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มนุษยตกอยูใตอํานาจของมารจริงหรือ? 
ในโลกของเรานี้ นับวาเปนส่ิงท่ีนารูและนาคนหาอยูอยางมากมาย อยางเชนเร่ืองของ “มาร” 

หรือ “ซาตาน” ก็เปนเร่ืองท่ีเราอยากจะทราบกันวามีอยูจริงหรือไม ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบอก
ชัดเจนวามารนั้นมีอยูจริงซ่ึงแรกเร่ิมนั้นมันเปนทูตสวรรคท่ีพระเจาสรางข้ึนเพื่อรับใชพระองค แตตอมา
มันไดกบฎตอพระเจา จึงถูกขับไลลงมาจากสวรรคและกลายเปนมารซาตาน (ดังนั้นเราจะเห็นวาพระเจา
ไมไดทรงสรางมาร แตเพราะมันกบฏตอพระเจามันจึงกลายเปนมาร... เชนเดียวกับคนท่ีเปนโจร ตอนท่ี
พอแมใหกําเนดิเขานั้นเขาก็เปนคนธรรมดา ไมใชใหกาํเนิดเปนโจร แตเพราะตอมาคนคนน้ันไดไป
ปลนจี้หรือขโมย เขาจึงกลายเปนโจรผูราย)... ซ่ึงเม่ือมารมันถูกพระเจาขับไล มันก็เลยเคียดแคนพระเจา 
จึงไดทําการลอลวงมนุษยใหทําบาป เพือ่ใหมนษุยท่ีพระเจาสรางตกอยูใตอํานาจของมัน ซ่ึงมารนั้นรูดี
วามันไมสามารถท่ีจะบังคับใหมนุษยทําบาปได มันจึงไดหาวิธีโดยการใชเสียงของมันทํางานใน
ความคิดของมนุษยเพื่อชักจูงใหมนษุยใชอิสระในการเลือกท่ีมีอยูภายในตัวของเขาทําตามใจปรารถนา
ของตัวเอง แตไมทําตามพระประสงคของพระเจา ซ่ึงมันก็ทําไดสําเร็จเสียดวย... ดงันั้นต้ังแตอดตีจนถึง
ปจจุบัน มนุษยท่ัวโลกจึงตกอยูใตอํานาจของมารซาตานท้ังส้ิน ดังในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไว
วา “ชาวโลกท้ังส้ินอยูใตอานุภาพของมารราย” (1 ยอหน 5:19)... แลวเราจะรูไดอยางไรวาส่ิงท่ีพระ
คัมภีรบันทึกนัน้เปนความจริง?...รูไดแนนอนครับ! โดยดูจากปรากฎการณ 6 ประการดังตอไปนี้... 

1.) ปดตามนุษยไมใหเห็นสวนท่ีดี... 

ปรากฎการณนี้ก็คือ... มันทําใหคนเรามองเห็นแตสวนไมดีของคนอื่น แตสวนดีของเขาเรา
มักจะไมจําหรือมองไมเห็น ซ่ึงวัตถุประสงคของมันก็เพื่อท่ีจะทําลายความสัมพันธของมนุษย เชน เวลา
คุณพอคุณแมหรือคนอ่ืน ๆ ทําดีตอเราอยางมากมายเรากลับมองไมเห็น แตเม่ือคุณพอคุณแมหรือคนอ่ืน 
ๆ ทําไมดีหรือทําไมถูกเราเพียงคร้ังเดยีว เรากลับโกรธและจดจําไวไมลืม... พิเคราะหดูชีวิตของเราซิ
ครับวา เราเปนอยางนัน้หรือเปลา? ความสัมพันธระหวางเรากับคนอ่ืนเปนอยางไรบาง? 

2.) ชักชวนมนุษยใหลองเลนกับความผิดบาป 

“ลองดูซิไมเปนไรหรอก” “นิดหนอยเองไมติดหรอก!” “มองดูนิดเดียวคงไมเปนไรหรอก!” 
“ไมเปนไรหรอก คํา ๆ นี้ไดทําลายคนมาแลวไมรูกี่คน คนท่ีติดเหลา ติดบุหร่ี ติดการพนัน ก็มาจาก
คําพูดท่ีวา “ไมเปนไร!” คนท่ีติดการเท่ียวกลางคืน ก็มีท่ีมาจากคําพูดท่ีวา “ไมเปนไร!” คนท่ีติดนิสัย
โกหก เห็นแกตัว ก็มีท่ีมาจากคําพูดท่ีวา “ไมเปนไร!” เด็กวนัรุนท่ีติดยาเสพติด ม่ัวสุมตามเธคหรือหมก
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มุนอยูกับส่ือลามกตาง ๆ กม็าจากคําพูดท่ีวา “ไมเปนไร!” ท้ังส้ิน ซ่ึงมารซาตานมันชอบท่ีจะชักชวน
มนุษยใหลองเลนกับความบาปเสมอ ๆ โดยใชคําพูดท่ีวา “ไมเปนไร!” 

3.) มันทําใหมนุษยชอบฝาฝนคําส่ังและกฎเกณฑ 

“อยาขายเสียงขายสิทธ์ิเพราะเปนการขายชีวิตขายชาติ” เตือนแลวเตือนอีกกย็ังขาย... ขางซอง
บุหร่ีก็มีเขียนไววา “สูบบุหร่ีทําใหเกิดโรคมะเร็ง” คนกย็งัสูบ “สวมหมวกกนันอคทุกคร้ังท่ีขับมอเตอร
ไซด” คนก็ชอบฝาฝน คําสอนหรือบัญญัติทางศาสนาสอนวา “อยาโกหก” “อยาลวงประเวณ”ี “อยาลัก
ทรัพย” “อยาเลนการพนัน” “อยานินทา” ฯลฯ คนกย็ังฝาฝนทําไมถึงเปนเชนนี้? นัน่ก็เพราะมารมันกุม
ชีวิตมนษุยอยูนั่นเอง... 

4.) มันแนะนาํใหมนษุยซอนความผิดบาป 

เวลาท่ีเราทําผิดบาปน้ัน เรามักจะพูดกับตัวเองวา “จะทํายังไงดี?” หรือ “เราจะตอบอยางไรดี?” 
และมารก็จะมาเสนอความคิดภายใตจิตสํานึกของเราเสมอ ๆ วา “ปดไว.. ปดไว.. เดีย๋วคนอ่ืนรู อายเขา
ตาย” “ปดไว...เดี๋ยวก็ถูกดาหรอก!” และพวกเราก็มักจะฟงขอเสนอของมันทุกคร้ังบางคร้ังมันไม
เพียงแตใหเราปกปดเทานัน้ แถมยังใหเราโกหกอีกดวย ซ่ึงนับวาเปนบาปซํ้าสอง ดังนั้นเราจึงไดเก็บ
ซอนความผิดบาปไวในชีวิตอยางมากมาย... ถาไมเช่ือก็ลองยอนดูอดตีซิครับ! เราจะเห็นวาส่ิงท่ีเราทําดี
นั้นเราจะจําไมคอยได แตส่ิงท่ีเราทําไมดีนัน้ เราจําไดอยางแมนยํา มารมันทําใหมนุษยยิ่งมายิ่งจมอยูใน
ความผิดบาป แตหลายคร้ังมนุษยเราก็ดิน้รนตอสูกับความผิดบาปและพยายามท่ีจะหาทางหรือวิธีการท่ี
จะทําใหตนเองหลุดพนจากพันธนาการแหงความบาปท่ีผูกมัดชีวิตของเราอยู แตไมวาเราจะพยายามสัก
เทาใด ก็ไมสามารถท่ีจะหลุดพนจากพันธนาการเหลานัน้ไดเลย มารมันทําใหมนุษยตองตกอยูในสภาพ
ของการเปนทาสของบาปช่ัวชีวิต 

5.) ทําใหมนษุยไมสนใจชีวิตหลังความตาย 

ตั้งแตไหนแตไรมา มารซาตานมันชอบมอมเมาใหมนุษยรักโลกนี้ ลุมหลงในโลกน้ีจนไมมีเวลา
ท่ีจะไปคิดถึงและเตรียมตัวไปพบกับโลกแหงความตาย สมมุติวาถาผมจะยายไปอาศัยอยูท่ีอเมริกา ผมก็
จะตองเตรียมตัวอยางแนนอนซ่ึงถาผมไมเตรียมตัวอะไรเลย ก็คงลําบากแน ๆ เชนเดยีวกันท้ัง ๆ ท่ีมนุษย
ทุกคนก็รูวา วันหนึ่งเขาจะตองจากโลกนี้ไปสูโลกแหงความตาย แตเขากลับไมเตรียมตัวแมแตนอย
แทจริงแลวมนุษยเราไมอยากเผชิญกับความตายแลย แตเราก็หนีมันไมพน ทานทราบไหมวาเพราะเหตุ
ใดมนษุยจึงตองพบกับความตาย นั่นก็เพราะชีวิตของมนุษยเรามีความบาปนั่นเอง แทจริงแลวในตอน
แรกท่ีพระเจาทรงสรางมนุษยข้ึนมานัน้ พระองคปรารถนาใหมนุษยเราดําเนนิชีวิตตามพระประสงค
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ของพระองค และกระทําแตส่ิงท่ีถูกตองและดีงาม เพื่อมนุษยจะไดอยูในโลกน้ีอยางมีความสุข แต
พระองคก็ทรงใหมนษุยมีอิสระในการเลือกหรือตัดสินใจไดเอง ดังนัน้เราจึงเหน็วามนุษยเรานั้น
สามารถเลือกท่ีจะทําดหีรือเลือกท่ีจะทําช่ัวก็ได ซ่ึงลึก ๆ ในใจของเราก็ปรารถนาท่ีจะทําแตส่ิงท่ีดี แต
หลายคร้ังมนษุยเรากเ็ลือกท่ีจะฟงคําลอลวงของมารซาตาน จึงทําใหเราหลงทําผิดทําบาปอยูเสมอ ๆ ซ่ึง
ความบาปไมเพียงแตทําใหมนุษยตองพบกบัความตายเทานั้น แตหลังจากนั้นจิตวญิญาณของมนุษยยัง
ตองไปรับการพิพากษาโทษบาปจากพระเจาตามการกระทําของแตละคนดวย และในที่สุดก็จะตองรับ
โทษในนรกเปนนิรันดร แตพระเจาไมอยากใหมนุษยตองพบจุดจบเชนนั้นเลย พระองคปรารถนาท่ีจะ
ชวยมนุษยใหรอดพนจากบาป เพราะพระองคทรงทราบวาถึงแมมนุษยจะพยายามสักเพียงใดก็ไม
สามารถท่ีจะทําใหตนเองหลุดพนจากบาปไดเลย ดังนั้นมนุษยตองรับโทษสถานเดียว โดยเหตุนี้
พระองคจึงไดทรงกําหนดวธีิท่ีจะชวยมนษุยโดยการใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของ
พระองคมารับสภาพเปนมนษุยในโลกน้ีเม่ือประมาณ 2000 ปท่ีแลว เพื่อเปนผูรับโทษบาปแทนมนษุย 
พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา พระเยซูคริสตทรงยอมถูกตรึงจนกระท่ังส้ินพระชนมบนไม
กางเขนกเ็พื่อไถความผิดบาปใหแกมวลมนษุย แตในวันท่ี 3 พระองคกท็รงฟนจากความตาย ซ่ึงเปนการ
พิสูจนใหเหน็วาพระองคทรงมีชัยชนะเหนอือํานาจแหงความบาปและความตาย และในท่ีสุดพระองค
จะทรงทําลายกิจการอันรายกาจของมารในวันสุดทาาย 

ผูอานที่รัก ถึงแมวามารจะมีอํานาจในโลกน้ีแตพระเยซูคริสตทรงมีอํานาจท่ีเหนือกวามัน 
ดังนั้นหากผูใดท่ีเชื่อวางใจในพระองค พระองคก็จะทรงปกปองเขาใหพนจากอํานาจของมารราย และ
ยังจะชวยใหเขาหลุดพนจากพันธนาการของบาปอีกดวย 

6.) มารมันมกัจะเสนอใหมนุษยปฏิเสธการชวยเหลือจากพระเจา หรอืใหผลัดวันประกันพรุง
... 

เม่ือคนคนหนึง่มีโอกาสไดยนิเร่ืองราวท่ีเกีย่วกับพระเจามารมันก็จะใสความคิดใหแกเขาวา 
“โอย! เร่ืองพระเจาเปนเร่ืองเหลวไหล ไมตองเช่ือหรอก!” นั่นเปนเพราะมันไมอยากใหมนษุยไดพบกับ
ทางรอดบาปท่ีมาจากพระเจา หรือบางคร้ังมันก็ทําใหเขาคิดวา “เร่ืองพระเยซูคริสตก็ดีอยูหรอก แต
เอาไววันหลังก็แลวกัน!” ขอใหทานทราบวา มารมันอยากจะใหมนษุยเราผลัดวันประกันพรุง แตจริง ๆ 
แลวเราไมทราบเลยวาเราจะมีชีวิตอยูในโลกน้ีนานแคไหน และจะจากโลกน้ีไปเม่ือไหร ทานทราบไหม
วา ตราบใดท่ีทานยังมีชีวิตอยู ทานกย็ังมีโอกาสท่ีจะไดรับความรอดจากพระเจา แตถาหมดลมหายใจ
เม่ือไหร ก็หมดโอกาสเม่ือนัน้ ดังนั้นอยาชักชาอยูเลยครับรีบเปดใจของทานรับเอาการชวยเหลือจากองค
พระเยซูคริสตในวนันี้เถิด เพือ่ทานจะไดรอดจากบาปและจะไดหลุดพนจากอํานาจของมารตลอดไป 
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ผูอานที่รัก.. บัดนี้พระเยซูคริสตทรงพรอมแลวท่ีจะชวยเหลือทาน เพียงแตทานยอมสารภาพ
บาปของทานและทูลขอความชวยเหลือจากพระองค พระองคก็จะทรงรับโทษบาปแทนทานอยาง
แนนอน เม่ือเปนเชนนี ้ ทานก็จะไมตองรับการพิพากษาโทษบาปจากพระเจาอีกตอไปและทานกไ็มตอง
กลัวท่ีจะตองพบกับโลกแหงความตายอีกแลว เพราะวาพระเจาจะใหทานจะไดอยูบนสวรรคกับ
พระองคตลอดไปเปนนิตย ถาทานปรารถนาท่ีจะไดรับการอภัยโทษบาปจากพระเจา ก็ขอใหทาน
อธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้ 

“ขาแตพระเจา ขาพระองคขอยอมรับวา ในชีวิตของขาพระองคมีความบาปมากมายท่ีซอนอยู 
บัดนี้ขอพระองคทรงโปรดอภัยโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคและทรงชวยเหลือขาพระองคจาก
อํานาจมารดวยเถิด ขอขอบคุณพระองคท่ีทรงใหพระเยซูคริสตรับโทษบาปแทนขาพระองคบนไม
กางเขนแลว ขาพระองคขออธิษฐานในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน” ถาทานไดอธิษฐานตอพระองค
ดวยความจริงใจแลว ขอใหทานมั่นใจเถิดวา บัดนี้ทานมีชีวิตที่เปนไทจากมารแลว และพระเจาไดทรง
อภัยโทษบาปใหแกทาน และพระองคจะทรงชวยทานใหมีกําลังใจท่ีจะตอสูกับความบาปตอไป.. ทาน
สามารถท่ีจะติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจนลงบนปกหลัง แลว
สงไปยังท่ีอยูดานหลังในใบตัดสินใจ 
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