการขบถต่อพระเจา้ และไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ ทูตสวรรคเ์หล่าน้ี จะตอ้งถูก
สาปแช่งพร้อมกนักบัลูซิเฟอร์ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์เตือนผูท่ี้เป็นบุตรของพระเจา้วา่ เขาก าลงัเผชิญกบัศตัรูฝ่ายวญิญาณ (เอเฟ
ซสั 6: 11, 12) ในค าเตือนนั้น ไดบ้อกใหรู้้เป็นเบ้ืองแรกวา่ ศตัรูมีช่ือวา่ พญามาร จากนั้นก็ใหรู้้ถึงฐานะ
ของศตัรูวา่ “เป็นเทพผูค้รองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกน้ี” นอกจากน้ียงัไดอ้ธิบายต่อไปวา่ ศตัรูตวั
น้ีเป็น “เจา้แห่งยา่นอากาศ คือวญิญาณชัว่ท่ีครอบครองอยูใ่นคนทั้งหลาย ท่ีไม่เช่ือฟัง” (เอเฟซสั 2:2) 
และพอจะมองเห็นไดว้า่ ค  าเตือนดงักล่าวน้ีระบุถึง ภูติผีปีศาจจ านวนมหาศาล ร่วมในกิจการของพญา
มารซ่ึงก าลงัขบัเค่ียวกบัพระเจา้และประชากรของพระองคด์ว้ย 

วญิญาณเหล่าน้ีไม่มีร่างกายท่ีเป็นเน้ือหนงัมงัสาเหมือนอยา่งมนุษย ์ กระนั้นก็ตาม วญิญาณ
เหล่าน้ีก็มีบุคลิกภาพ อยา่งเช่น พญามารก็มีบุคลิกภาพของมนัเอง วิญญาณเหล่าน้ีอยูเ่หนือกฎเกณฑ์
ธรรมชาติ และอยูใ่นสภาพท่ีมองเห็นไม่ไดด้ว้ยตาเน้ือ เน่ืองจากมนัเป็นกายวญิญาณ มนัจึงมีสติปัญญา 
และดูเหมือนวา่ มนัมีความรู้เหนือสติปัญญาของมนุษย ์ ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ ในปัจจุบนัน้ีมนัก็ยงัคง
ส าแดงตนออกมาในรูปของปรากฏการณ์ทางวญิญาณ (ไดแ้ก่การทรงเจา้เขา้ผ ี ฯลฯ) ทั้งน้ีเพื่อวา่มนุษย์
จะไดน้มสัการกราบไหวม้นั แทนท่ีจะนมสัการพระเจา้ มนัตบตามนุษยใ์หเ้ห็นไปวา่ มนัเป็นวญิญาณ
ของผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ 

ถา้จะพดูกนัถึงความชัว่ดีในสันดานของวญิญาณเหล่าน้ี อาจกล่าวไดว้า่ ก็เช่นเดียวกบัตวั
หวัหนา้ของมนันัน่เอง คือวิญญาณเหล่าน้ีชัว่ชา้เลวทรามอยา่งหาท่ีดีไม่ได ้ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัเหล่า
ทูตสวรรคข์องพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิปราศจากบาปแลว้ ก็ผดิกนัราวฟ้ากบัดิน พระคริสตธรรมคมัภีร์ได้
เปิดเผยถึงความเลวทรามต ่าชา้ของภูติผปีีศาจเหล่าน้ี โดยกล่าวถึงเร่ืองราวท่ีพวกมนับางตนไดเ้ขา้ไปสิง
สู่ก่อความทุกขเวทนาแก่ผูเ้คราะห์ร้าย ท่ีตกเป็นเหยือ่ของมนั (มาระโก 1: 26, ลูกา 4:35) ความไม่
บริสุทธ์ิทางกาย การหลงใหลในรูป รส กล่ิน เสียงนั้นเป็นผลมาจากการท่ีพญามารครอบง าเหนือ
บุคลิกภาพของมนุษย ์ นัน่เอง โดยมากแลว้ภูติผปีีศาจเหล่าน้ีจะมีส่วนในการล่วงละเมิดศีลธรรมของ
บุคคล ซ่ึงยอมตนกระท าความผดิบาป เท่านั้น 
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มีอยูเ่หลายคร้ังทีเดียว ท่ีพระเยซูคริสตต์อ้งขบัเค่ียวกบัวญิญาณท่ีสิงสถิตอยูใ่นโลกน้ี ภูติผปีีศาจ
จะรู้วา่พระองคคื์อผูใ้ด (มาระโก 1: 24) พวกมนัยอมรับวา่พระองคคื์อพระบุตรของพระเจา้ (มาระโก 
5:7) พวกมนัเช่ือฟังพระองค ์ (มทัธิว 8:16) พวกมนัพยายามหาทางท่ีจะปกปิด ความเป็นพระผูช่้วยให้
รอดของพระองค ์(1 ยอห์น 4:1-3) 

วญิญาณชัว่พวกน้ีต่อตา้นพระประสงคข์องพระเจา้ และคอยขดัขวางกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นไป
เพื่อความผาสุกของมนุษย ์วิญญาณเหล่าน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทหน่ึง เป็นพวกท่ีมีอิสระ
สามารถปฏิบติัตามความประสงคข์องซาตานในโลกน้ี (เอเฟซสั 2:2) และอีกประเภทหน่ึง เป็นพวกท่ีถูก
จองจ าอยูใ่นขมุนรก รอคอยการพิพากษาคร้ังสุดทา้ย (ยดูา ขอ้ท่ี 6) แต่ทา้ยท่ีสุด พวกภูติผปีีศาจทั้งหมด 
จะถูกจบัโยนลงไปในบึงไฟก ามะถนัท่ีก าลงัไหมอ้ยู ่ พร้อมกบัพญามารซาตาน หวัหนา้ของพวกมนั ท่ี
นัน่พวกมนัจะไดรั้บทุกขท์รมานอยา่งไม่รู้จบัจบส้ินตลอดชัว่นิจนิรันดร์กาล (ววิรณ์ 20:10, มทัธิว 
25:41) 
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เหตุการณ์ในพระคมัภีร์เดมิ 

หลงัจากท่ีไดรั้บชยัชนะในสวนเอเดนคร้ังนั้น พญามารไดป้รากฏตวัอยา่งเปิดเผยเพื่อชิงชยักบั
พระเจา้อีกคร้ัง คราวน้ีมีโยบผูเ้ท่ียงธรรม เป็นเป้าหมายในการชิงชยั เหตุการณ์คร้ังน้ีเกิดข้ึนเม่ือประมาณ 
2,000 ปีก่อนคริสตศกัราช โยบเป็นเจา้ของท่ีดินผูม้ ัง่คัง่ในแผน่ดินอูส ชีวติฝ่ายจิตวิญญาณของโยบนั้น
เล่าก็โดดเด่นยากจะหาผูใ้ดเสมอเหมือน แมแ้ต่พระคริสตธรรมคมัภีร์ก็ยงับนัทึกไวว้า่โยบเป็น “คนดี
รอบคอบและเท่ียงธรรม เป็นผูเ้กรงกลวัพระเจา้และหนัเสียจากความชัว่ร้าย” (โยบ 1:1) ลีลาการเขียน
พระธรรมโยบนั้น เป็นไปในแบบบทกวท่ีีเก่ียวกบัศาสนา ฉากแรก แสดงถึงความมัง่คัง่ ความผาสุก และ
ความชอบธรรมของโยบ ฉากท่ีสองเปล่ียนไปท่ีสวรรคแ์ละพระท่ีนัง่ของพระเจา้ เป็นฉากท่ีแสดงถึง
เหตุการณ์ตอนหน่ึงในสวรรค ์ คือตอนท่ีบรรดาทูตสวรรคซ่ึ์งรับผดิชอบในการควบคุมดูและพิภพโลก
และจกัรวาล กลบัข้ึนมารายงานต่อพระเจา้ ถึงสภาพความเป็นไปในสากลจกัรวาล ซ่ึงในตอนน้ีเราจะ
สังเกตเห็นวา่ พญามารไดแ้อบดอดเขา้มารายงานถึงสภาพความเป็นไปของโลกกบัเขาดว้ยอยา่งหนา้เฉย
ตาเฉยโดยไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจ หรือละอายใจเลยแมแ้ต่นอ้ย 

พระเจา้ทรงดึงความสนใจของซาตานไปท่ีโยบ ผูรั้บใชท่ี้ปราศจากต าหนิของพระองค ์พญามาร
โตแ้ยง้วา่ เหตุท่ีโยบบ าเพญ็ตนเป็นคนชอบธรรมอยูไ่ด ้ ก็เพราะพระเจา้ทรงโปรดเขา เขารู้วา่การ
ปรนนิบติัรับใชพ้ระเจา้นั้นเป็นทางท่ีเขาจะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนเป็นอนัมาก หรืออีกนยัหน่ึงก็
คือ มนัโตแ้ยง้วา่ โยบมิไดป้รนนิบติัรับใชพ้ระเจา้ดว้ยจริงใจและดว้ยใจรัก แต่ปรนนิบติัรับใชเ้พราะ
ความเห็นแก่ตวัอยา่งเหนียวแน่นของโยบนัน่เอง พญามารกลบัทา้ทายพระเจา้วา่ หากโยบเป็นอนัตอ้ง
ส้ินเน้ือประดาตวัไป เขาจะหนัมาแช่งพระองคต่์อพระพกัตร์พระองคเ์ป็นแน่ 

เห็นความบงัอาจ อวดดี ความอาฆาตมาดร้าย และการขาดความย  าเกรงของพญามารน้ีหรือยงั
ล่ะ บางคนแปลกใจวา่ท าไมหนอ พระเจา้จึงไม่ทรงขยี้มนัใหส้ิ้นซากไปเสียเลย แต่พระเจา้ทรงตั้ง
พระทยัท่ีจะใหซ้าตานไดพ้ิสูจน์ขอ้เทจ็จริงน้ี พระองคท์รงอนุญาตใหซ้าตานมีสิทธิท่ีจะท าลายทรัพย์
สมบติัทุกช้ินท่ีเป็นของโยบ แต่หา้มมิใหยุ้ง่เก่ียวกบัสุขภาพอนามยัและชีวติของเขา เม่ือพญามารไดย้นิ
ดงันั้น ก็ใหลิ้งโลดใจเป็นยิ่งนกั จึงรีบจากพระพกัตร์พระเจา้ลงมาก่อความเดือดร้อนแก่โยบผูบ้ริสุทธ์ิ
ทนัที 

ฉากต่อไป เป็นวนัแห่งการโศกเศร้าสุดท่ีจะพรรณนา วนันั้นโยบตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์นจ านวน
มหาศาล สูญเสียบา้นเรือน และลูก ถึงกระนั้นก็ตาม ฉากน้ีก็ปิดลงดว้ยการท่ีโยบยอมอ่อนนอ้มลงต่อ
พระประสงคข์องพระเจา้ และยอมมอบชีวติจิตใจให้อยูใ่นน ้าพระทยัของพระองคด์ว้ยความจริงใจเตม็
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เป่ียม โยบไม่ไดต่้อวา่พระเจา้หรือต าหนิติเตียนพระองค ์ แต่มอบตวัเองไวใ้นพระหตัถ์ของพระองค ์ เขา
ไดอ้ธิษฐานต่อพระองคแ์ละคอยท่าพระองค ์

แน่นอนทีเดียว ชยัชนะคร้ังน้ี นบัไดว้า่เป็นชยัชนะขั้นหน่ึงของพระเจา้ เป็นการพิสูจน์วา่พระ
เจา้มิไดซ้ื้อความจงรักภกัดีของโยบดว้ยของประทานอนัมหาศาลของพระองค ์ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่พญา
มารเขา้ใจผิดถนดัทีเดียว ขอ้กล่าวหาของมนัท่ีวา่พระเจา้ก าลงักระท าการในลกัษณะล าเอียงเป็นขอ้
กล่าวหาท่ีใชไ้ม่ได ้พระเจา้และโยบผูรั้บใชท่ี้ซ่ือสัตยข์องพระองคไ์ดพ้ิสูจน์ให้เห็นอยา่งเด่นชดัแลว้ 

เร่ืองราวคงด าเนินต่อไปอีก ฉากต่อไปเป็นวนัท่ีทูตสวรรคจ์ะตอ้งเขา้มารายงานต่อพระเจา้อีก 
บรรดาบุตรของพระเจา้ (ทูตสวรรค)์ ต่างก็มาเฝ้าเบ้ืองพระพกัตร์พระเจา้ ก็เหมือนดงัเช่นเคย คือพญามาร
ดอดเขา้มากบัหมู่ทูตสวรรคด์ว้ย และพระเจา้ก็ทรงยื่นค าทา้เก่ียวกบัโยบใหแ้ก่พญามารอีกคร้ังหน่ึง 
คราวน้ี พญามารโตต้อบอยา่งเยาะเยย้ถากถางวา่ ความจงรักภกัดีท่ีโยบถวายแด่พระเจา้นั้นเป็นเพียง “ผวิ
เผนิ” เท่านั้น “หากสุขภาพพลานามยัของโยบมีอนัเส่ือมส้ินไป อุปนิสัยท่ีเลวทรามของโยบก็จะปรากฏ
ใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดั” พระเจา้ทรงอนุญาตใหม้นัอีกคร้ังหน่ึง โดยอนุญาตใหม้นัไปก่อความเดือดร้อนข้ึน
ในร่างกายของโยบ แต่หา้มมิใหฆ่้าเขา พญามารรีบตรงไปหาโยบดว้ยความเปรมปรีด์ิ และท าใหร่้างกาย
ของโยบไดรั้บความเจบ็ปวดอยา่งแสนสาหสั และเป็นโรคท่ีน่ารังเกียจยิง่นกั 

ผูเ้ขียนพระธรรมโยบด าเนินเร่ืองต่อไปดว้ยค าถกเถียง แสดงความคิดเห็นอนัยาวเหยยีดของ
เพื่อนโยบส่ีคน เก่ียวกบัปัญหาท่ีวา่เหตุใดโยบจึงไดรั้บเคราะห์กรรมเช่นนั้น ความจริงพวกเขาบอกวา่
พวกเขามาเพื่อจะปลอบโยนใหโ้ยบคลายเศร้า แต่พวกเจาก็ยงัไม่วายท่ีจะต าหนิติเตียนโยบอยูมิ่ไดข้าด 
แมว้า่โยบอดท่ีจะหวัน่ไหวมิได ้ แต่เขาก็ยงัยอมมอบตนเองให้อยูใ่นน ้าพระทยัของพระเจา้และยอมรับ
ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพระองคจ์ะทรงอนุญาตใหเ้กิดข้ึนกบัเขาเช่นเคย บดัน้ีพระเจา้ไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นอยา่ง
เด่นชดัอีกคร้ังหน่ึงวา่ ความจงรักภกัดีท่ีผูรั้บใชพ้ระองคมี์ต่อพระองคน์ั้นเป็นเช่นไร 

ตรงน้ี เราจะเห็นความจริงอนัน่าตระหนกบางประการ เราจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ พญามารมี
อ านาจมากมายในพิภพโลก มนัมีอ านาจท่ีจะป่ันหวัโจรใหเ้ขา้โจรกรรมโยบ (1: 15) นอกจากน้ีมนัยงัมี
อ านาจควบคุมลมและเปล่ียนใหเ้ป็นพายรุ้ายไดต้ามท่ีมนัตอ้งการ (1:19) และมนัยงัสามารถท าใหไ้ฟ 
(ฟ้าผา่) ตกลงมาจากฟ้าสวรรคไ์ดอี้กดว้ย (1:16) 

ขอใหส้ังเกตดูให้ดี จะเห็นวา่ท่ีน่าประหลาดอยูอี่กประการหน่ึง คือ พญามารสามารถข้ึนไป
สวรรคจ์นถึงพระท่ีนัง่ของพระเจา้ และยงัสามารถเจรจากบัพระเจา้ไดอี้กดว้ย และแมแ้ต่คดัคา้น
พระองค ์ มนัก็ยงักระท าได ้ หลายคนใหเ้หตุผลวา่ เป็นไปไม่ไดท่ี้พญามาร ซ่ึงเป็นตวัอุบาทวช์ัว่ชาติจะ
เขา้ถึงพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิท่ีสุด เพราะความบริสุทธ์ิของพระเจา้จะแผรั่ศมีภาพ ท าใหม้นัตอ้งตกนรก
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หมกไหมต้ลอดไปเป็นนิตย ์ แต่การณ์กลบัไม่เป็นเช่นนั้น เพราะซาตานไม่ไดม้าเฝ้าจ าเพาะพระพกัตร์
พระเจา้ พร้อมกบัเหล่าทูตสวรรคเ์พียงคร้ังเดียว แต่พระคมัภีร์กล่าววา่มนัมาถึงสองคร้ังสองคราวดว้ยกนั 

อยา่งไรก็ตาม เราควรพิจารณาเร่ืองเช่นน้ี คือวา่ พญามารยงัคงรักษาบทบาทอนัเลืองช่ือของมนั
อยู ่ คือการเป็นศตัรูของพระเจา้ และเป็นผูก้ล่าวหาประชากรของพระองค ์ การท่ีมนัปรากฏตวัต่อพระ
พกัตร์พระเจา้นั้น ก็โดยจุดประสงคท่ี์จะ เอาความประพฤติของผูรั้บใชข้องพระเจา้ ซ่ึงพระเจา้ได้
ประกาศวา่เป็นผูเ้ท่ียงธรรมมาประจาน 

ในพระคริสตธรรมใหม่ ก็กล่าวถึงคน ๆ หน่ึง ซ่ึงมีประสบการณ์ท านองเดียวกบัโยบ คือ อคัร
สาวกเปโตร ดงัท่ีปรากฏในลูกา 22: 31 องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราทรงบอกใหเ้ปโตรรู้วา่ พญามารไดข้อ
อนุญาตท่ีจะ “ฝัดร่อน (พวกสาวก) เหมือนฝัดขา้วสาลี” เพื่อจะทดลองความเช่ือของผูรั้บใชข้องพระเจา้ 
ค  าขอน้ีไดรั้บการอนุญาต และผลลพัธ์ก็คือ เปโตรไดก้ระท าบาปอนัน่าเศร้าสลด เขาพา่ยแพต่้อการ
ทดลอง 

บทเรียนท่ีเราไดรั้บจากเร่ืองราวตอนน้ีคือ กลอุบายของพญามารนั้น ไม่วา่จะเป็นอุบายล่อลวง
หรือดว้ยวธีิการอ่ืนใดก็ตามลว้นมีขอบเขตจ ากดั มนัไม่สามารถแตะตอ้งทรัพยส์มบติั และสุขภาพ
อนามยัของโยบได ้ โดยปราศจากค าอนุญาตโดยชดัแจง้ของพระเจา้ และไม่กลา้ท่ีจะทดลองเปโตร 
จนกวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะทรงอนุญาตใหท้ าเช่นนั้น 
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การต่อต้านของพญามารในพระคริสตธรรมใหม่ 

พระคริสตธรรมใหม่ไดเ้ปิดเผยความจริงเก่ียวกบัพญามารไวอ้ยา่งครบครัน พญามารพยายามท่ี
จะขดัขวางความเขา้ใจและวถีิทางของพระเจา้ แต่ก็ตอ้งพลาดหวงัทุกคร้ังไป มนัรวบรวมพลงัอ านาจ
ทั้งส้ินท่ีมนัมีอยูเ่พื่อขดัขวางการเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษยข์องพระบุตรของพระเจา้ แต่ก็ไม่ส าเร็จ 
พญามารรู้ดีวา่ การเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษยข์องพระเยซูนั้น เป็นวธีิท่ีพระเจา้จะทรงท าลายลา้ง
แผนการของมนัและน ามนัไปสู่การพิพากษาคร้ังสุดทา้ย ดว้ยเหตุน้ีเจา้มารร้ายจึงส าแดงพลงัของมนัใน
อนัท่ีจะขดัขวาง การสละพระชนมชี์พของพระเยซูคริสตบ์นไมก้างเขน โดยทุกวถีิทาง 

ในวาระท่ีองคพ์ระผูช่้วยใหร้อดประสูติ พญามารไดเ้ขา้ยยุงส่งเสริมใหก้ษตัริยเ์ฮโรดมหาราช
ออกค าสั่ง ประหารชีวติ “ราชาองคน์อ้ย” เสีย (มทัธิว 2:16-18) เม่ือพระองคเ์จริญวยัพระชนมชีพได ้12 
พรรษา พระองคท์รงถูกบิดามารดาละเลยไม่เอาใจใส่เท่าท่ีควร (ลูกา 2:42-49) และหลายคร้ังในระหวา่ง
ช่วงเวลาสามปีคร่ึงแห่งการปฏิบติัพระราชกิจของพระเยซูคริสตบ์นพื้นพิภพ พระองคท์รงอยูใ่นสภาพท่ี
หม่ินเหม่ต่อการถูกประหตัประหาร (ยอห์น 5:18) ท่ีนาซาเร็ธ พวกผูน้ าทางศาสนาซ่ึงถูกพญามารดลใจ 
พยายามผลกัพระองคใ์หต้กจากหนา้ผา ในพระวหิาร พวกเขาไดเ้อาหินขวา้งหมายจะฆ่าพระองค ์
นอกจากนั้นพวกผูน้ าชาวยวิยงัไดส่้งเจา้หนา้ท่ีไปจบัพระองคอี์ก  

สมรภูมิท่ีพระเยซูทรงขบัเค่ียวกบัพญามารถึงขั้นเด็ดขาด คือ สวนเกทเสมนี พระองคท์รงรู้
ล่วงหนา้ถึงการท่ีจะตอ้งชิงชยัขั้นเด็ดขาดกบัพญามาร พระองคไ์ดท้รงประกาศออกมาวา่ “เจา้โลกจะมา 
ผูน้ั้นไม่มีสิทธิอ านาจอะไรเหนือเรา” (ยอห์น 14:30) ซ่ึงหมายความวา่ ชยัชนะจะไม่มีวนัเป็นของพญา
มารไดเ้ลย พระองคท์รงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ฉะนั้นพญามารจึงไม่มีเหตุท่ีจะกล่าวโทษพระองคไ์ด ้ 

เก่ียวกบัการส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตเ์พื่อไถ่มวลมนุษยใ์หพ้น้จากความผดิบาปนั้น ไดมี้
ค าพยากรณ์ล่วงหนา้ไวแ้ลว้วา่ พระราชกิจน้ีจะสมบูรณ์บนไมก้างเขน หากการตายน้ีเกิดข้ึนในวถีิทาง
อยา่งอ่ืน พระวจนะของพระเจา้ยอ่มเป็นโมฆะ ดงันั้น จึงไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ ในหวัใจอนัด ามืดของเจา้
มารร้ายตนน้ีจะตอ้งมีแผนการท่ีจะขยี้ชีวติพระบุตรของพระเจา้ ในขณะท่ีพระองคก์ าลงัทรงอธิษฐานอยู ่

ถอ้ยค าท่ีบ่งบอกถึงความทุกขท์รมานขององคพ์ระผูช่้วยใหร้อดของโลก เป็นถอ้ยค าท่ีหนกั
แน่นท่ีสุดเท่าท่ีใชอ้ยูใ่นภาษากรีกดั้งเดิมพระเยซูคริสตต์รัสวา่ “ใจของเราเป็นทุกขแ์ทบจะตาย” (มทัธิว 
26:38) ท่านมาระโกไดบ้นัทึกไวว้า่ “พระองคท์รงวิตกยิง่ และหนกัพระทยันกั” (มาระโก 14:33)    
ท่านลูกาบอกวา่ “พระองคท์างเป็นทุกขย์ิง่นกั........พระเสโทของพระองค ์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลง
ถึงดิน เป็นเม็ดใหญ่” (ลูกา 22:44) 
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ค าอธิษฐานขององคพ์ระผูช่้วยใหร้อด ก็ไดเ้ปิดเผยให้เห็นถึงความกดดนั และการต่อสู้ในจิตใจ
ของพระองค ์ พระองคไ์ดอ้ธิษฐานทูลขอต่อพระบิดาถึงสามคร้ังสามคราววา่ หากพระบิดาพอพระทยัก็
ขอใหจ้อกน้ีเล่ือนพน้พระองคไ์ปเสีย แน่นอนพระองคมิ์ไดท้รงหมายถึง การเล่ือนการส้ินพระชนมข์อง
พระองคใ์นวนัรุ่งข้ึนเป็นแน่ พระองคท์รงตั้งพระทยัแน่วแน่ท่ีจะตรงไปยงัไมก้างเขน จอกแห่งเกทเสมนี 
หมายถึงการส้ินพระชนมก่์อนท่ีพระเยซูจะถูกจบัไปตรึงกบัไมก้างเขน ดว้ยอ านาจท่ีมองไม่เห็นของ
พญามารและบรรดาสมุนของมนั พระเจา้ไดท้รงส่งทูตสวรรคม์าใหชู้ก าลงัพระบุตรของพระองค ์ จึง
เป็นอนัวา่ความพยายามของพญามารในอนัท่ีจะปลงพระชนมพ์ระเยซูคริสตต์อ้งลม้เหลวไป 
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ปราชัยที่ไม้กางเขน 

ดูเหมือนจะเป็นท่ีชดัแจง้แลว้วา่ เม่ือพญามารก่อเหตุใหบ้รรพบุรุษคู่แรกของเราท าบาปในสวน
เอเดนนั้น มนัไดย้ดึเอาอ านาจในการครอบครองเหนือสรรพสัตวท์ั้งหลาย ท่ีพระเจา้ไดป้ระทานใหแ้ก่
เขาทั้งสองไปเสีย นบัตั้งแต่วนันั้นจนกระทัง่ทุกวนัน้ี ซาตานไดเ้ป็นเจา้แห่งโลกน้ี แผน่ดินโลกและ
มนุษยชาติไดต้กอยูภ่ายใตก้ารควบคุมบงัคบับญัชาของมนั ความจริงดงักล่าวน้ีเปิดเผยออกในคราวท่ี
พระเยซูถูกมารผจญ (มทัธิว 4: 8, 9) พญามารไดแ้สดงให้พระเยซูคริสตเ์ห็นถึงราชอาณาจกัรต่าง ๆ ของ
โลก มนัสัญญาวา่จะใหอ้าณาจกัรเหล่านั้นแก่พระองค ์แต่มีขอ้แมว้า่จะตอ้งหมอบกราบนมสัการมนั 

ขอ้เสนอของพญามารดงักล่าวน้ี หากเราไม่รู้วา่มนัไดย้ดึเอาอ านาจการครอบครองพิภพโลก
ทั้งส้ินมาจากอาดมัแลว้ เราก็จะตอ้งหาวา่มนัอวดโมอ้ยา่งฉกาจฉกรรจที์เดียว แต่เม่ือเรารู้วา่มนัมีสิทธิ
อ านาจท่ีจะยกใหไ้ด ้เราจึงรู้วา่มนัอาจจะมอบใหพ้ระเยซูคริสตไ์ดจ้ริง ๆ  

เหตุผลประการหน่ึงท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราเสด็จเขา้มาในโลกก็คือ เพื่อจะเรียกเอาสิทธิ
อ านาจท่ีพญามารไดม้าโดยมิชอบกลบัคืน และวธีิท่ีพระองคจ์ะทรงกระท าไดเ้ช่นนั้น ก็คือ จดัการอยา่ง
เด็ดขาดกบัความผดิบาป 

เพราะเหตุความผดิบาปของมนุษยน่ี์เอง ท่ีท าใหพ้ญามารคงมีอ านาจอยูไ่ด ้ เม่ือบาปเขา้
ครอบครองมนุษยชาติ อาดมัและเอวาก็ไดต้กเป็นทาสของบาป พญามารซ่ึงเป็นตวัล่อลวงใหค้น
ทั้งหลายท าบาป จึงไดเ้ขา้ควบคุมบงัคบับญัชาพิภพโลกและมนุษยใ์นโลกแทน 

แต่ถึงกระนั้น อ านาจครอบครองบงัคบับญัชาท่ีแทจ้ริงก็ยงัอยูท่ี่พระเจา้ และไม่มีใครสักคนเดียว
ท่ีจะเอาใจใส่ในเร่ืองน้ีมากไปกวา่พญามาร พิภพโลกซ่ึงรวมทั้งพลงัทางกายของโลก และชีวติมนุษยน์ั้น 
โดยเน้ือแทแ้ลว้เป็นของพระเจา้ การท่ีพระเจา้ไม่มีพระประสงคท่ี์จะท าลายซาตานใหย้อ่ยยบัในทนัที 
เพราะพระองคท์รงมีแผนการท่ีจะจดัการกบัความผิดบาปใหส้ิ้นซากเสีย และทรงก าหนดเวลาพิพากษา
ความผดิคร้ังสุดทา้ยเอาไวแ้ลว้ วา่กนัตามจริงแลว้การท่ีพญามารกลายเป็นภูตท่ีชัว่ก็เพราะความผดิบาป
ของมนัเอง มนุษยก์็เช่นกนั การท่ีมนุษยห์ลงท าความชัว่ ก็เน่ืองมาจากความผดิบาปของเขาทั้งหลาย 
นัน่เอง 

องคพ์ระเยซูคริสตเจา้ เสด็จเขา้มาในโลกเพื่อทรงจดัการกบัความผดิบาปคร้ังเดียวเพื่อคนทั้ง
ปวง พระองคคื์อค าตอบท่ีสมบูรณ์ของพระเจา้ ต่อปัญหาดงักล่าวน้ี พระเจา้ทรงก าหนดโทษความผิด
บาปไวถึ้งตาย แต่ขณะเดียวกนัความตายของพระเยซูคริสตไ์ดล้บลา้งการลงโทษความผดิบาปจนหมด
ส้ินแลว้ ถึงแมว้า่ความผดิบาปจะยงัคงเป็นความผดิบาปอยู ่ แต่ก็ไม่มีการลงโทษอีกต่อไปแลว้ ค่าจา้ง
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ของความผดิบาปไดรั้บการช าระจนหมดส้ินแลว้ และความตายของคนผิดบาป ไดจ้บส้ินลงโดยความ
ตายของผูต้ายแทนคนบาป คือพระเยซูคริสตเ์จา้ (โรม 5: 6-8) 

โดยความตายของพระองค ์ พระเยซูคริสตไ์ดท้รงท าลายหรือลบลา้งอ านาจของพญามารดว้ย (1 
ยอห์น 3:8, ฮีบรู 2:14) โดยกางเขนนั้น ท าใหข้อ้อา้งอนัเป็นความเทจ็ของซาตานไร้ผล ไมก้างเขนซ่ึงเป็น
ท่ีรวมของความสยดสยองทั้งมวลนั้น ไดก้ลบักลายเป็นเคร่ืองหมายแห่งชยัชนะอนัยิง่ใหญ่ของพระเจา้ 
และความชอบธรรมของพระองค ์ เป็นทางท่ีพระเจา้ประกาศอิสราภาพแก่คนทั้งหลายท่ีตกเป็นทาสของ
พญามาร วินาทีนั้นแหละท่ีซาตานตอ้งประสบกบัความปราชยัสมดงัท่ีไดพ้ยากรณ์ไว ้ ดงัจะเห็นไดจ้าก
พระธรรมซ่ึงวา่ “พระองคไ์ดท้รงท าลายผูมี้บรรดาศกัด์ิและผูมี้ฤทธ์ิ พระองคไ์ดท้รงประจานเขา และเอา
ชยัชนะต่อเขาโดยกางเขนนั้น” (โคโลสี 2:15) 
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อาณาจกัร 2 อาณาจักร 

ในโลกน้ีมีอาณาจกัรท่ียิง่ใหญ่อยูอ่าณาจกัรหน่ึง คืออาณาจกัรของพระเจา้ ซ่ึงจะเขา้ไปไดก้็แต่
โดยการเช่ือพระบุตรของพระเจา้คือพระเยซูคริสต ์ เป็นส่วนบุคคลเท่านั้น เม่ือใดก็ตาม ท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดรู้สึก
ส านึกในสภาพความหลงผดิของตนอยา่งแทจ้ริง อนัเป็นผลมาจากสันดานบาปและความผดิบาปท่ีตนได้
กระท าไป และเช่ือวา่พระคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อไถ่ความผดิบาปของตนแลว้ และไวว้างใจวา่ 
พระองคคื์อพระผูช่้วยใหร้อดของตน เม่ือนั้นส่ิงมหศัจรรยจ์ะบงัเกิดข้ึน คือผูน้ั้นจะไดรั้บการ
เปล่ียนแปลงใหเ้ป็นบุตรโดยชอบธรรมของพระเจา้ทนัที พร้อมกนัน้ีความผดิบาปทั้งส้ินของเขาก็จะ
ไดรั้บการอภยัโทษดว้ย เขาจะมีสิทธิและอภิสิทธ์ิทุกประการเท่าท่ีบุตรโดยชอบธรรมจะพึงมี การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ีเรียกวา่ การเช่ือเป็นคริสเตียน การกลบัใจใหม่ หรือการเกิดใหม่ (โรม 6: 23, 
ยอห์น 3:3-7, 16:18, เอเฟซสั 2:8, 9)  

ความสัมพนัธ์ทางจิตวญิญาณ ระหวา่งคริสเตียนกบัพระเจา้พระบิดาพระเยซูคริสตเจา้ พระ
ผูช่้วยใหร้อดของมวลมนุษย ์และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระผูน้ าผูส้ถิตอยูภ่ายในชีวติจิตใจของคริสเตียน
ก็เกิดข้ึน ส่วนข่ายงานท่ีส าคญัส าหรับผูเ้ช่ือในโลกน้ีก็คือ คริสตจกัรทอ้งถ่ิน ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเพื่ออบรมสั่ง
สอนเร่ืองราวของพระเจา้ เพื่อหนุนใจซ่ึงกนัและกนัในหมู่คริสเตียน และเพื่อใหโ้อกาส ท่ีจะปฏิบติัพระ
ราชกิจตามน ้าพระทยัของพระเจา้ต่อไป 

มีขอ้แมท่ี้ส าคญัอยูป่ระการหน่ึง ส าหรับผูท่ี้จะเขา้ไปปรากฏตวัจ าเพาะพระพกัตร์พระเจา้ใน
ราชอาณาจกัรน้ี คือวา่ ผูน้ั้นจะตอ้งเตม็ใจเป็นพยานถึงการท่ีพระราชกิจของพระเยซูคริสต ์ บนไม้
กางเขนไดเ้ปล่ียนแปลงชีวิตจิตใจของเรา ยอมรับผลแห่งพระราชกิจของพระเยซูคริสตด์ว้ยความเตม็ใจ 
คริสเตียนท่ีแทจ้ริงเป็นพยานดว้ยสุดใจสุดจิตใหก้บัความจริงท่ีวา่ พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระภาคท่ีสอง
ขององคต์รีเอกานุภาพผูป้ระเสริฐ พระองคท์รงเป็นผูท่ี้บรรดาศาสดาพยากรณ์ในสมยัพระคมัภีร์เดิมได้
พยากรณ์ไวอ้ยา่งชดัเจนวา่จะเสด็จเขา้มาในโลก และเม่ือถึงเวลาก าหนด พระองคไ์ดป้ระสูติแต่ครรภ์
ของสาวพรหมจารี ณ หมู่บา้นเบธ็เลเฮม มณฑลยดูา 

เม่ือพระชนมม์ายไุดป้ระมาณ 30 พรรษา พระองคผ์ูน้ี้ซ่ึงมีช่ือวา่ “พระเยซูชาวนาซาเร็ธ” ไดท้รง
เร่ิมพระราชกิจของพระองค ์ ตลอดระยะเวลาสามปีกบัหกเดือน พระองคท์รงส าแดงให้สาธารณชนเห็น
ถึงความเป็นพระเจา้ของพระองค ์พระองคท์รงรักษาโรค ทรงช่วยคนโรคเร้ือนใหห้ายเป็นปกติ พระองค์
ทรงอภยัโทษคนผดิคนบาป และทรงโปรดช าระเขาใหพ้น้จากการอธรรมทั้งส้ิน พระองคท์รงบนัดาลให้
คนตายเป็นข้ึนมาอีก พระองคต์รัสดว้ยฤทธ์ิอ านาจอยา่งไม่มีผูใ้ดเสมอเหมือน 
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พระราชกิจทั้งหมดน้ีเป็นการปูพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่พระราชกิจท่ีส าคญัคือ การส้ินพระชนมข์อง
พระเยซู ถึงแมว้า่พวกท่ีจบัพระองคไ์ปตรึงไวก้บัไมก้างเขนนั้น จะเป็นคนโหดร้ายเลวทราม แต่พระกิตติ
คุณของพระองคก์ไ็ดบ้นัทึกไวอ้ยา่งแจ่มชดัวา่ ไม่มีผูใ้ดสักคนเดียวท่ีสามารถแตะตอ้งพระบุตรของพระ
เจา้ได ้ โดยท่ีพระองคไ์ม่ทรงอนุญาต พระองคท์รงสมคัรใจยอมสละพระชนมชี์พของพระองค ์ เพื่อไถ่
มวลมนุษยโ์ลกใหพ้น้จากความผดิบาป (ยอห์น 10: 17, 18) ในวนันั้น ขณะท่ีดวงอาทิตยอ์บัแสงและ
แผน่ดินโลกสั่นสะเทือน พระเยซูคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนมใ์นฐานะพระเมษโปดก (ลูกแกะ) ของพระเจา้ 
เพื่อไถ่มวลมนุษยใ์หพ้น้จากความผดิบาป และในวนัท่ีสามนบัแต่วนันั้นพระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนม ์
และอีกไม่ก่ีวนัพระองคไ์ดเ้สด็จข้ึนสวรรค ์ทรงสัญญาวา่จะเสด็จกลบัมาอีกคร้ังหน่ึง 

ผูท่ี้ยอมรับความจริงเก่ียวกบัองคพ์ระเยซูคริสต ์ และตอ้นรับพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด
เท่านั้น มีสิทธ์ิเขา้ไปอยูใ่นราชอาณาจกัรของพระเจา้ได ้ และกายของผูท่ี้เช่ือดงักล่าวน้ี พระคริสตธรรม
ใหม่เรียกวา่ “คริสตจกัร” (เอเฟซสั 5:23, โคโลสี 1:18, 24)  

ยงัมีอาณาจกัรอีกอาณาจกัรหน่ึงในโลกน้ี อาณาจกัรท่ีวา่น้ีก็คือ อาณาจกัรแห่งความชัว่ร้าย ซ่ึงมี
พญามารเป็นจา้วผูค้รอง ในเหตุการณ์ตอนหน่ึง คือตอนท่ีองคพ์ระเยซูคริสตก์ าลงัทรงโตต้อบกบัพวก
ชาวยวิท่ีเคร่งศาสนาบางคน ซ่ึงแสดงความหยิง่ยโสกบัองคพ์ระเยซูคริสต ์ โดยอวดวา่พวกเขาสืบเช้ือ
สายมาจากอบัราฮมั และไดป้ระณามขอ้อา้งของพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงไดท้รงอา้งวา่ พระองคคื์อพระบุตร
ของพระเจา้พระองคไ์ดต้รัสความจริงอนัน่าตระหนกับางประการต่อคนเหล่าน้ีวา่ “ท่านทั้งหลายมาจาก
พอ่ของท่านคือมาร และท่านใคร่จะท าตามความปรารถนาของพอ่ท่าน มนัเป็นผูฆ่้าคนตั้งแต่ปฐมกาล 
และมิไดต้ั้งอยูใ่นสัจจะ เพราะมนัไม่มีสัจจะ เม่ือมนัพดูเท็จ มนัก็พดูตามสันดานของมนัเอง และมนัเป็น
ผูมุ้สา และเป็นพอ่ของการมุสา” (ยอห์น 8:44) 

ค าตรัสของพระองคด์งักล่าวน้ี น่าพิศวงและน่าต่ืนตระหนกเอาจริง ๆ ทีเดียว หากบุคคลอยา่ง
พวกฟาริสีซ่ึงอา้งตนวา่เป็นผูช้อบธรรม ยงัถูกระบุวา่มีพ่อเป็นพญามาร และหากวา่ สิทธิท่ีจะเขา้เป็น
สมาชิกของอาณาจกัรของพระเจา้ เป็นสิทธิเฉพาะตวัอนัเกิดจากการตอ้นรับองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดโดยความเช่ือ ก็ดูเหมือนวา่ประชากรเกือบทัว่โลก ตกอยูใ่นอาณาจกัรแห่งความชัว่ร้ายและ
ถูกพญามารซ่ึงเป็นจา้วอาณาจกัรครอบง าไว ้

อคัรสาวกยอห์น ก็ไดเ้นน้ถึงความจริง ดงักล่าวน้ีดว้ยเช่นกนั โดยท่านไดก้ล่าววา่ “เราทั้งหลายรู้
วา่ เราเกิดมาจากพระเจา้และชาวโลกทั้งส้ินอยูใ่ตอ้านุภาพของมารร้าย” (1 ยอห์น 5:19) 

หลายคนยอมรับวา่ คนเป็นอนัมากในโลกน้ีตกอยูภ่ายใตก้ารบงัคบัควบคุมของพญามาร ใน
จ านวนน้ีก็มี คนข้ีเหลา้เมายา คนถ่อย ขโมย คนผดิผวัเมีย และคนท่ีต่อตา้นพระเจา้ แต่ในขณะเดียวกนัก็
ไม่มีอะไรท่ีตอ้งสงสัยวา่ คนพวกน้ีตกอยูใ่นอาณาจกัรแห่งความชัว่ร้ายดว้ย เพราะการท่ีพวกเขากระท า
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ความผดิบาปลงไปนั้นยอ่มแสดงวา่ จิตใจของพวกเขาเต็มไปดว้ยความผดิบาปนัน่เอง (เยเรมีย ์ 17: 9, 
มทัธิว 15:19) 

อ านาจแห่งความชัว่ร้ายในความนึกคิดนั้น มีขอบเขตกวา้งไกลกวา่ ขอบเขตของความชัว่ท่ี
ส าแดงออกมาในรูปของการกระท ามากมายนกั ผูใ้ดท่ีมิไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมขององคพ์ระเยซูคริสต์
พระผูช่้วยใหร้อด ผูซ่ึ้งไดส้ิ้นพระชนมบ์นไมก้างเขนและฟ้ืนคืนพระชนม ์ ผูน้ั้นยอ่มตกอยูใ่นอาณาจกัร
ดงักล่าวน้ี พญามารไม่ชอบใหม้นุษยก์ระท าแต่ส่ิงท่ีชัว่ร้ายเลวทรามเท่านั้น เพราะความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของมนัคือ ตอ้งการใหม้นุษยก์ราบไหวน้มสัการมนั คนท่ีเมาเหลา้จนหวัราน ้าหาไดท้  าใหม้นัมีเกียรติ
เพิ่มข้ึนเลยแมแ้ต่นอ้ย พญามารตอ้งการเป็นพระเจา้ ดงันั้นมนัจึงอยากไดค้นท่ีมีสติปัญญาความรอบรู้
และผูมี้วฒันธรรมอนัสูงส่งเขา้ไวใ้นอาณาจกัรของมนั 

ผูใ้ดท่ีมิไดต้อ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดเป็นส่วนตวัของเขาอยา่งจริงใจ ผูน้ั้นจะ
พบวา่ตนเองตกท่ีนัง่อยูใ่นอาณาจกัรแห่งความชัว่ ซ่ึงมีภาพพญามารเป็นหวัหนา้ครอบครองและเป็นพอ่
ของเขาท่ีกล่าวมาน้ีมิไดเ้ป็นเร่ืองท่ีเกินความจริง แต่เป็นความจริงตรงตามท่ีพระเยซูคริสตไ์ดต้รัสไว ้
และไม่มีผูใ้ดท่ีอาจปฏิเสธหรือปลีกตวัออกจากอาณาจกัรของมารร้ายน้ีได ้ นอกจากเขาผูน้ั้นจะหนัมาหา
พระเยซูคริสตแ์ละเช่ือไวว้างใจพระองคโ์ดยเช่ือข่าวประเสริฐของพระองค ์ ผูท่ี้เช่ือจะหลุดจากอาณาจกัร
แห่งความชัว่ร้าย เขา้มาสู่ราชอาณาจกัรของบุตรสุดท่ีรักของพระเจา้ (โคโลสี 1: 13) 
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กจิการของพญามารในปัจจุบนั 

เป็นเร่ืองส าคญัอยา่งใหญ่หลวงท่ีจะรู้ถึงกลอุบายของศตัรูของคริสเตียน พระคริสตธรรมคมัภีร์
เท่านั้นท่ีบอกใหเ้รารู้ถึงความจริงเก่ียวกบัเร่ืองราวของพญามารอยา่งถูกตอ้งเช่ือถือได ้โดยเรารู้มาแลว้วา่
ส่ิงท่ีพญามารเกลียดชงัมากท่ีสุด คือ การประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์

ค าวา่ “กิตติคุณ” แปลวา่ “ข่าวประเสริฐ” ท่ีวา่ ข่าวประเสริฐนั้นก็คือวา่ ถึงแมม้นุษยทุ์กคนเป็น
คนบาปซ่ึงจะตอ้งถูกพิพากษาลงโทษ เป็นผูห้ลงผิด และก าลงัเดินทางไปสู่ขมุนรกและจะตอ้งอยูท่ี่ขมุ
นรกนั้นอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด แต่พระเจา้ทรงรักมนุษยทุ์กคนอยา่งสุดซ้ึงและสุดพระทยัของพระองค ์
ยิง่กวา่นั้น พระเจา้ยงัไดท้รงจดัเตรียมวถีิทาง ในอนัท่ีจะทรงอภยัโทษใหค้นบาปทั้งปวง และท าใหเ้ขา
กลายเป็นบุตรของพระองค ์ โดยการสละพระชนมชีพของพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคบ์นไมก้างเขน
ทั้งหมดน้ีข้ึนอยูก่บัพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ์ ท่ีทรงโปรดประทานใหโ้ดยมิไดคิ้ดค่าตอบแทนใด 
ๆ ทั้งส้ิน 

ต่อไปน้ี คือค าตรัสตอบของพระเจา้ต่อความเจา้เล่ห์เพทุบายของพญามาร เป็นการง่ายท่ีจะ
เขา้ใจวา่ เหตุใดพญามารซาตานจึงต่อตา้นข่าวน้ีดว้ยสุดก าลงัความสามารถของมนั “แต่ถา้มีม่านบงัข่าว
ประเสริฐของเราไวจ้ากใคร ก็จากคนเหล่านั้นท่ีก าลงัจะพินาศ ส่วนคนท่ีไม่เช่ือนั้น เทวะของยคุน้ีได้
กระท าใจของเขาใหมื้ดไป เพื่อไม่ใหเ้ขาไดเ้ห็นความสวา่งของข่าวประเสริฐ เร่ืองพระสิริของพระคริสต์
ผูเ้ป็นพระฉายของพระเจา้” (2 โครินธ์ 4:3, 4) 

ในเร่ืองน้ี ซาตานมิไดต่้อตา้นหรือคิดคา้นศาสนาท่ีสอนใหศ้าสนิกชนปฏิบติัตนเพื่อใหเ้ขา้ถึง
พระเจา้ ดว้ยวถีิทางอยา่งอ่ืน อนัมิใช่ทางแห่งการสละพระโลหิตของพระเยซูคริสตเ์จา้ 

ขอใหท้่านผูอ่้านหนัมาพิจารณาถึงผูท่ี้ไม่เช่ือไวว้างใจพระเยซูคริสตก์นัสักเล็กนอ้ย จะเห็นวา่ใน
โลกน้ีมีคนนบัจ านวนหลายร้อยหลายพนัลา้นคนทีเดียว ท่ีเคร่งครัดในศาสนา บางพวกกราบไหวบู้ชารูป
เคารพซ่ึงท าดว้ยไมแ้ละหิน บางพวกมีเทพเจา้ท่ีซ่ึงมีช่ือต่าง ๆ บางพวกแทนท่ีจะเช่ือไวว้างใจองคพ์ระ
ผูช่้วยใหร้อด ผูส้ิ้นพระชนมบ์นไมก้างเขน ผูท้รงฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย และผูท้รงพระชนมอ์ยูแ่ต่เพียง
อยา่งเดียว กลบัเพิ่มพิธีกรรม และขอ้ปฏิบติัทางศาสนาเขา้ไปในหลกัความเช่ือของตนอีก จนท าใหค้วาม
เช่ือกบัพิธีกรรมระคนปนกนัไปหมด ซ่ึงอนัท่ีจริงแลว้ความเช่ือถือเหล่านั้นถูกพญามารและลูกสมุนของ
มนั คือภูติผปีีศาจควบคุมบงัคบับญัชาอยูน่ัน่เอง ดงัจะเห็นไดจ้ากพระธรรมซ่ึงวา่ “ขา้พเจา้หมายความวา่ 
เคร่ืองบูชาท่ีพวกต่างชาติถวายนั้น เขาถวายบูชาแก่พวกปีศาจ และแก่ส่ิงท่ีไม่ใช่พระเจา้ ขา้พเจา้ไม่
ปรารถนาใหท้่านมีส่วนร่วมกบัพวกปีศาจ” (1 โครินธ์ 10:20) 
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น่ีคือขอ้ความท่ีอคัรสาวกเปาโลเขียนไปถึงคริสตจกัรท่ีเมืองโครินธ์ อนัเป็นเมืองท่ีชาวเมือง
กราบไหวบู้ชาเคารพนานาชนิด และเทพเจา้แห่งเขาโอลิมปัส อาจารยเ์ปาโลไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ การนมสัการ
เช่นนั้นมีอนัตราย เพราะเป็นการกราบไหวบู้ชาพญามารโดยตรงทีเดียว และคริสเตียนจะเขา้มีส่วนร่วม
ในการกระท าเช่นน้ีไม่ไดเ้ลย และหลกัดงักล่าวน้ี จะใชต้ดัสินวา่ความเช่ือของใครเป็นหลกัความเช่ือท่ี
พระเจา้ทรงยอมรับ หากวา่การปฏิบติักิจทางศาสนามิไดเ้ป็นโดยวถีิทางพระเยซูคริสตแ์ลว้ การปฏิบติั
เช่นนั้นยอ่มเป็นการกราบไหวบู้ชาภูติผปีีศาจ และพญามารโดยตรงทีเดียว ถา้ผูใ้ดรู้ความจริงน้ีผูน้ั้นจะรู้
วา่ ประชากรเกือบส้ินทั้งโลกในปัจจุบนัก าลงักราบไหวบู้ชาพญามารซาตานอยู ่
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ผเีข้าสิง 

เช่ือกนัโดยทัว่ไปในหมู่คริสเตียนวา่ ภูติผปีีศาจอนัเป็นบริวารของพญามารนั้น ประกอบดว้ย
ทูตสวรรคท่ี์พระเจา้ขบัออกจากต าแหน่งคร่ึงหน่ึงของทูตสวรรคท์ั้งหมด ในบรรดาภูติผปีีศาจเหล่าน้ีมี
จ  านวนหน่ึงท่ีถูกจ ากดัเขต และรอคอยการพิพากษาลงโทษคร้ังสุดทา้ย (ยดูาขอ้ท่ี 6) ส่วนนอกนั้นเป็น
อิสระ และสามารถท่ีจะกระท าตามค าบงการของพญามารไดอ้ยา่งเสรี ตราบเท่าถึงเวลาท่ีมนัจะถูก
พิพากษาลงโทษคร้ังสุดทา้ย ดว้ยกนักบัเจา้นายท่ีร้ายกาจนกัหนาของมนั 

เร่ืองผเีขา้สิงอยูใ่นตวัคนน้ี พระคริสตธรรมใหม่ไดก้ล่าวไวอ้ยา่งแจ่มชดัทีเดียว แมว้า่เร่ืองน้ีจะ
มิไดป้รากฏในพระคมัภีร์เดิม แต่พระคริสตธรรมใหม่ไดก้ล่าวถึงการท่ีคนถูกผเีขา้สิงและการขบัไล่ผสิีง
ไวม้ากมายหลายตอนดว้ยกนั 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดใ้ห้อรรถาธิบายวา่ วญิญาณชัว่จะเขา้สิงและควบคุมชีวติจิตใจของ
มนุษยเ์พื่อประกอบกรรมชัว่ตามเป้าประสงคข์องมนัไดอ้ยา่งไรและเพียงใด แต่ขณะเดียวกนัก็ได้
กล่าวถึงการท่ี พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงสถิตอยูก่บับุตรของพระเจา้และควบคุมบงัคบับญัชาชีวติจิตใจ
ของเขาทุกคนเม่ือค านึงถึงขอ้เทจ็จริงท่ีวา่มนุษยอ่์อนไหว และพา่ยแพต่้อการล่อลวงของพญามารแลว้ยิง่
ท  าใหเ้กิดความเช่ือมากข้ึนวา่ พญามารก็สามารถท่ีจะเขา้สิงและครอบง ามนุษยไ์ดเ้ช่นเดียวกนั มนุษย์
หลงผดิและอยูห่่างจากพระเจา้ มนุษยอ่์อนไหวต่อการล่อลวงของพญามาร และตกเป็นสมาชิกแห่งโลกีย
จกัรของพญามาร ดงันั้นมนุษยจึ์งตอ้งเช่ือฟังค าสั่งของมนั ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่เป็นการเกินเลยไปท่ีเราจะเช่ือ
วา่ ร่างกายของมนุษยธ์รรมดาอาจถูกภูติผปีีศาจเขา้สิงอยูไ่ด ้ แต่ท่ีพดูเช่นน้ีมิไดห้มายความวา่ คนท่ีมิใช่
เป็นคริสเตียนจะตอ้งเป็นคนท่ีถูกพญามารควบคุมบงการเสียทุกคนไป แต่ตอ้งการจะหมายไปในท านอง
ท่ีวา่ผูท่ี้ปล่อยตวัใหจ้มอยูใ่นปลกัแห่งความผดิบาปเร่ือยไปนั้น อยูใ่นสภาพท่ีเฉียดกนักบัคนท่ีถูกผเีขา้สิง
ทีเดียว 

พระคริสตธรรมใหม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงอ านาจครอบง าของพญามารไวห้ลายตอน ซ่ึงบ่อยคร้ัง
เป็นการกระท าต่อร่างกายในลกัษณะท่ีร้ายแรง (มทัธิว 9: 32, 33, 12:22-30, มาระโก 9:22, ลูกา 8:26-36) 
พวกภูติผปีีศาจไดก้ระท าใหม้นุษยเ์จบ็ไขไ้ดป่้วย เป็นใบ ้ หูหนวก พิการ วกิลจริต และคุม้คลัง่ คิดฆ่าตวั
ตายอยูร่ ่ าไป องคพ์ระเยซูคริสตมิ์ไดท้รงอธิบายถึงสาเหตุของสภาพความทุกขเวทนาเหล่านั้น แต่ไดท้รง
สอนวา่ผูท่ี้อยูใ่นสภาพการณ์เช่นนั้นอยูใ่ตอ้  านาจครอบง าของพญามาร (ลูกา 11:14-26, 13:16) 

ไม่มีเหตุผลอนัใดท่ีจะเช่ือวา่ ในสมยัน้ีซาตานไม่มีอ านาจครอบง ามนุษยอี์กต่อไปแลว้ เพราะ
ตามความเป็นจริง ในปัจจุบนัน้ี ก็มีพยานหลกัฐานมากมายเก่ียวกบัเร่ืองผีเขา้สิง และการขบัไล่ผสิีงซ่ึง
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ในเร่ืองน้ีผูรั้บใชพ้ระเจา้แทบทุกคณะนิกายต่างก็มีประสบการณ์กนัมาแลว้ทั้งนั้น แต่ดูเหมือนวา่อ านาจ
ครอบง าของพญามารซาตานมกัจะปรากฏอยูใ่นดินแดนห่างไกลความเจริญ 

และก็ไม่มีเหตุผลอนัใดท่ีจะเช่ือวา่ พญามารไม่สามารถใชค้วามฉลาดหลกัแหลมของมนั เขา้
ครอบง าสังคมมนุษยใ์นยคุท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทางวชิาการอยา่งมากมายน้ีได ้ ก็ในเม่ือเป้าประสงค์
ของพญามารยงัเหมือนเดิม คือ พยายามชกัน าใหป้ระชากรของโลกตกอยูใ่นอ านาจครอบง าของมนัมาก
ยิง่ข้ึนเร่ือย ๆ มนัก็ยอ่มจะมีวธีิท่ีใชภู้ตผปีีศาจ ลูกสมุนของมนัในแบบท่ีเรียกวา่ เหนือเมฆ ไดพ้ญามาร
สามารถส่งวญิญาณชัว่ลูกสมุนของมนัให้เขา้ไปสิงสถิตอยูใ่นผูน้ าวงการธุรกิจ ผูมี้อ  านาจในวงการศึกษา 
นกัศาสนศาสตร์ท่ีไม่เช่ือพระเยซูคริสต ์ และพวกผูน้ าคริสตจกัรท่ีไม่เช่ือวา่ทางท่ีจะรอดพน้บาปมีทาง
เดียวเท่านั้น คือ โดยพึ่งพระโลหิตของพระเยซูคริสตไ์ด ้
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ผู้รับใช้ของพญามาร 

งานการประกาศข่าวประเสริฐท่ีอคัรสาวกเปาโลท านั้นไม่ใช่งานง่าย ๆ พญามารพยายาม
ต่อตา้นท่านทุกวถีิทาง เม่ือท่านไปถึงต าบลหน่ึงต าบลใด ท่านก็จะประกาศข่าวประเสริฐอยา่งเท่ียงตรง 
และตั้งคริสตจกัรข้ึนท่ีนัน่ แต่แลว้ก็ถูกผูส้อนเทียมเท็จรังควาน โดยหาทางท าลายพระราชกิจของพระ
เจา้ ท่ีท่านเป็นผูก่้อข้ึนโดยการดลใจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ อาจารยเ์ปาโลไดเ้ปิดเผยใหเ้ห็นถึงบทบาท
ท่ีแทจ้ริงของผูส้อนเทียมเทจ็ ไวด้งัน้ี 

“เพราะคนอยา่งนั้นเป็นอคัรทูตเทียม เป็นคนงานท่ีหลอกหลวง ปลอมตวัเป็นอคัรทูตของพระ
คริสต ์ การกระท าเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยงัปลอมตวัเป็นทูตสวรรคแ์ห่งความ
สวา่งได ้ เหตุฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกอะไรท่ีคนรับใชข้องซาตาน จะปลอมตวัเป็นคนรับใชข้องคน
ชอบธรรม ทา้ยท่ีสุดของเขา จะเป็นไปตามการกระท าของเขา” (2 โครินธ์ 11:13-15) 

ผูส้อนเทียมเท็จท่ีอคัรสาวกเปาโลไดก้ล่าวถึงในท่ีน้ีนั้น ส่วนใหญ่เป็นผูส้อนวา่จะตอ้งปฏิบติั
ตามพิธีรีตองของศาสนายดูา พวกน้ีสอนวา่พระเยซูคริสตไ์ม่มีความส าคญัอนัใดเลย นอกจากน้ีแลว้ยงั
สอนวา่ ธรรมบญัญติัท่ีพระเจา้ประทานแก่ชนชาติยวินั้น ยงัมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ และบทบญัญติัสอนวา่ ผูท่ี้
เช่ือเป็นคริสเตียนจะตอ้งเขา้สุหนตั จะตอ้งรักษาวนัสะบาโต และจะตอ้งถือปฏิบติัตามบทบญัญติัของ
โมเสส 

ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ พญามารซาตานยอ่มไม่รังเกียจเดียดฉนัทศ์าสนาเช่นนั้น เพราะหลกัค าสอน
ส่วนใหญ่หาไดเ้ป็นปฏิปักษห์รือเป็นอนัตรายต่ออาณาจกัรของมนัไม่ แต่กลบัจะเป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ประโยชน์อยา่งยิง่ของมนัเสียดว้ยซ ้ าไป จริงอยูเ่ม่ือแรกเร่ิมเดิมทีนั้นพระเจา้ประทานพระบญัญติัแก่
ชาวยวิ แต่ในสมยัของอาจารยเ์ปาโลทุกถอ้ยกระทงความในหลกัค าสอนเดิมนั้น พระเยซูทรงท าให้
ส าเร็จครบถว้นทุกประการแลว้ โดยการส้ินพระชนมข์องพระองค ์ดว้ยเหตุน้ี อาจารยเ์ปาโลจึงกล่าววา่ ผู ้
ท่ีสอนใหป้ฏิบติัตามค าสอนดงักล่าว อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของพญามาร 

ต่อมาก็มีผูส้อนเทจ็เกิดข้ึนอีกมากมาย ผูส้อนเหล่าน้ีจะเนน้หลกัค าสอนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
โดยเฉพาะเท่านั้น และจะประณามค าสอนอ่ืน ๆ ผูส้อนดงักล่าวน้ีก็เป็นผูส้อนท่ีพญามารใชม้าเช่นกนั 
อคัรสาวกยอห์น ไดใ้หม้าตราการหรือมาตรฐานท่ีจะทดสอบวา่ ผูส้อนคนใดเป็นผูส้อนแท ้ คนใดเป็น
ผูส้อนเทจ็ ไวด้งัน้ี 

“ท่านท่ีรักทั้งหลาย อยา่เช่ือวิญญาณเสียทุกวญิญาณ แต่จะพิสูจน์วญิญาณนั้น ๆ วา่ มาจากพระ
เจา้หรือไม่ เพราะวา่มีผูพ้ยากรณ์เทจ็เป็นอนัมากจาริกไปในโลกโดยขอ้น้ีท่านทั้งหลายก็จะรู้จกัพระ
วญิญาณของพระเจา้ และวญิญาณทั้งปวงท่ีไม่ยอมรับเช่ือพระเยซู วิญญาณนั้นก็ไม่ไดม้าจากพระเจา้ 
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วญิญาณนั้นแหละเป็นปฏิปักษข์องพระคริสต ์ ซ่ึงท่านไดย้นิวา่จะมาและบดัน้ีก็อยูใ่นโลกแลว้” (ยอห์น 
4:1-3) 

ขอใหเ้ราพิจารณากนัดูถึงยทุธอุบายของพญามาร ประการแรก มนัปิดซ่อนสภาพอนัชัว่ชา้เลว
ทราม และน่าสะพรึงกลวัของมนัไว ้และตีหนา้วา่เป็นผูส้อนความจริง น่ีแหละคืออุปนิสัยอนัแทจ้ริงของ
มนัสมกบัเป็นผูค้ดในขอ้งอในกระดูก  มนัจะยอมท าทุกอยา่งหากการยอมนั้นท าให้อุบายท่ีมนัวางไว้
สัมฤทธ์ิผล การกระท าของมนัดงักล่าวน้ี เป็นเหตุใหม้นุษยต์อ้งถูกพิพากษาลงโทษ แต่พญามารก็หาได้
สนใจใยดีไม่ ตอ้งการแต่เพียงใหม้นุษยต์อ้งถูกแช่งสาปดว้ยกนักบัมนัเท่านั้น 

พญามารบิดเบือนค าสอนของพระเจา้ ซ่ึงท่ีจริงค าสอนน้ีเป็นส่ิงประเสริฐส าหรับผูท่ี้รักพระเจา้ 
และพระบุตรของพระองค ์ แต่พญามารพยายามท่ีจะบิดเบือนความจริง เพื่อจะล่อลวงใหเ้กิดการเห็นผิด
ข้ึน 

การตบตาเช่นเดียวกนัน้ีจะพบไดใ้นหมู่รับใชข้องพญามาร คนเหล่านั้นตีหนา้วา่ตนเป็น
ผูส้นบัสนุนความชอบธรรม พวกเขาแต่งตวัประหน่ึงวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ก็เป็นแต่เพียงการ
หลอกลวงเท่านั้นเอง ซ่ึงพวกเขาก็รู้อยูแ่ก่ใจตนเองวา่ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความผิดบาป แต่มโนธรรมของผูรั้บ
ใชป้ราศจากความซ่ือสัตยเ์หล่าน้ีตายดา้นเสียแลว้ เขาหาไดเ้ปล่ียนวถีิชีวติของเขาไม่ กลบัคงด าเนินการ
เป็นผูฉ้อ้ฉลต่อไป 

มีคนบางคนจ าพวกซ่ึงชาวโลกถือวา่เป็นคริสเตียน แต่แทท่ี้จริงแลว้ คนพวกนั้นตกอยูใ่นก ามือ
ของพญามาร พิธีกรรมอนัปราศจากชีวติชีวา และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีพวกเขาไดก้ระท าตามความเช่ือถือ
ของพวกเขานั้น หาไดผ้ดิแผกแตกต่างไปจากส่ิงท่ีพญามารประสงคแ์ต่อยา่งใดไม่ พิธีกรรมและ
กิจกรรมดงักล่าวก็ไดแ้ก่ท่ีเรียกวา่ “การอธิษฐานแบบขอไปที” การนบัลูกประค า การจุดเทียน และ
กิจกรรมทางดา้นพิธีการท่ีไร้ความหมาย แทจ้ริงแลว้ก็คือ พญามารยนิดีใหพ้วกเขาปฏิบติัพิธีกรรมทาง
ศาสนาในแบบใด ๆ ก็ได ้หากพิธีกรรมนั้น ๆ ไม่เก่ียวกบัการท่ีจะตอ้งยอมรับเอาพระโลหิตของพระเยซู
คริสตซ่ึ์งไดท้รงสละเพื่อไถ่ความผดิบาปมนุษยท์ั้งปวง 

องคก์ารศาสนาท่ีใหญ่โตหลายองคก์าร ไดเ้ขา้มีส่วนร่วมกบักิจการของมาร ท่ีร้ายก็คือ องคก์าร
เหล่านั้นไดเ้ขา้ช่วยเหลือสนบัสนุนขบวนการฝ่ายโลกท่ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสันติภาพ เพื่อ
ปรับปรุงสภาพสังคมใหดี้ข้ึน เพื่อก าจดัปัดเป่าโรคภยัไขเ้จบ็ และเพื่อแกไ้ขความยากจนค่นแคน้อยา่ง
เตม็ก าลงั แต่มิไดป้ระกาศข่าวประเสริฐเร่ืองการรอดพน้บาปของพระเยซูคริสตพ์ระผูช่้วยใหร้อด 

พญามารชกัใยอยูเ่บ้ืองหลงัความโอ่อ่างดงามดว้ยเช่นกนั มนัจะสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ีในเร่ือง
การสร้างโบสถท่ี์ใหญ่โตมโหฬาร การท่ีเคร่ืองดนตรีราคาแพงจ านวนมากส าหรับใชใ้นโบสถ ์ และการ
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ท่ีนกับวชแต่งตวัดว้ยเส้ือคลุมราคาแพง เพราะมนัรู้วา่ กบัดกัทั้งหมดน้ีจะท าใหผู้แ้สวงหาพระเจา้หนัเห
ความสนใจจากความจริงอนัยิง่ใหญ่ ไปสู่ส่ิงท่ีเป็นเพียงการหลอกลวงเท่านั้น 

ทางท่ีจะตดัสินใจวา่ ลทัธิใดถูกลทัธิใดผดินั้นจะตอ้งพิจารณาวา่ ลทัธินั้น ๆ ยดึถือเอาพระเยซู
คริสตเ์ป็นเป้าหมายส าคญัของการสอนหรือเปล่า? เนน้เร่ืองการประสูติของพระองคจ์ากหญิงพรหมจารี 
พระชนมชี์พของพระองคท่ี์บริสุทธ์ิปราศจากมลทินบาป การท่ีพระองคท์รงรับทุกขท์รมานและ
ส้ินพระชนมเ์พื่อมนุษยท์ั้งปวง การฟ้ืนคืนพระชนม ์ และสภาพความเป็นพระเจา้ตลอดชัว่นิรันดร์ของ
พระองคห์รือเปล่า? 
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ลทัธิเทยีมเทจ็ 

กลอุบายอยา่งหน่ึงท่ีพญามารใชไ้ดผ้ลมากท่ีสุดในการต่อสู้กบัพระเจา้ เพื่อชิงวญิญาณของ
มนุษยก์็คือ การยืน่ลทัธิเทียมเทจ็ใหก้บัมนุษย ์ ลทัธิเช่นนั้นบางลทัธิมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการนมสัการ
พระเจา้อยา่งถูกตอ้ง 

ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา พญามารไดพ้ยายามใชย้ทุธวธีิต่าง ๆ ในอนัท่ีจะท าลายความจริงของพระ
เจา้ใหส้ิ้นสูญไป เป็นตน้วา่ เผาพระคริสตธรรมคมัภีร์ทิ้งเสีย ตามรังควานผูท่ี้เป็นคริสเตียนใหเ้กิดความ
วุน่วายใจ จ าคุก ทรมานและฆ่าคริสเตียน ในศตวรรษก่อน ๆ มนัไดโ้จมตีพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่ง
หนกั โดยกล่าวหาวา่ไม่ถูกตอ้ง แต่พอมาสมยัหลงั ๆ น้ี มนักลบัหนัไปใชก้ลอุบายตบตาหลอกลวงอีก 
โดยการหยบิยืน่ระบบศาสนาและลทัธิท่ีละเอียดละออใหแ้ก่มนุษย ์ โดยท่ีลทัธิศาสนานั้นหาไดมี้วถีิทาง
ท่ีจะช่วยมนุษยใ์หห้ลุดพน้จากสภาพความหลงผดิ คือ พระราชกิจการไถ่โทษบาปบนไมก้างเขนของ
พระบุตรของพระเจา้ เราเรียกระบบท่ีผดิ ๆ เหล่าน้ีวา่ ลทัธิเทียมเทจ็ 

ท่านอคัรสาวกเปาโล ไดเ้ตือนถึงส่ิงเหล่านั้นไวโ้ดยเฉพาะดงัน้ีวา่ “พระวญิญาณไดต้รัสไวอ้ยา่ง
ชดัแจง้วา่ ต่อไปภายหนา้จะมีบางคนละทิ้งความเช่ือ โดยหนัไปเช่ือฟังวญิญาณท่ีล่อลวง และฟังค าสอน
ของพวกปีศาจ ซ่ึงมาจากการหนา้ซ่ือใจคดของคนท่ีโกหก คือคนท่ีจิตส านึกเป็นทาสของมาร เขาหา้มมิ
ใหท้ าการสมรส หา้มมิใหบ้ริโภคอาหารบางชนิด ซ่ึงพระเจา้ทรงสร้างไวใ้หผู้ท่ี้เช่ือและผูรั้กความจริง
บริโภคดว้ยความขอบพระคุณ” 

“ถา้ท่านจะใหค้  าแนะน าเหล่าน้ีแก่พวกพี่นอ้ง ท่านก็จงเป็นผูรั้บใชท่ี้ดีของพระเยซูคริสต ์ เจริญ
ดว้ยค าสอนแห่งความเช่ือ และดว้ยหลกัธรรมอนัดีท่ีท่านไดป้ระพฤติตามนั้น” (1 ทิโมธี 4:1-3, 6) 

เราจะสังเกตไดว้า่ ขอ้ความตอนน้ีเป็นการพยากรณ์วา่ ต่อไปภายหนา้จะมีลทัธิเทียมเทจ็มาก
ยิง่ข้ึน ค าวา่ “ต่อไปภายหนา้” ก็หมายถึงวาระสุดทา้ยของสมยัพระคุณ อนัเป็นสมยัท่ีเรามีชีวติอยูเ่ด๋ียวน้ี
นัน่เอง พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดท้รงเป็นพยานใหรู้้ถึงการจู่โจมของพญามารดงัน้ี ประการแรก พระองค์
ทรงช้ีแจงวา่เหตุการณ์น้ีจะเกิดข้ึนเม่ือบางคนละทิ้งความเช่ือ ละทิ้งการนมสัการพระเจา้ในทางท่ีถูกตอ้ง 
แลว้หนัไปเช่ือฟังค าสอนของวญิญาณชัว่ท่ีล่อลวง เราไม่ทราบวา่เพราะเหตุใดคนเหล่านั้นจึงหลงเช่ือ
ลทัธิเทียมเทจ็เช่นน้ี แต่ก็พอรู้ไดว้า่ คงจะมีบางคนท่ีหลงตามการล่อลวงของพญามารไป เพราะเหตุท่ีเขา
เหล่านั้นขาดพื้นฐานความรู้ในพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ แต่ท่ีแน่ชดัก็คือ ลทัธิน้ีจะประกอบไปดว้ยกลุ่มคน
ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยอา้งตนวา่เป็นคริสเตียน 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดท้รงอธิบายต่อไปวา่ ลทัธิเทียมเท็จซ่ึงอาจชกัน าคริสเตียนท่ีอ่อนแอ ให้
หลงผดิไปไดน้ี้ อยูภ่ายใตก้ารครองง าและบงการของวิญญาณท่ีล่อลวง ซ่ึงก็คือวิญญาณชัว่นัน่เอง 
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พระองคท์รงระบุวา่ ค  าสอนของลทัธิเหล่าน้ีเป็นค าสอนท่ีพวกผปีีศาจ และทรงรับรองวา่ แมพ้ญามารจะ
มีอุบายล่อลวงแพรวพราวเพียงใดก็ตาม แต่มนัก็จะตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคในอนัท่ีจะท าใหค้นทัว่ไป
เขา้ใจวา่เป็นค าสอนท่ีแทจ้ริง มนัไดแ้ต่เพียงเลียนแบบให้เหมือนของจริงมากท่ีสุดเท่านั้นเอง ซ่ึงในท่ีน้ี
บอกวา่ ค  าสอนของพวกผปีีศาจมีลกัษณะคลา้ยค าสอนของพระเจา้มาก หากแต่ปราศจากฤทธ์ิอ านาจ 

ไม่เป็นการยากอะไรท่ีจะรู้วา่ บดัน้ีค  าพยากรณ์ดงักล่าว ไดส้ัมฤทธ์ิผลสมจริงลงแลว้อยา่งน่าใจ
หายต่อหนา้ต่อตาเรา ปัจจุบนัน้ีลทัธิเทียมเทจ็ไดผุ้ดข้ึนเป็นดอกเห็ดทีเดียว ลทัธิเหล่าน้ีเรียกตวัเองวา่
คริสตจกัร มีการเทศนาและประกาศค าสอนของเขาเช่นเดียวกนักบัคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงของพระเจา้ พวก
น้ีเรียกผูน้ าของพวกเขาวา่ ศิษยาภิบาล พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ และมีคณะนกัร้องของ
คริสตจกัร มีการสอนรวีวารศึกษา มีการจดัส่งผูป้ระกาศไปประกาศค าสอนยงัต่างถ่ิน มีการสงเคราะห์ผู ้
ท่ียากไร้ เน่ืองจากลทัธิเทียมเทจ็เหล่าน้ี มีวธีิการปฏิบติัท่ีคลา้ยคลึงกบัคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงของพระเยซู
คริสตม์าก จึงเป็นเหตุใหผู้ท่ี้ยงัขาดประสบการณ์ในพระเยซูคริสตไ์ม่สามารถท่ีจะแยกไดถู้กวา่ 
คริสตจกัรไหนเป็นคริสตจกัรแท ้

บางลทัธิใชพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งเล่ม บางลทัธิใชแ้ต่เพียงบางตอน พวกเขาประกาศอยา่ง
โจ่งแจง้วา่ พวกเขาเห็นดว้ยกบัค าสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ แต่ขณะเดียวกนั ก็สอนหนงัสือท่ีเป็น
ของพวกเขาโดยเฉพาะ อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติัพวกเขาเลือกใชแ้ต่ค าสอนของพระคมัภีร์บางตอน 
ซ่ึงไม่ขดักบัหลกัความเช่ือของเขาเท่านั้น การกระท าของเขาหาไดแ้สดงวา่เขาเห็นพอ้งดว้ยกนักบัพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ หรือความจริงอนัสมบูรณ์เก่ียวกบัพระบุตรของพระเจา้ คือพระเยซูคริสตแ์ต่อยา่งใด
ไม่ เชคสเปียร์ กล่าวไวใ้นงานเขียนช้ินหน่ึงของเขาวา่ “พญามารสามารถใชพ้ระวจนะของพระเจา้เพื่อ
เป้าประสงคข์องมนัได”้ ซ่ึงเรารู้อยูว่า่ เขามิไดก้ล่าวเกินไปจากความจริงแต่อยา่งใด พวกนกัศาสน
ศาสตร์เทียมเท็จน าเอาขอ้พระธรรมบางตอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ และดดัแปลงใหเ้ขวไปใน
ท านองหลอกลวง เช่นเดียวกบัท่ีพวกเขาท ากบัพระเจา้ 

อาจารยเ์ปาโล ไดก้ล่าวถึงบรรดาผูน้ าของระบอบเทียมเท็จเหล่าน้ีไวว้า่เป็น “การหนา้ซ่ือใจคด
ของคนโกหก” (1 ทิโมธี 4:2) ซ่ึงหมายความวา่ พวกเขารู้ดีวา่ส่ิงท่ีเขาสอนนั้นไม่จริง แต่ก็ยงัดนัทุรัง
สอนผดิ ๆ ต่อไป พวกเขาจึงเป็นคนหนา้ซ่ือใจคด 

มโนธรรมของบรรดาผูน้ าเหล่านั้น เยน็ชาและแขง็กระดา้งดว้ยความผดิบาป มโนธรรม
เปรียบเสมือนกลไกท่ีพระเจา้ทรงฝังไวใ้นจิตใจมนุษย ์ เพื่อจะช่วยใหม้นุษยส์ านึกถึงความผดิพลาดและ
หนักลบัมาตั้งตน้ใหม่ แต่มโนธรรมก็อาจถูกท าใหมื้ดบอดไปไดเ้ม่ือไม่ได ้ เอาใจใส่ต่อมโนธรรมอยู่
เร่ือย ๆ มนัจะหยดุท างาน และไม่กระตุน้เตือนผูผ้ิด ท่ีกล่าวมาน้ี ก็คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบับรรดาผูส้อนท่ีถูก
ภูติผปีีศาจครอบง า 
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ค าสอนส่วนหน่ึงของพวกเขา คือค าสอนในดา้นมนุษยสัมพนัธ์ พวกเขาพยายามสอดแทรกเขา้
ไปยุง่เก่ียว ในเร่ืองการสมรสและชีวิตครอบครัว เร่ืองท่ีไม่สลกัส าคญัอะไร ก็กลบัถือเป็นเร่ืองใหญ่เร่ือง
โต เช่นเร่ืองการกินเน้ือสัตวแ์ละอาหารบางชนิด อนัท่ีจริงในพระคริสตธรรมใหม่ ก็ไม่มีตอนใดท่ีหา้ม
ไวโ้ดยเฉพาะวา่ ไม่ใหกิ้นอาหารชนิดนั้นชนิดน้ี อาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวไวอ้ยา่งแจ่มแจง้วา่อาหารทุก
ชนิดนั้น อาจรับประทานไดด้ว้ยการขอบพระคุณ 

ลกัษณะเด่นชดัท่ีสุดของลทัธิเหล่าน้ีก็คือ ความเตม็ไปดว้ยเล่ห์เหล่ียมอนัชาญฉลาดของมารร้าย 
คนเป็นอนัมากถูกลทัธิเหล่าน้ีล่อลวงใหห้ลงผดิไป ผูนิ้ยมลทัธิเหล่าน้ีส่วนมากสนบัสนุนการบุญการ
กุศล พวกเขาส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นการส าแดงถึงสติปัญญาฝ่ายโลก พวกเขามัง่คัง่ร ่ ารวยดว้ยการขาย
สินคา้ อาหารสถานท่ีก่อสร้างของพวกเขาก็ใหญ่โตกวา้งขวาง และต าแหน่งของพวกเขาก็กินเงินเดือน
สูง ในสายตาของผูท่ี้ยงัลุ่มหลงอยูใ่นโลกียวสิัยยอ่มเห็นวา่ พวกเขาเป็นผูท่ี้ประสบความส าเร็จในชีวิต 

แทท่ี้จริงแลว้ พวกเขาเป็นผูท่ี้ยากแคน้ขดัสน ตาบอด และเปลือยกาย เขาถูกจดัอยูใ่นพวกหนา้
ซ่ือใจคด และถูกผกูมดัไวส้ าหรับทิ้งลงไปในบึงไฟนรก 
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อนาคตของพญามาร 

อวสานของพญามารแน่นอนเท่า ๆ กบัอดีตของมนั พระเจา้ไดท้รงลิขิตบั้นปลายของมนัไวแ้ลว้ 
ดูเหมือนแทบจะไม่มีอะไรท่ีตอ้งสงสัยเลยวา่ ในระยะเวลาอนัสั้นของสมยัพระคุณน้ีกิจกรรมอนัเลวร้าย
ของผมีาร ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพื่อขดัขวางพระประสงคข์องพระเจา้ จะตอ้งเพิ่มข้ึนอยา่งมากยิง่ (ววิรณ์ 12: 12) 

นอกจากพญามารจะขยายขอบข่ายงานการต่อตา้นพระเจา้ใหแ้พร่หลายออกไปอยา่งกวา้งขวาง
ดว้ยการใชว้ตัถุหรือกิจกรรมต่าง ๆ มากมายซ่ึงลว้นแต่เป็นของฝ่ายโลกเป็นเคร่ืองมือของมนัแลว้ 
เป้าหมายของมนัยงัตอ้งการท่ีจะต่อตา้นพระกิตติคุณของพระคริสต ์ และผูท่ี้ประกาศพระกิตติคุณของ
พระองคด์ว้ย (2 โครินธ์ 4: 4) 

พญามารมีความรู้แบบเหนือธรรมชาติ ประหลาดล ้าและทะลุปรุโปร่ง ซ่ึงเราจะประมาทหม่ิน
ไม่ไดเ้ลย มนัจะใชค้วามรู้อนัวเิศษสุดน้ี ท าใหค้นงานของพระเจา้เกิดความอ่อนระอาลงไปทุกที และไม่
เกิดผลเพื่อพระเจา้ซ่ึงเป็นท่ีชอบอกชอบใจของมนัยิง่นกั ดว้ยเหตุท่ีพญามารรู้ดีวา่ คริสเตียนนั้น มีนิสัย
ชอบท าบาปหลงเหลืออยู ่ดงันั้นมนัจึงใชจุ้ดอ่อนอนัน้ี ในการท่ีจะชกัน าประชากรของพระเจา้ใหท้  าส่ิงท่ี
ไม่ใช่พระประสงคข์องพระเจา้โดยตรง และแมก้ระทัง่ท าบาปโดยล าพงัตวัเองแลว้ ไม่มีคริสเตียนคนใด
ท่ีจะอาจหาญสู้กบัศตัรูตวัร้ายน้ีได ้ กิจกรรมฝ่ายโลกเกือบทุกอยา่งทุกแขนงซ่ึงก าลงัก่อข้ึนบา้งและ
ประสบผลส าเร็จไปแลว้บา้งนั้น ลว้นแลว้แต่อยูใ่นแผนการของพญามารซาตานทั้งส้ิน มนัไดใ้ชค้วาม
เจริญกา้วหนา้อนัใหญ่ยิง่ทางดา้นวทิยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ และยงัคงใชต่้อไปดว้ย มนัชอบให้
มนุษยมี์การศึกษาสูง ๆ และเรียนรู้มาก มนัจะเนน้ในเร่ืองท่ีมนุษยส์ามารถประสบความส าเร็จโดยไม่
ตอ้งพึ่งพาพลานุภาพของพระเจา้ อนัจะท าใหม้นุษยเ์ขา้ใจผดิไป มนัจะสนบัสนุนและส่งเสริมใหม้นุษย์
มีความเห็นแก่ตวั รัก และภูมิใจในตนเองอยา่งท่ีสุด ส่ิงใด ๆ ท่ีจะท าใหม้นุษยย์กยอสรรเสริญ และบูชา
ตนเองจะไดรั้บการเผยแพร่และยอมรับอยา่งกวา้งขวาง ในทางตรงกนัขา้ม ส่ิงใด ๆ ซ่ึงมีแนวโนม้ไป
ในทางท่ีมนุษยจ์ะแลเห็นถึงความผดิบาป ซ่ึงซ่อนอยูใ่นจิตใจมนุษยแ์ละความจ าเป็นท่ีมนุษยจ์ะตอ้ง
ไดรั้บการช่วยเหลือใหห้ลุดพน้จากการเป็นทาสบาป โดยพระคุณของพระเจา้ จะถูกพญามารกลบ
เกล่ือนและปิดปังไว ้

เป็นการดีท่ีจะย  ้าอีกคร้ังหน่ึงวา่ แมบ้ดัน้ี ซาตานก็ยงัคงมีสิทธิท่ีจะข้ึนไปเฝ้าพระเจา้ ณ พระท่ีนัง่
อนัสูงสุดของพระเจา้ได ้ มนัข้ึนไปท่ีนัน่ เพื่อกล่าวโทษคริสเตียนวา่เป็นคนเหลวไหล (โยบ 1: 6-10) 
ขอใหพ้ิจารณาพระธรรมววิรณ์ 12:9, 10 ซ่ึงบรรยายถึงวาระท่ีผูก้ล่าวโทษตวัส าคญัลอยละล่ิวลงมาจาก
สวรรค ์ไวด้งัน้ีวา่ 
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“พญานาคใหญ่ซ่ึงเป็นงูดึกด าบรรพ ์ ท่ีเขาเรียกกนัวา่ซาตาน ผูล่้อลวงมนุษยท์ั้งโลก ก็ถูกผลกัทิ้ง
ลงไปในแผน่ดินโลกและขา้พเจา้ไดย้นิเสียงดงัข้ึนในสวรรคว์า่ บดัน้ีความรอดและฤทธ์ิเดชและ
ราชอาณาจกัรแห่งพระเจา้ของเรา และอ านาจพระคริสตข์องพระองคไ์ดม้าถึงแลว้ เพราะวา่พวกท่ี
กล่าวโทษพวกพี่นอ้งของเรา ต่อพระพกัตร์พระเจา้ทั้งกลางวนัและกลางคืนก็ถูกผลกัทิ้งลงเสียแลว้” 

กิจการของพญามารในการกล่าวหาคริสเตียน ยงัคงด าเนินต่อไปเสมอมิไดห้ยดุย ั้ง หากคริส
เตียนมิไดอ้ยูภ่ายใตก้ารปกป้องคุม้ครองของพระเยซูคริสต ์“ทนายผูย้ิง่ใหญ่” แลว้ คริสเตียนจะตกอยูใ่น
สภาพท่ีล่อแหลมท่ีสุด (ฮีบรู 7:25) 
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ความพนิาศของพญามาร 

มีอะไรรออยูเ่บ้ืองหนา้เจา้งูร้ายตวัน้ีหรือหรือความยิง่ใหญ่และเวลาของมนัสั้นเขา้แลว้ 
พระราชกิจของพระเจา้ล าดบัต่อไปไดแ้ก่การเสด็จมารับคริสตจกัร ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีน่า

ต่ืนเตน้ คือพระเจา้จะทรงรับบุตรของพระองคทุ์กคนข้ึนไปยงัสวรรคใ์นชัว่พริบตาเดียว (1 เธสะโลนิกา 
4: 13-18) และเหตุการณ์อนัน้ีจะเป็นหมายส าคญัซ่ึงแสดงวา่ ความทุกขย์ากคร้ังใหญ่ยิง่ (มทัธิว 24:21) 
ก าลงัจะเร่ิมตน้ข้ึนแลว้ ซ่ึงจะกินเวลา 7 ปีดว้ยกนั ในช่วงเวลานั้นความผดิบาปจะปรากฏอยา่งท่ีไม่เคย
พบเคยเห็นมาก่อน โลกจะเต็มไปดว้ยความสับสนอลหม่านและในท่ีสุดโลกน้ีจะถูกพิพากษา 

ความปรารถนาอนัรุนแรงของพญามาร นบัแต่แรกเร่ิมเดิมทีนั้น ก็คือท่ีจะครองบงัลงักแ์ทนพระ
เจา้ และถึงขนาดท่ีจะเป็นพระเจา้เอาเสียเลยทีเดียว แต่พระเจา้ก็จะอนุญาตใหพ้ญามารตนน้ี
ทะเยอทะยานอยูเ่พียงชัว่ระยะเวลาอนัสั้นเท่านั้น 

พระธรรมเล่มสุดทา้ยของพระคริสตธรรมคมัภีร์ เกือบตลอดทั้งเล่ม พรรณนาถึงความน่ากลวั
ของช่วงเวลาท่ีบงัเกิดความทุกขย์ากล าบากอนัใหญ่หลวงข้ึนบนพิภพโลก ในเวลานั้นพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิซ่ึงคอยควบคุมระงบัยบัย ั้งอ านาจของผพีญามารไว ้ จะ “ถอนตวั” ออกจากโลกน้ีไปพร้อมกบั
คริสตจักรซ่ึงพระเจา้ไดท้รงรับข้ึนไปอยูก่บัพระองค ์ (2 เธสะโลนิกา 2:6, 7) เม่ือถึงตอนนั้นพญามารจะ
ตั้งคนของมนัข้ึนเป็น “ปฏิปักษข์องของพระคริสต”์ ใหเ้ป็นผูเ้ผด็จการของโลกน้ี ณ จุดน้ีเองพระเจา้จะ
ทรงบนัดาลใหเ้กิด “ส่ิงท่ีเทจ็” ข้ึนในโลก ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่ พระเจา้ทรงมีพระประสงคท่ี์จดัการ
กบัความชัว่ชา้ใหถึ้งท่ีสุด จนถึงการพิพากษาลงโทษ และคนเป็นอนัมากจะเช่ือในการล่อลวงของพญา
มารนั้น (2 เธสะโลนิกา 2:11-12) 

ในชัว่ระยะอนัสั้นนิดเดียว ปฏิปักษข์องพระคริสตจ์ะพุง่ข้ึนสู่ต าแหน่งผูเ้สด็จการของโลก มนั
ใชว้ธีิการทางสันติ อนัไดแ้ก่ ศาสนา การเมือง และเศรษฐกิจ เป็นเคร่ืองมือช่วยใหม้นัตดัลดัข้ึนไปสู่จุด
สุดยอด คือการเป็นผูเ้สด็จการดงักล่าวนั้น พญามารจะถ่ายทอดสติปัญญาและอ านาจท่ีมนัมีอยูใ่หแ้ก่
บุคคลผูเ้ลวทรามต ่าชา้ผูน้ี้ เพื่อท าใหก้ฎเกณฑต่์าง ๆ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของมนัด าเนินไปดว้ยดีแรกทีเดียว
ปฏิปักษข์องพระคริสตจ์ะยอมใหพ้ระนามของพระเจา้เป็นท่ียกยอ่งสรรเสริญ แต่หลงัจากนั้นไม่นาน 
มนัจะปลุกเร้าใหค้นทัว่ทั้งโลกกราบไหวบู้ชาพญามาร และจะก่อตั้งรูปจ าลองของมนัข้ึนในวหิารของ
ชาวยวิ (มทัธิว 24:15) เพื่อให้ชนทุกชาตินมสัการ ซ่ึงเป็นการแน่นอนวา่ ชนชาติยวิจะตอ้งขดัขืน และผล
ก็คือ กองทพัแห่งปฏิปักษข์องพระคริสตจ์ะกรีฑาเขา้ครอบครองเหนือดินแดนบริสุทธ์ิคือ ประเทศ
อิสราเอลในปัจจุบนั ในโมงยามท่ีโลกถูกปกคลุมไปดว้ยความมืดมิดอยา่งท่ีสุดน้ี พระเจา้จะทรงโปรด
บรรเทาทุกขโ์ดยจะทรงส่งพระเยซูคริสตใ์หเ้สด็จลงมายงัโลกอีกคร้ังหน่ึง เพื่อปราบปรามปฏิปักษข์อง
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พระคริสตแ์ละบรรดาลูกสมุนของมนั และพระเยซูคริสตจ์ะทรงปกครองโลกน้ีดว้ยพระองคเ์อง อนัเป็น
การปกครองท่ีเตม็ไปดว้ยความชอบธรรมและพระพร ทา้ยท่ีสุดพระองคจ์ะทรงสถาปนาอาณาจกัรข้ึน
อาณาจกัรหน่ึง ซ่ึงจะด ารงอยูต่ลอดชัว่นิรันดรกาล (วิวรณ์ 20:1-15) 

พญามารจะถูกคุมขงัในหว้งอเวจีเป็นเวลา 1,000 ปีหลงัจากนั้น มนัจะไดรั้บการปลดปล่อย
ออกมาชัว่ระยะหน่ึง ในช่วงเวลาแห่งเสรีภาพของมนัน้ี มนัจะก่อการกบฏต่อพระเจา้เป็นคร้ังสุดทา้ย ใน
ท่ีสุดมนัจะถูกพิพากษาลงโทษและถูกจบัเหวีย่งลงไปในบึงไฟนรก ซ่ึงมนัไม่มีวนัท่ีจะโงหวัข้ึนมาไดอี้ก
เลยชัว่อนนัตกาล (ววิรณ์ 20: 7-10) ปฏิปักษข์องพระคริสต ์ ผูพ้ยากรณ์เท็จ และพวกภูติผปีีศาจซ่ึงเป็น
ลูกสมุนของพญามารก็จะตอ้งร่วมรับชะตากรรมกบัมนัดว้ยน่ีแหละคือ บั้นปลายของศตัรูของพระเจา้
และประชากรของพระองค ์
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เกราะป้องกนัของคริสเตียน 

พระเจา้ไดป้ระทานขอ้ความอนัแจ่มชดัท่ีสุดในพระคริสตธรรมคมัภีร์ของพระองคใ์ห้แก่เราเพื่อ
จะใหเ้ราใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้กบัซาตานและอ านาจของมนั ขอ้ความตอนนั้น มีความดงัน้ี “...
ท่านจงมีก าลงัข้ึนในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และในฤทธ์ิเดชอนัอนนัตข์องพระองค ์ จงสวมยทุธภณัฑท์ั้งชุด
ของพระเจา้ เพื่อจะต่อตา้นยุทธอุบายของพญามารได ้ เพราะวา่เราไม่ไดต่้อสู้กบัเน้ือหนงัและเลือด แต่
ต่อสู้กบัเทพผูค้รอง ศกัดิเทพ เทพผูค้รองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกน้ี ต่อสู้กบัวญิญาณชัว่ในสถาน
ฟ้าอากาศ” (เอเฟซสั 6:10-12) 

เราควรเอาใจใส่ต่อขอ้ความในพระคมัภีร์ตอนท่ีบ่งถึงอานุภาพของปฏิปักษข์องเรา ดงัท่ียกมา
กล่าวไวข้า้งตน้น้ีใหม้ากยิง่ข้ึน ส่ิงท่ีเราจะตอ้งผจญในการด าเนินชีวติคริสเตียนนั้น หาใช่มีแต่เพียงศตัรูท่ี
เป็นมนุษยเ์ท่านั้นไม่ แต่เราจะตอ้งต่อสู้กบัเทพผูค้รองศกัดิเทพและเทพผูค้รองพิภพในโมหะความมืด
แห่งโลกน้ี ขอ้ความทั้งหมดน้ีกล่าวถึง อ านาจความชัว่ฝ่ายวญิญาณซ่ึงเป็นอ านาจเหนือมนุษยท่ี์ผจญเรา
อยูทุ่กยา่งกา้วของการด าเนินชีวติ “เหตุฉะนั้น จงรับยุทธภณัฑท์ั้งชุดของพระเจา้ไว ้ เพื่อท่านจะได้
ต่อตา้นในวนัอนัชัว่ร้ายนั้นและเม่ือเสร็จแลว้ จะอยูอ่ยา่งมัน่คงได”้ (เอเฟซสั 1:13) 

ถดัจากค าเตือนอนัเขม้งวดน้ีไป ก็เป็นการบรรยายถึงลกัษณะของยทุธภณัฑที์ละช้ิน ๆ โดยยก
เอาเคร่ืองแบบของทหารโรมนัมาเป็นแนวเปรียบเทียบ ยุทธภณัฑช้ิ์นแรกไดแ้ก่ เคร่ืองคาดเอวหรือเขม็
ขดั-คือความจริง (6:14) แน่นอนทีเดียว อาจารยเ์ปาโลก าลงัจะสร้างส่วนประกอบของเคร่ืองยทุธภณัฑ์
ฝ่ายจิตวญิญาณชุดน้ี เคร่ืองคาดเอวนั้น ไดแ้ก่การรู้ความจริง การยอมรับความจริงและการใชค้วามจริง 
ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองห่อหุม้วิญญาณจิตของเรา เคร่ืองคาดเอวน้ีประกอบดว้ยความจริงอนัยิง่ใหญ่ของ
พระเจา้ และสัมพนัธภาพระหวา่งพระองคก์บัเราทางพระเยซูคริสต ์ รวมทั้งความไวใ้จเตม็เป่ียมในส่ิงท่ี
พระเจา้ตรัส เก่ียวกบัพระองคเ์อง เก่ียวกบัพระบุตรของพระองค ์เก่ียวกบัมนุษยชาติ โลก ประวติัศาสตร์
ท่ีล่วงมาแลว้และอนาคตท่ียงัมาไม่ถึง เราเช่ือและไวว้างใจในความจริงต่าง ๆ เหล่าน้ีอยา่งมัน่คง 
ยทุธภณัฑช้ิ์นน้ีเป็นช้ินท่ีจ าเป็นยิง่ช้ินหน่ึง ซ่ึงยทุธภณัฑท์ั้งชุดของเราจะขาดเสียมิได ้ และเป็นช้ินท่ีช่วย
ค าจุนชีวติคริสเตียนของเราไว ้

การท่ีจะป้องกนัหวัใจ ก็มีเคร่ืองป้องกนัอก อนัไดแ้ก่ความชอบธรรม (6:14) เป็นการแน่ชดัวา่ 
ยทุธภณัฑช้ิ์นน้ี เป็นช้ินท่ีส าคญัอนัจะขาดเสียมิไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากศตัรูตวัฉกาจของเรามุ่งท่ีจะท่ิมแทง
บริเวณน้ีเป็นส าคญั ยทุธภณัฑช้ิ์นน้ีมีอยูส่องช้ินดว้ยกนัคือดา้นในเป็นส่วนท่ีสามารถป้องกนัการทะลุ
ทะลวงไดอ้ยา่งเด็ดขาด ซ่ึงไดแ้ก่ความชอบธรรมท่ีพระเยซูคริสตป์ระทานให้เม่ือเราตอ้นรับพระองค์
เป็นพระผูช่้วยให้รอด อีกดา้นหน่ึงคือดา้นนอกนั้น ไดแ้ก่ความประพฤติดี และความชอบธรรมในชีวติ
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ของผูเ้ช่ือ อนัเป็นผลจากการช่วยเหลือและเสริมก าลงัของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีจะ
พิสูจน์ใหเ้ห็นวา่พระเจา้ทรงมีฤทธ์ิอ านาจในการเปล่ียนแปลงชีวติของเรา 

ข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขเป็นรองเทา้ (6: 15) หากเกิดบาดแผลข้ึนท่ีเทา้ กล่าวคือหากไม่มีการ
ประกาศข่าวประเสริฐแลว้พระกิตติคุณของพระองค ์ ก็ยอ่มไม่มีทางท่ีจะแพร่กระจายครอบคลุมไปทัว่
พื้นพิภพไดเ้ลย เราจะตอ้งประกาศ (ถ่ายทอด) ส่ิงท่ีเราไดรั้บและเรียนรู้จากพระเยซูคริสตใ์หแ้ก่คนอ่ืน ๆ 
เพื่อตอบสนองพระคุณของพระองค์ 
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ยุทธภัณฑ์ 

ยทุธภณัฑอี์ก 3 อยา่งท่ีคริสเตียนอาจหามาได ้และควรจะหามาไวส้ าหรับป้องกนัตวั ช้ินแรกคือ 
“หมวกความรอด” (เอเฟซสั 6:17) หมวก เป็นเคร่ืองสวมศีรษะซ่ึงเป็นอวยัวะท่ีมีไวส้ าหรับคิดวางแผน 
และบงการใหส้ าเร็จตามแผนการท่ีความคิดของเราจะไดรั้บการช าระใหห้มดจากบาปนั้น เป็นส่วน
ส าคญัส่วนหน่ึงของการไถ่โทษบาปของพระเยซูคริสต ์ กล่าวอีกนยัหน่ึง เราไดรั้บ “ความคิดใหม่” อนั
กอปรดว้ยพลานุภาพ ดว้ยจิตานุภาพและความสามารถใหม่ ๆ ทั้งหลายท่ีพระเจา้ประทานใหน้ี้เอง เราจึง
จะสามารถต่อตา้นการจู่โจมของพญามาร เพื่อจะไดรู้้เท่าทนัยทุธอุบายของมนัและแสวงหายทุธภณัฑ์
ของพระเจา้เอามาไวส้ าหรับต่อสู้กบัมนั 

ยทุธภณัฑส์ าคญัท่ีสุด ไดแ้ก่ โล่ท่ีส่องแสงประกายวาววบัของเรา คือ “โล่ความเช่ือ” (6:16) 
ความเช่ือ คือความมัน่ใจในพระสัญญาของพระเจา้ ไวว้างใจในความช่วยเหลืออนัมหศัจรรยข์อง
พระองค ์แน่ใจในการเสด็จกลบัมาของพระองค ์และเช่ือวา่ เรามิไดต่้อสู้โดยล าพงัตวัเองเท่านั้น แต่พระ
เจา้เป็นผูท้รงน าในการต่อสู้ (2 โครินธ์ 20:17) โล่ความเช่ือ คือการท่ีเรายอมรับความจริงวา่ เราพึ่งพิง
พระเจา้ในการท่ีจะใหพ้ระองคท์รงช่วยเบนวถีิของหอก และลูกธนูเพลิงท่ีพญามารซดัมายงัเราซ่ึงจะท า
ใหเ้ราไม่เพียงแต่ปวดแสบปวดร้อนเท่านั้น หากจะท าใหเ้ราไม่สามารถต่อสู้กบัมนัไดอี้กดว้ย 

ยทุธภณัฑอ์นัล ้าค่าอีกอยา่งหน่ึงก็คือ ดาบ (เอเฟซสั 6: 17) ถา้จะพดูโดยความหมายฝ่ายวญิญาณ  
ดาบในท่ีน่ีก็คือ พระวจนะของพระเจา้ หรือพระแสงของพระวญิญาณ หรือ พระคริสตธรรมคมัภีร์
นัน่เอง ยทุธภณัฑท่ี์กล่าวมาขา้งตน้แลว้นั้นลว้นเป็นเคร่ืองป้องกนัทั้งส้ิน แต่ดาบเป็นเคร่ืองป้องกนัและ
เคร่ืองต่อสู้ ในการสู้ระยะประชิดตวันั้น เราจะตอ้งต่อสู้กบัศตัรูดว้ยการใชพ้ระวจนะของพระเจา้ แมจ้ะ
เป็นเพียงยกเอาขอ้พระธรรมในพระคริสตธรรมคมัภีร์ข้ึนมาสู้กบัมนัก็นบัวา่ดีแลว้ ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดั
ท่ีสุดตวัอยา่งหน่ึงในเร่ืองน้ีก็คือ ตอนท่ีพระเยซูคริสตท์รงตอบโตก้บัพญามารในคราวท่ีพระองคท์รง
ผจญกบัมนัโดยล าพงัพระองคเ์อง (มทัธิว 4:1-11) พระองคท์รงตอบโตย้ทุธอุบายของพญามารดว้ยดาบ 
คือพระวจนะของพระเจา้ท่ีไดรั้บการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร พระองคท์รงยกเอาขอ้พระธรรม
ข้ึนมาสู้กบัมนัถึงสามคร้ังสามคราดว้ยกนัและผลก็ไดป้รากฏออกมาวา่ พญามารตอ้งพา่ยแพไ้ปอยา่งไม่
มีประตูสู้ 

ความส าคญัอยา่งยิง่ของการอธิษฐาน ก็ไดรั้บการเนน้ไวด้ว้ยเช่นกนั “จงอธิษฐานวงิวอนทุก
อยา่ง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งน้ีจงระวงัดว้ยความเพียรทุกอยา่ง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชน” 
(เอเฟซสั 6:18) 
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ในท่ามกลางสมรภูมิการต่อสู้ระหวา่งคริสเตียนกบัซาตานนั้น ฝ่ายคริสเตียนมี “วทิยสุนาม” ท่ี
จะพดูติดต่อไปยงัพระท่ีนัง่แห่งพระคุณของพระเจา้ เพื่อทูลขอและรับพระบญัชาจากพระองคเ์ป็น
ส่วนตวั ช่างน่าอศัจรรยเ์พียงใด ท่ีพระเจา้ทรงเง่ียพระกรรณคอยฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเรา 
ซ่ึงขอในพระนามของพระเยซูคริสตอ์ยูต่ลอดเวลา เม่ือเราถูกโจมตีอยา่งหนกัเราก็เพียงแต่ส่งสัญญาณขอ
ความช่วยเหลือไปยงัพระองคเ์ท่านั้น เราอาจจะขอการน าจากพระองค ์ หรือเพียงแต่ขอใหพ้ระองคท์รง
หนุนน ้าใจ และประทานความกลา้ใหแ้ก่เราก็ได ้ เป็นท่ีน่าช่ืนใจจริง ๆ ท่ีรู้วา่ แม่ทพัแห่งความรอดของ
เราไม่เคยพา่ยแพใ้นการสงครามเลย พระองคจ์ะไม่ปล่อยใหเ้ราพา่ยแพคู้่ต่อสู้ หากเราร้องเรียกพระองค ์
หลายคร้ังทีเดียวท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวถึงชยัชนะ ซ่ึงไดม้าดว้ยการอธิฐาน 
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ท่าทขีองคริสเตียน 

พญามารเป็นศตัรูท่ีดุร้าย โหดเห้ียมและไม่ยอมลดราวาศอกใหใ้คร มนัถูกตราหนา้วา่เป็นสัตว์
ป่าท่ีก าลงัขู่ค  าราม วนไปเวยีนมาคอยเสาะหาเหยื่อท่ีมนัจะขย  ้าและฉีกออกเป็นช้ิน ๆ โดยล าพงัตวัเราเอง
แลว้ เราไม่มีทางต่อสู้กบัมนัไดเ้ลย ยิง่ไปกวา่นั้น ถา้เราอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ และเร่ืองราวของคริส
เตียนในอดีต เราก็จะพบการต่อสู้ระหวา่งคริสเตียนกบัพญามาร ซ่ึงปรากฏวา่ ส่วนใหญ่แลว้ ชยัชนะตก
เป็นของพญามาร 

แต่อยา่งไรก็ดี พระคริสตธรรมคมัภีร์ ไดเ้ตือนเราไวด้งัต่อไปน้ี 
“......จงสงบใจ จงระวงัระไวใหดี้ ดว้ยวา่ศตัรูของท่านคือมาร วนเวยีนอยูร่อบ ๆ ดุจสิงห์ค าราม 

เท่ียวไปเสาะหาคนท่ีมนัจะกดักินได ้ จงต่อสู้กบัศตัรูนั้นดว้ยใจมัน่คงในความเช่ือ วา่พวกพี่นอ้งทั้งหลาย
ของท่านทัว่โลก ก็ประสบความทุกขล์ าบากอยา่งเดียวกนั” (1 เปโตร 5:8,9)  

“......จงนอ้มใจยอมฟังพระเจา้ จงต่อสู้กบัมาร แลว้มนัจะหนีท่านไป ท่านทั้งหลายจงยอมเขา้
ใกลพ้ระเจา้ และพระองคจ์ะเสด็จมาใกลท้่าน คนบาปทั้งหลายเอ๋ย จงช าระมือใหส้ะอาด และคนสองใจ 
จงช าระใจของท่านใหบ้ริสุทธ์ิ” (ยากอบ 4:7-8) 

ขอใหส้ังเกตดูวา่ ท่าทีของคริสเตียนควรจะเป็นไปในทางต่อตา้นพญามารอยูเ่สมอ เรารู้เท่าทนั
ยทุธอุบายของมนั มนัจะใชส่ิ้งท่ีเรารู้จกัคุน้เคยเป็นเคร่ืองล่อลวงเรา กลอุบายของมนัแทบจะไม่
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมเลย นบัตั้งแต่คร้ังท่ีมนัล่อลวงบรรพบุรุษคู่แรกของเราในสวนเอเดน ทีแรกพญา
มารไดก้ล่าวเหยยีดหยามพระวจนะของพระเจา้ ต่อมามนัไดก้ล่าวหาวา่พระเจา้ในทางท่ีผดิ สุดทา้ยมนั
ไดน้ าเอาส่ิงท่ีเป็นความผิดบาปมายืน่ใหโ้ดยตรงทีเดียว แมจ้นพระทัง่ทุกวนัน้ี มนัก็ยงัคงใชว้ธีิเช่นน้ีอยู่
คือมนัจะล่อใหค้ริสเตียนเกิดความสงสัยในพระวจนะของพระเจา้ (ซ่ึงปัจจุบนัน้ีไดบ้นัทึกไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรคือพระคริสตธรรมคมัภีร์) โดยใชส่ิ้งเยา้ยวนบางประการเป็นเคร่ืองประกอบในการท่ีจะ
ช่วยใหอุ้บายของมนัสัมฤทธ์ิผล ซ่ึงก็ไดแ้ก่ความใคร่ (ความอยาก, ความโลภ) ของเน้ือหนงัทางตา และ
ความภาคภูมิใจในฐานะความเป็นอยูข่องตน คริสเตียนท่ีด าเนินชีวติอยูฝ่่ายเน้ือหนงั ในไม่ชา้จะยอมตวั
ท าส่ิงท่ีมิใช่พระประสงคข์องพระเจา้โดยตรง และในท่ีสุดก็จะถึงกบัปฏิเสธพระเยซูคริสตเ์อาทีเดียว 

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ บรรดายุทธภณัฑท์ั้งส้ินท่ีพระเจา้ทรงจดัสรรไวใ้หค้ริสเตียนใชใ้นการต่อสู้
กบัศตัรูนั้น ไม่ปรากฏวา่มีเคร่ืองป้องกนัหลงัอยูเ่ลย น่ีเป็นบทเรียนท่ีจะตอ้งเรียนรู้โดยเฉพาะ คริสเตียน
จะตอ้งไม่หนัหลงัใหศ้ตัรูหรือวิง่หนีศตัรู แต่เราจะตอ้งต่อสู้กบัมนั ดว้ยยทุธภณัฑท์ั้งชุดท่ีพระเจา้
ประทานให ้อนัไดแ้ก่ความจริง ความชอบ ความรอด ความเช่ือ พระวจนะของพระเจา้และการอธิษฐาน 
คริสเตียนไม่ไดต่้อสู้กบัพญามารเหมือนการต่อสู้คดีในศาล การต่อสู้ของคริสเตียนอาจเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ 
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แต่เม่ือใดท่ีพญามารบุกประชิดเขา้มา เราตอ้งต่อสู้กบัมนัดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูคริสต ์ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่คริสเตียนตอ้งก าบงัตวัอยูห่ลงัโล่แห่งความเช่ือ และชกัดาบแห่งพระวจนะของพระเจา้ออกต่อสู้ 
หากเราต่อสู้กบัมาร มนัก็จะหนีจากเราไป (ยากอบ 4:7) แต่แทท่ี้จริงแลว้มนัมิไดย้อมแพห้รือกลวัเราเลย 
หากแต่มนัไม่กลา้ต่อสู้กบัยทุธภณัฑท่ี์คงกระพนัท่ีสุดชุดนั้น 

ส่วนปัญหาท่ีวา่พญามารกบัผูท่ี้เรา (คริสเตียน) เรียกวา่ “ชาวโลก” นั้น ขอ้งเก่ียวกนัประการใด? 
ผูท่ี้มิไดอ้ยูใ่นพระคริสตอ์ยูภ่ายใตอ้  านาจการล่อลวงของซาตานดว้ยหรือเปล่า? พญามารชกัชวนคน
เหล่านั้นใหก้ระท าบาปหยาบชา้กระนั้นหรือ? หรือพวกเขาท าไปดว้ยกิเลศตณัหาของตนเอง ทั้งหมดน้ี 
เป็นปัญหาท่ีสลบัซบัซอ้นยิง่ และยากท่ีจะเขา้ใจได ้ พระคริสตธรรมคมัภีร์ ไดใ้หส้มญานามซาตานวา่ 
เป็นเจา้แห่งโลกน้ี เจา้แห่งยา่นอากาศและคนชัว่ร้ายท่ีโลกทั้งโลกตกอยูใ่นอ านาจของมนั 

ถึงแมข้อ้อา้งของพญามารท่ีวา่มนัเป็นผูป้กครองโลกน้ีแต่ผูเ้ดียวจะเป็นขอ้อา้งท่ีไม่ถูกตอ้งก็ตาม 
แต่กระนั้นก็มีขอ้ท่ีน่าคิดอยูไ่ม่นอ้ยจริงอยูม่นัไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะอา้งเช่นนั้นได ้ แต่ถา้วา่ไป
แลว้ มนัก็ครอบง าโลกน้ีไวจ้ริง ๆ และถึงแมว้า่พระเจา้ไดท้รงสัญญาไวแ้ลว้วา่ วนัหน่ึงขา้งหนา้พระองค์
จะทรงท าลายลา้งระบอบการปกครองของซาตานเหนือโลกน้ีใหส้ิ้นซากไป แต่ตราบใดท่ียงัไม่ถึงวนัท่ี
พระองคด์ าริไว ้ตราบนั้นซาตานก็จะยงัมีอ านาจอยูน่ัน่เอง 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี จึงอาจกล่าวไดว้า่ “โลกน้ีตกเป็นทาสของพญามาร ผูท่ี้มิไดเ้ป็นคริสเตียน
ยอ่มไม่ทราบความจริงขอ้น้ี และอาจถึงเยย้หยนัเอาเสียดว้ยซ ้ าไป ท่ีกล่าวมาน้ีจะหมายความวา่ บุคคลทุก
คนชัว่ชา้เลวทรามไร้ศีลธรรมไปเสียทั้งหมดก็หามิได ้ จงจ าไวว้า่พญามารไม่ไดต้อ้งการท่ีจะใชค้วามชัว่
ชา้ อาทิเช่น การข้ีเหลา้เมายา โจรกรรม โสเภณี เป็นอาวุธส าหรับแผนการของมนั เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็น
เคร่ืองแสดงถึงความลม้เหลวของมนัในการครอบง าของมนุษยม์ากกวา่ความส าเร็จ ดงันั้นมนัจึงมองหา
กลเมด็ท่ีแพรวพราวกวา่น้ี 

ถา้จะวา่กนัไปแลว้ พญามารนั้นก็เปรียบเสมือนกบั คนชกัหุ่นกระบอกนัน่เอง มนัแอบยนืหลบ
อยูใ่นเงามืดหลงัเวที และบงการโลกของคนท่ีไม่เช่ือพระเจา้ ดว้ยการกระตุกเชือกของมนั มนัใช้
กิจกรรมฝ่ายโลกซ่ึงดูเหมือนวา่เป็นกิจกรรมอนัสูงส่ง เป็นเคร่ืองมือของมนั อาทิเช่น มูลนิธิ องคก์าร
สังคมสงเคราะห์หรือสาธารณกุศลต่าง ๆ สถาบนัวทิยาศาสตร์และการศึกษาธุรกิจการบนัเทิง และ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจกรรมทางดา้นศาสนา มนัโปรดปรานเป็นนกัหนาท่ีไดเ้ห็นโลกน้ีก าลงัจมด่ิงลงสู่
กน้บ้ึงแห่งอเวจี แต่มนัก็ไม่รังเกียจท่ีจะปลุกป่ันใหเ้กิดสงคราม การทารุณกรรม อาชญากรรม ความชัว่
ร้ายทั้งหลายแหล่ และความทุกขโ์ศกนัน่เป็นส่ิงท่ีเขา้กนัไดก้บัความประสงคข์องมนัอยา่งเหมาะเจาะ 
สรุปแลว้ก็คือ มนัอาจใชทุ้กส่ิงทุกอยา่งเป็นเคร่ืองมือของมนั หากส่ิงนั้น ๆ จะท าใหม้นุษยห์นีห่างจาก
พระเยซูคริสต ์
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ขอย  ้าอีกคร้ังหน่ึงวา่ ความชัว่ชา้เลวทรามต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกน้ีนั้น มีอยูเ่ป็นอนัมากทีเดียวท่ี
เป็นผลมาจากจิตใจของมนุษยท่ี์เตม็ไปดว้ยความผดิบาป ซ่ึงยงัมิไดรั้บการช าระลา้งดว้ยพระโลหิตของ
พระเยซูคริสตค์วามชัว่ชา้เลวทรามเหล่าน้ีสอดคลอ้งกนักบัเป้าประสงคข์องพญามาร และช่วยใหซ้าตาน
ท างานของมนัไดง่้ายเขา้ 

บ่อยคร้ังทีเดียวท่ีพญามารไดรั้บประโยชน์จากความเจริญรุ่งเร่ือง และมัง่คัง่ของประเทศชาติ
และประชากรในชาติ คริสเตียนมกัจะคอยจบัตาดูความมัง่คัง่ทางวตัถุของเพื่อนบา้น และน ามา
เปรียบเทียบกบัสภาพอนัยากแคน้ของตน แลว้ก็เกิดความนอ้ยเน้ือต ่าใจข้ึนมา ลกัษณะเช่นน้ีอาจเป็น
อุบายอนัแยบยลของพญามารในอนัท่ีจะลองใจบุตรของพระเจา้ก็วา่ได ้ แต่ท่ีแน่นอนนั้น พญามารมี
แผนการอยูอ่ยา่งหน่ึงก็คือ ท าใหค้ริสเตียนประสบความส าเร็จทางโลก อนัไดแ้ก่ความมัง่มีศรีสุขและ
ความเพลิดเพลินเจริญใจ อนัเป็นเคร่ืองขดัขวางมิใหค้ริสเตียนมีประสบการณ์อยา่งหน่ึง ซ่ึงมนัเกลียด
กลวัเป็นท่ีสุดและต่อสู้อยา่งขมข่ืนเร่ือยมา นัน่ก็คือการบงัเกิดใหม่ของคริสเตียนทัว่ทั้งโลก ตกอยูใ่ต้
อ  านาจของพญามาร คริสเตียนท่ีมีเพียงหยบิมือเดียวเท่านั้นท่ีรอดพน้ภยัพาล น่าอศัจรรยเ์ม่ือคิดพินิจดู 
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ประสบการณ์ของเปโตร 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดช้ี้ใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัถึงความจ าเป็นท่ีคริสเตียนจะตอ้งด าเนินชีวติ
ใกลชิ้ดกบัพระเจา้ 

คืนนั้นเป็นคืนก่อนท่ีพระเยซูคริสตจ์ะถูกตรึงไวก้บัไมก้างเขน พระเยซูคริสตเจา้ไดต้รัสกบั
บรรดาสาวกของพระองคว์า่ พวกเขาจะละทิ้งพระองคไ์ป เม่ือพระองคไ์ดต้รัสเช่นนั้น เปโตรก็ไดย้นืยนั
อยา่งแขง็ขนัวา่ แมค้นอ่ืนจะละทิ้งพระองคไ์ปเสีย เขาก็จะไม่ยอมปฏิเสธองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขาอยา่ง
เด็ดขาด (มทัธิว 26:31-35) 

ณ จุดน้ี พระเยซูคริสตเจา้ไดท้รงเผยใหเ้ห็นวา่ พญามารไดข้ออนุญาตต่อพระเจา้ ในอนัท่ีจะเขา้
ทดลองความเช่ือของเปโตรวา่จะมัน่คงจริงหรือไม่เพียงใด พระเจา้มิไดท้รงหา้มไม่ใหม้นักระท าเช่นนั้น 
และพระเยซูคริสตไ์ดท้รงอธิษฐานต่อพระเจา้ ขอให้เปโตรสามารถตั้งตน้ใหม่ในความเช่ือต่อไปได ้    
(ลูกา 22:31-34) 

ต่อจากนั้นไม่นานนกั พระเยซูคริสตแ์ละเหล่าสาวก ไดเ้ดินทางไปถึงสวนเกทเสมนี ณ ท่ีน้ี ใน
ท่ามกลางความมืดมิด องคพ์ระผูช่้วยใหร้อดไดท้รงต่อสู้ศึกอนัน่ากลวั สาวกท่ีติดตามพระองคไ์ปใน
ตอนนั้น มีดว้ยกนั 3 คน ซ่ึงเป็นสาวกท่ีใกลชิ้ดสนิทสนมกบัพระองคม์ากท่ีสุด ในจ านวนนั้นก็มี เปโตร
รวมอยูด่ว้ยคนหน่ึง ในชัว่โมงอนัมืดมิด เม่ือพญามารก าลงัจะจู่โจมเขา้หาพระองคแ์ละหาช่องท่ีจะฆ่า
พระองคเ์สียนั้น พระองคไ์ดท้รงขอร้องใหส้าวกร่วมแสงต่อสู้ดว้ยกนักบัพระองค ์ แต่สาวกทุกคนพากนั
หลบัใหลไปหมด แมแ้ต่เปโตรซ่ึงคุยโวไวก้็ยงัหลบัใหลไปดว้ย ซ่ึงท่ีจริงแลว้ เวลานั้นเป็นเวลาอนัส าคญั
ยิง่ท่ีสุด ท่ีพวกเขาจะควรต่ืนและคอยเฝ้าระวงัอยู ่(มทัธิว 26:36-40) 

พระเยซูคริสตถู์กจบัตรงทางเขา้สวนเกทเสมนี และถูกน าตวัไปใหค้ณะผูพ้ิพากษา “เก๊” ตดัสิน
ความ เปโตรไดติ้ดตามพระเยซูคริสตไ์ปดว้ย แต่ตามไปห่าง ๆ เปโตรปะปนอยูก่บัฝงูชนจนแทบไม่มี
ใครจะสังเกตไดว้า่ เขาเป็นสาวกคนสนิทคนหน่ึงของพระเยซูคริสต ์ (ลูกา 22:54) แต่แน่นอนทีเดียว ท่ี
ถูกนั้นเขาควรจะยนืข้ึนกล่าวแกใ้หอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขา (มาระโก 14:54) และแลว้การทดลองก็
มาถึง คนหน่ึงในกลุ่มคนท่ีก าลงัอยูร่อบกองไฟไดช้ี้หนา้เปโตรวา่ เป็นหน่ึงในจ านวนสาวกของพระเยซู
คริสตอ์ยา่งแน่นอน คร้ังแลว้คร้ังเล่าท่ีเปโตรไดป้ฏิเสธอยา่งน่าละอายวา่ ตนไม่รู้เร่ืองราวอะไรเก่ียวกบั
พระเยซูคริสตเ์ลย แต่แลว้ในท่ีสุดเปโตรก็หวนระลึกถึงถอ้ยค าท่ีพระเยซูคริสตไ์ดต้รัสท านายถึงตนไว ้
เปโตรรู้สึกอดสูใจเป็นยิง่นกั เขาไดผ้ละออกมาจากกลุ่มคนเหล่านั้นและร้องไห้ดว้ยความขมข่ืนใจ 
เปโตรผูน่้าเวทนา พญามารไดช้นะเขาแลว้ แต่....จบกนัเท่านั้นหรือ? 
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ไม่ เร่ืองมิไดล้งเอยแค่นั้น แมเ้ปโตรจะไดช่ื้อวา่เป็นผูห้น่ึงท่ีไดป้ฏิเสธไม่ยอมรับพระเยซูคริสต ์
แต่หลงัจากท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงคืนพระชนมข้ึ์นมาแลว้ พระองคไ์ดเ้สด็จไปหาเปโตรทรงอภยัโทษ
ใหเ้ขา และแต่งตั้งเขาใหป้ฏิบติัพระราชกิจของพระองคอี์กคร้ังหน่ึง (มาระโก 16:7, ยอห์น 21:15-19) 
เปโตรปฏิบติักิจท่ีพระเยซูคริสตไ์ดม้อบหมายไวน้ั้นอยา่งเกิดผล ดงัจะเห็นไดจ้ากคราวท่ีเปโตรเทศนา
เป็นคร้ังแรกหลงัวนัเพน็เตคอสตน์ั้น มีผูก้ลบัใจใหม่รับความรอดถึง 3,000 คน  

พญามารหาช่องทางท่ีจะล่อลวงคริสเตียนทุกคน และไม่มีคริสเตียนสักคนเดียวท่ีจะรอดพน้
จากการถูกทดลองไปได ้แต่จะไม่มีคริสเตียนคนใดท่ีจะตอ้งพา่ยแพต่้อการทดลอง หากคริสเตียนคนนั้น
ด าเนินชีวติใกลชิ้ดสนิทสนมกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ยิง่ไปกวา่นั้นเขาควรอ่าน เช่ือฟังและปฏิบติั
ตามพระวจนะของพระเจา้อยา่งสม ่าเสมอทุกวนั ถา้เป็นเช่นนั้นเขาก็จะสามารถเอาชนะการโจมตีของ
พญามารไม่วา่จะมาในดา้นใดรูปใด และเขา้สู่สง่าราศีของพระเจา้ พระเยซูคริสตไ์ดท้รงอธิษฐานเพื่อ 
เปโตรผูพ้ลาดพลั้งและค าอธิษฐานของพระองคไ์ดรั้บค าตอบ ตราบใดท่ีพระองคย์งัทรงประทบัอยูเ่คียง
ขา้งพระเจา้ เพื่อทูลเร่ืองราวเพื่อบุตรของพระองคทุ์กคน ตราบนั้นค าร้องทูลขอพระองคเ์พื่อเราจะไดรั้บ
ค าตอบ ดว้ยเช่นกนั 
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ความเร้นลบัของพญามาร 
- หลายคนเกลียดและขยะแขยง พญามาร หวาดผวา ในความเห้ียมโหด ทารุณ ของมัน พยายาม

เมินหน้าแม้แต่จะนึกถึงช่ือของมนั 
แต่แล้วกต็ัดไม่ขาด ทุกย่างก้าวในชีวิตของเราต้องสัมพันธ์กับพญามารทุกขณะ ต้องเผชิญกับ

การล่อลวง นานาประการของมนั 
- ความรุ่งโรจน์ หรือความวิบัติ ในชีวิตของเราจึงได้อยู่ ท่ีตัวเราเองเป็นใหญ่ หากยงัขึน้อยู่กับส่ิง

ท่ีนอกเหนือจากชีวิตของเราขึน้ไปอีก 
- ท่านอาจไถหว่าน ท่านอาจสรรค์สร้าง ท่านอาจต่อสู้เพ่ือชีวิตอย่างเตม็ท่ี แต่จะได้ผลอย่าง

เตม็ท่ี หรือเตม็ที ขึน้อยู่กับว่า วิธีการของท่านสอดคล้องกับวิธีการของพระเจ้าหรือไม่ต่างหาก ท่านไม่
อยากรู้ยทุธวิธีนีด้อกหรือ? 

สั่งซ้ือไดท่ี้ 
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนปฏิพทัธ์ 
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