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หนงัสือ “เงาวปิโยค” เล่มน้ี เราไดจ้ดัพิมพเ์พื่อพี่นอ้งคริสเตียนโดยเฉพาะ และตามวถีิทางแห่ง

ความเช่ือของเรา เราพิมพเ์พื่อแจกไม่ไดข้าย แต่ถา้หากท่านมีใจศรัทธา ท่ีจะถวายทรัพยเ์พื่อช่วยใหก้าร
พิมพต่์อไป เราก็ยนิดีรับ ผูท่ี้จะถวายทรัพยห์รือตอ้งการหนงัสือเล่มน้ีเพิ่มเติม กรุณาติดต่อไดท่ี้ “แผ่นดิน
คะนาอนั” ตู ้ปณ. กลาง 432 กรุงเทพฯ 5 
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ค าน า 
แผ่นดิน คะนาอนั 
เมือง ดาร์มสตาดท์ 
ประเทศเยอรมันตะวนัตก 

เรียน พีน้่องในพระคริสต์ทุกแห่งทั่วโลก 
ขา้พเจา้รู้สึกหนกัใจมาก เม่ือตระหนกัวา่ ใกลจ้ะถึงเวลาแลว้ ท่ีคริสเตียนทุกคนจะตอ้งประสบ

ภยัวบิติัท่ีน่ากลวั อนัเน่ืองจาการข่มเหงรังแกคริสเตียนคร้ังใหญ่ทุกแห่งทัว่โลก ในปัจจุบนัน้ี พระนาม
ของพระเยซูคริสตไ์ดรั้บการหม่ินประมาท เยาะเยย้ถากถางอยา่งรุนแรงในหลายประเทศ เวลาท่ีคริส
เตียนจะตอ้งทนทุกขท์รมานเพื่อพระคริสต์ และแมก้ระทัง่พลีชีวติเพื่อพระคริสตก์ าลงัคืบคลานใกลเ้ขา้
มาทุกขณะ ขา้พเจา้รู้สึกปวดร้าวใจยิง่ เม่ือคิดถึงภาพของคริสเตียนอีกจ านวนมาก ท่ีจะตอ้งถูกทรมานทั้ง
ฝ่ายกาย ใจ และวญิญาณจิต ในไม่ชา้น้ี เน่ืองจากความสัตยซ่ื์อของพวกเขาต่อพระเยซูคริสต ์

ใครเล่า อาจทนต่อการทรมานอนัน่ากลวันั้นได?้ ผูท่ี้ไดเ้ตรียมตวัอยา่งพร้อมเพรียงเท่านั้นจึงจะ
ทนได ้ โดยเหตุน้ี ขณะท่ีเรายงัมีโอกาสอยู ่ เราจะตอ้งรีบฝึกฝนอบรม และเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกบั
เหตุการณ์อนัเลวร้ายในอนาคต ผูท่ี้ฝึกฝนตนเองในการยืนหยดัเพื่อพระคริสตใ์นเวลาน้ี โดยยอมรับ
ความทุกขย์ากล าบากทุกอยา่ง เช่ือพึ่งวางใจในพระเมตตากรุณาท่ีไม่เปล่ียนแปลงของพระเจา้ จึงจะ
ไดรั้บพลงัแห่งความอดทนในเวลาขา้งหนา้และผูท่ี้อธิษฐานดว้ยใจร้อนรน ทูลขอพระเจา้ให้เติมดวงใจ
ของเขา ดว้ยความรักท่ีเป่ียมลน้เพื่อพระคริสต ์จึงจะทนต่อความทุกขท์รมานไดถึ้งท่ีสุด 

หวงัวา่ หนงัสือเล่มน้ี จะช่วยใหผู้อ่้านมองเห็นสถานการณ์ในปัจจุบนัชดัเจนยิง่ข้ึน และจะเป็น
ป้ายช้ีทางในการเตรียมตวัเพื่ออนาคต ถา้เราเตรียมพร้อมในวนัน้ี เราก็จะมีความเขม้แขง็และมีใจกลา้ท่ี
จะยนืหยดัเพื่อพระคริสตใ์นวนัขา้งหนา้ แลว้พระคริสตจ์ะไดรั้บพระเกียรติยศ 
 

ดว้ยความรักในพระคริสต์ 
พี่นอ้งในพระคริสต ์ของท่าน 

บาซิเลยี ชลิง๊ค์ 
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ความจริงทีท่่านต้องรู้ 

แผนลบัสุดยอด 

บดัน้ี แผนลบัสุดยอดหลายอยา่งท่ีคอมมิวนิสตไ์ดปิ้ดบงัไวเ้ป็นเวลาชา้นานมาแลว้นั้น ไดรั้บ
การเปิดเผยแก่สาธารณชนในหนงัสือเล่มหน่ึงไดก้ล่าวถึงการอบรมผูน้ าลทัธิคอมมิวนิสตแ์ละค าสั่งต่าง 
ๆ ส าหรับเอเยน่ต ์หรือผูแ้ทนท่ีออกปฏิบติัหนา้ท่ีในสาขาต่าง ๆ ส าหรับเอเยน่ต ์หรือผูแ้ทนท่ีออกปฏิบติั
หนา้ท่ีในสาขาต่าง ๆ ไดเ้ปิดเผยถึงแผนการท่ีชาญฉลาดและรัดกุมท่ีสุดของคอมมิวนิสต ์ ท่ีจะเอาชนะ
ทางดา้นการเมือง และดา้นความคิดของประชาชนในแต่ละประเทศ ตอนหน่ึงของหนงัสือเล่มนั้นกล่าว
วา่ “โดยอาศยัจิตวทิยาทางดา้นการเมือง เราก าลงักา้วสู่เป้าหมายท่ีส าคญัของเราดว้ยผลท่ีน่าพึงพอใจยิง่ 
กา้วแรกท่ีส าคญัท่ีสุดของเรา ก็คือ การก่อการจลาจลวุน่วายใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดใ้นประเทศท่ีเป็น
เป้าหมายของเรา ผลของเรางอกเงยไดดี้ท่ีสุดท่ามกลางความป่ันป่วน วุน่วาย การกินแหนงแคลงใจ 
ความตกต ่าทางดา้นเศรษฐกิจ และความสับสนในสถาบนัต่าง ๆ” 

ผูแ้ทนท่ีไดรั้บการฝึกอยา่งดี จะหวา่นความคิดเหล่าน้ีในวงการรัฐบาล ตามสถาบนัมหาวทิยาลยั 
วทิยาลยั โรงเรียน โรงพยาบาล และแมก้ระทัง่ในวงการคริสเตียน ตลอดจนสถาบนัโรคจิตทัว่ไป แลว้
ในท่ีสุดคอมมิวนิสตจ์ะส่งเสริมใหก้วาดลา้งงานทุกชนิดของคริสเตียน และเหยยีดหยามค าสอนของพระ
คริสตผ์ูแ้ทนทุกคนไดรั้บการมอบหมายหนา้ท่ีใหใ้ช ้ ศาสตราจารย ์ อาจารย ์ ครู นายแพทย ์ จิตแพทย ์
นกัการเมือง ฯลฯ เป็นเคร่ืองมือในการแพร่ลทัธิคอมมิวนิสต ์โดยบุคคลเหล่าน้ีอาจรู้หรือไม่รู้ก็ไดผู้แ้ทน
จะตอ้งทุ่มเททุกอยา่งจนกวา่พวกเขาจะสามารถควบคุม ทั้งความคิด และกายของบุคคลท่ีมีอิทธิพลทุก
คน 

เพื่อจะบรรลุเป้าหมายดงักล่าวน้ี ลทัธิคอมมิวนิสตใ์ชว้ธีิอบรมท่ีทนัสมยัในสถาบนัต่าง ๆ โดย
ตั้งหวัขอ้การอบรมท่ีน่าสนใจมาก เช่น “พฒันาความเขา้ใจซ่ึงกนัในสังคม” ปรับปรุงสัมพนัธภาพของ
มวลชน” “เสริมสร้างความเสมอภาคระหวา่งชาติ ชั้น วรรณะ และครอบครัว” “วธีิสร้างความนิยมกบั
ผูอ่ื้น” เป็นตน้ แต่ความหมายท่ีแทจ้ริง ก็เพื่อเผยแพร่ลทัธิคอมมิวนิสต ์

ผูท่ี้เขา้อบรมส่วนใหญ่ ไม่รู้เป้าหมายของการประชุมนั้นเพราะการประชุมแต่ละคร้ังเต็มไปดว้ย
ส่ิงท่ีใหม่และน่าสนใจ และผูน้ าการประชุมรู้จกัแทรกซึมลทัธิของพวกเขาเขา้ใจจิตใจของผูเ้ขา้ร่วม
อบรม โดยท่ีพวกเขาไม่รู้ตวั พวกเขาจะไดรั้บการสอนวา่พวกเขาไม่มีความผดิบาป ความบกพร่องทุก
อยา่งในตวัของเขาลว้นแต่เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้ม หรือ บิดามารดาของพวกเขาท่ีเล้ียงดูพวกเขาในทางท่ี
ถูกตอ้ง หรือระบบของสังคมซ่ึงท าใหพ้วกเขาไม่สามารถพฒันาตวัเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี หรือคริสตจกัรและ
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ค าสอนของคริสเตียน ซ่ึงท าลายบุคลิกลกัษณะท่ีเด่นของพวกเขา พวกเขาจะถูกลา้งสมองทีละเล็กทีละ
นอ้ย จนในท่ีสุด คลายความเล่ือมใสศรัทธาในศาสนา มาตรฐานทางดา้นศีลธรรมท่ีดีงามดั้งเดิมและ
สูญเสียความจงรักภกัดีต่อครอบครัวของพวกเขาเอง มโนธรรมของพวกเขาจะตายดา้น แลว้เร่ิมเป็น
เคร่ืองมือของคอมมิวนิสต ์ท าตามการบงการทุกอยา่งของผูเ้ผด็จการคอมมิวนิสต ์

คอมมิวนิสตจ์ะท าทุกอยา่ง เพื่อครองความเป็นเจา้โลกและตั้งรัฐบาลโลกของคอมมิวนิสตข้ึ์น
ในท่ีสุด บุคคลส าคญัต่าง ๆ ท่ีต่อตา้นการเผยแพร่ลทัธิน้ี จะถูกจบัไปกกัขงัไวใ้นโรงพยาบาลโรคจิต 
พวกเขาจะถูกช็อคดว้ยไฟฟ้า หรือรับการผา่ตดัสมองจนกลายเป็นคนวกิลจริตตลอดชีวิต ไม่สามารถเป็น
เส้ียนหนามของคอมมิวนิสตอี์กต่อไป 

คอมมิวนิสตจ์ะท าลายศาสนาทุกศาสนา โดยสอนวา่ ผูท่ี้เล่ือมใสศรัทธาในศาสนาก็เท่ากบัเป็นผู ้
ท่ีเสียสติ หรือมีจิตฟ่ันเฟือน พวกเขาจะพยายามปลุกป่ันใหส้าธารณชนเช่ือวา่มาตรการแห่งความดีและ
ความชัว่ของพวกคริสเตียน เป็นสาเหตุส าคญัท่ีสุดท่ีก่อให้เกิดโรคจิต 

ในปี 1945-1946 ณ กรุงวอร์ซอว ์ คอมมิวนิสตไ์ดว้างแผนแทรกซึมศาสนาต่าง ๆ อยา่ง
กวา้งขวาง พวกเขาไดว้างนโยบายวา่ จะพยายามหลีกเล่ียงการกระท าทุกอยา่งอนัเป็นการต่อตา้นศาสนา
โดยทางตรงในอนาคต พวกเขาจะยติุการข่มเหงรังแกคริสเตียน แต่จะท าลายศาสนาโดยทางออ้ม โดย
แสร้งท าดีกบัศตัรูของตน แลว้ท าใหส้ถาบนัเหล่าน้ีอ่อนก าลงัลง และบ่อนท าลายจากภายใน ผูน้ าของ
ลทัธิคอมมิวนิสตก์ล่าววา่ “ปัจจุบนัน้ีดูคลา้ยกบัวา่ เราใจดีต่อพวกคริสเตียน แต่อยา่ลืมวา่ ทุกศาสนาใน
ทุกท่ีทุกแห่งก็ตอ้งถึงวาระส้ินสุด” 

เอกสารลบัอีกฉบบัหน่ึง จากส านกังานหลายเลข 106 ของคอมมิวนิสต ์ ลงวนัท่ี 12 ก.พ. 1957 
เก่ียวกบัการด าเนินงานในต่างประเทศ เปิดเผยวา่ “พวกคาธอลิก และโปรเตสแตนท ์ เป็นเคร่ืองมือของ
นายทุนจกัรพรรดินิยม เราจะตอ้งแทรกซึมเขา้ไปในใจของพวกเขาดว้ยทุกวธีิทาง เพราะทั้งสองลทัธิน้ีมี
หน่วยงานท่ีเขม้แขง็ทัว่โลก พวกเขาไดแ้พร่ยาพิษในค าสอนของพวกเขาทุกแห่งทัว่โลก สนบัสนุนให้
คนต่อตา้นลทัธิสังคมนิยมสหาย (คอมมิวนิสต)์ ทุกคนจะตอ้งจ าไว ้ คริสตจกัรเป็นเคร่ืองมือของลทัธิ
จกัรพรรดินิยม ซ่ึงเราจะตอ้งท าลายใหส้ิ้นซาก” ในเอกสารลบัฉบบัเดียวกนั พวกผูแ้ทนไดรั้บค าช้ีแจง
อยา่งเฉพาะเจาะจงถึงวธีิท่ีจะบ่อนท าลายคริสตจกัร พวกเขาไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ขา้รับต าแหน่งต่าง 
ๆ ในโรงเรียนของคริสเตียน คลุกคลีกบัพวกนกัเรียน นกัศึกษา เขา้ร่วมกิจกรรมทุกอยา่งของคริสตจกัร
ยอมรับศีลบพัติศมาเป็นสมาชิกของคริสตจกัร และเป็นสมาชิกขององคก์ารต่าง ๆ ของคริสเตียน พวก
เขากล่าวถึงความรักของพระเจา้ และสันติภาพของโลกเสมอ บางคนเขา้ศึกษาในวิทยาลยัพระคริสต
ธรรม แลว้รับต าแหน่งส าคญัในสถาบนัคริสเตียนเป็นมิตรท่ีดีกบัผูน้ าของคริสตจกัร แต่ขณะเดียวกนัก็
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พยายามติดตามดูการเคล่ือนไหวของคริสตจกัรอยา่งลบั ๆ พวกเขาย  ้าถึงเป้าหมายเสมอวา่ “เราผกูมิตร
เพื่อท าลาย” 

แผนลบัอีกประการหน่ึงท่ีลทัธิคอมมิวนิสตใ์ช ้ ในการบ่อนท าลายคริสตจกัรและสังคม คือ 
กามารมณ์ พวกเขาช้ีแจงวา่ เราสามารถใชเ้พศสัมพนัธ์หรือกามารมณ์ท าลายคนใหย้อ่ยยบัการอบรมตาม
ระบบของคอมมิวนิสต ์ และเพศสัมพนัธ์ เป็นดุจใบมีดทั้งสองของกรรไกรท่ีมือลึกลบัใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับบ่อนท าลาย 

พรรคคอมมิวนิสตใ์นประเทศอิตาลี แจง้ใหส้มาชิกของพวกเขาซ่ึงมีหุน้ส่วนส าคญัในบริษทั
ถ่ายท าภาพยนตร์วา่ พวกเขาจะตอ้งด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกนักบันโยบายของพรรค โดยส่งเสริมให้
ถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีเตม็ไปดว้ยภาพเปลือยกาย และกามารมณ์ และใหส้นบัสนุนวารสารในแบบเดียวกนั
น้ี พวกเขาชมเชยดาราภาพยนตร์ท่ีกลา้แสดงบทเปลือย และกามารมณ์วา่ เป็นราชาหรือราชินีแห่ง
เสรีภาพอยา่งแทจ้ริง คนเหล่าน้ีรับใชพ้รรคดว้ยความสมคัรใจ เหมือนมดท่ีท างานโดยไม่เห็นแก่ค่าจา้ง 
และผลงานของพวกเขาไดส้ร้างความผพุงัเน่าเป่ือยแก่สังคมในปัจจุบนัไดผ้ลเกินคาด บริษทัถ่ายท า
ภาพยนตร์ในประเทศอิตาลีและฝร่ังเศส ซ่ึงพวกคอมมิวนิสตถื์อหุน้ใหญ่อยู ่ จะผลิตภาพยนตร์ท่ีเร้า
กามารมณ์น้ี แลว้น าออกแจกจ่ายเผยแพร่ไปทัว่โลก 

ในปัจจุบนั เราจะเห็นไดว้า่ มาตรฐานทางศีลธรรมของคริสตจกัรหลายแห่งไดเ้ส่ือมทรามลงไป
มาก คริสตจกัรในบางคณะ บางนิกาย อนุญาตใหส้มาชิกมัว่สุมในกามารมณ์ โดยไม่มีขอบเขตจ ากดั 
สภาคริสตจกัรแห่งหน่ึง ไดพ้ิมพห์นงัสือเก่ียวกบัเพศออกจ าหน่าย ตอนหน่ึงในหนงัสือนั้นกล่าววา่ 
“คริสเตียนไม่ควรจ ากดัอิสรเสรีภาพของเขาในเร่ืองเพศ เพราะคริสเตียนมิไดอ้ยูภ่ายใตอ้  านาจของ
บทบญัญติั กฎ หรือระเบียบอีกต่อไปพระเยซูคริสตไ์ดป้ลดปล่อยใหม้นุษยเ์ป็นอิสระ จากการเป็นทาส
ของบทบญัญติัแลว้ ธรรมบญัญติัท่ีวา่ “อยา่ล่วงประเวณี” จึงไม่มีความหมายอีกต่อไป 
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เปิดเผยโฉมหน้า 

ยคุแห่งการเผยแพร่ลทัธิคอมมิวนิสตอ์ยา่งลบั ๆ โดยทางส่ิงตีพิมพแ์ละการอบรม ก าลงัจะผา่น
พน้ไป ปัจจุบนั คอมมิวนิสตด์ าเนินงานโดยเปิดเผย ตวัอยา่งเช่น เม่ือปี 1970 คอมมิวนิสตไ์ดแ้จกใบปลิว
ทัว่องักฤษ โจมตีรัฐบาลอยา่งตรงไปตรงมาและปลุกในประชาชนใหก่้อการปฏิวติัดว้ยขอ้ความท่ีวา่ 
“เตรียมปฏิวติักนัเถอะ” ในใบปลิวนั้นกล่าววา่ “เราตั้งใจท่ีจะโค่นอ านาจบุคคลเหล่าน้ี แลว้มอบอ านาจ
การปกครองให้อยูใ่นมือของประชาชนโดยตรง... เราจะด าเนินแผนน้ีโดยรวบรวมก าลงัก่อการสไตร๊ค์
คร้ังใหญ่... เรามีทุนและผูน้ าท่ีเขม้แขง็ท่ีจะน าในขบวนการน้ี... ประเทศของเราปัจจุบนัตกอยูใ่นก ามือ
ของพวกนายทุนท่ีสกปรก... เราตอ้งโทษตวัเอง ท่ีเฉ่ือยชาต่อการเปล่ียนแปลงระบบของสังคมแต่ก็คงไม่
สายเกินไปท่ีเราจะลุกข้ึนยดึอ านาจ... เตรียมปฏิวติักนัเถอะ... ท่านช่วยงานน้ีได ้โดยก่อความป่ันป่วนใน
ท่ีท างานของท่าน... ท่านสามารถมีส่วนในงานอนัส าคญัน้ี โดยตั้งตนเป็นปฏิปักษต่์อเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง
ในทุกวถีิทาง... โปรดส่งใบปลิวน้ีต่อ ๆ กนัไป ใหทุ้กคนในท่ีท างานของท่านอ่านกนัอยา่งทัว่หนา้” 
ต่อมาไม่นาน พวกคอมมิวนิสตไ์ดแ้จกใบปลิวอีกฉบบัหน่ึงทัว่ประเทศองักฤษ มีใจความวา่ “เรา
จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงระบบปกครอง และเราจะท าไดส้ าเร็จ โดยอาศยัการปฏิวติั...คร้ังน้ี จะเป็นการ
ยดึอ านาจคร้ังยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในประวติัศาสตร์โดยประชาชน... เตรียมปฏิวติักนัเถอะ! เตรียมยดึโรงงาน
ของทา่น”  

เม่ือเดือนพฤศจิกายน 1971 ขบวนการต่อตา้นลทัธิจกัรพรรดินิยม ไดแ้จกใบปลิวพร้อมดว้ย
บตัรสมคัรเป็นสมาชิกของขบวนการ ตามบา้นเรือนต่าง ๆ ทัว่ประเทศเยอรมนัตะวนัตก ใบปลิวนั้นมี
ใจความวา่ “ส้ินสุดเสียที ท่ีจะใหพ้วกโจรจกัรพรรดินิยมกลุ่มเล็กกลุ่มนอ้ยครองความเป็นนายของโลก 
ขณะน้ี ขบวนการปฏิวติัไดร้วบรวมก าลงัอยา่งคึกคกัในภูมิภาคส่วนใหญ่ทัว่เอเชีย อาฟริกา และลาติน
อเมริกา ซ่ึงเป็นท่ีอาศยัของประชากรสองในสามส่วนของโลก ขบวนการปฏิวติัเหล่าน้ี ก าลงัก่อเหตุร้าย
รุนแรงข้ึนทุกขณะ พวกเขาไดรั้บชยัชนะคร้ังแลว้คร้ังเล่า พวกจกัรพรรดินิยมและสมุนของมนัก าลงั
ประสบความหายนะ ในการสู้รบกนัเองภายในประเทศ ชยัชนะของขบวนการปฏิวติัในเวยีดนาม เขมร 
และประเทศลาว เป็นตวัอยา่งท่ีดีเลิศของประเทศชาติซ่ึงต่อสู้เพื่ออิสรภาพเสรีภาพของตนเอง สงครามท่ี
ผา่นมาแสดงใหเ้ห็นวา่ หากประชาชนมีความกลา้ท่ีจะจบัอาวธุข้ึนต่อสู้เพื่อการปฏิวติั และก าชะตาของ
ประเทศชาติไวด้ว้ยตนเอง เขายอ่มจะไดช้ยัชนะต่อมหาอ านาจแห่งลทัธิจกัรพรรคดินิยม...” 

ส่ิงท่ี ดีมีตริ มานุลสะก้ี ผูน้  าส าคญัคนหน่ึงของคอมมิวนิสตท์  านายไว ้ ก าลงัเป็นความจริง ท่าน
กล่าวในปี 1931 วา่ “ขณะน้ีเรายงัไม่มีก าลงัพอท่ีจะบุกรุก แต่เวลาของเราจะมาถึงในอีก 30 หรือ 40 ปี
ขา้งหนา้น้ี เราจะอาศยัแผนแหวกแนวเพื่อน ามาซ่ึงชยัชนะ สักวนัหน่ึง เราจะก่อตั้งขบวนการสันติภาพ
อยา่งท่ีไม่มีใครจดัตั้งมาก่อน ประเทศลทัธินายทุนท่ีโง่เง่าเต่าตุ่นและก าลงัผพุงั จะร่วมมือกบัเราดว้ย
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ความยนิดี แต่หารู้ไม่วา่ พวกเขาก าลงัน าความฉิบหายมาสู่ตนเอง พวกเขาจะถูกหลอกอยา่งส้ินเชิง ดว้ย
มิตรไมตรีท่ีเราหยบิยืน่ให ้เม่ือพวกเขายงัเผลอเรอเวลานั้นแหละ เราจะขยี้เขาให้แหลกลาน” 
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ขั้นสุดท้ายก่อนสู่โลกคอมมวินิสต์ 

ประโยคท่ีวา่ ประเทศลทัธินายทุนก าลงัน าความฉิบหายมาสู่ตวัเอง เป็นประโยคท่ีใกลเ้คียงกบั
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัมาก ตวัอยา่งเช่น ในประเทศเยอรมนัตะวนัตก รัฐบาลสั่งใหโ้อนโรงเรียน
อนุบาลทั้งหมดให้เป็นโรงเรียนของรัฐบาล อนัเป็นผลท าใหอิ้ทธิพลและค าสอนของคอมมิวนิสต ์
สามารถแทรกซึมเขา้ไปในระบบการศึกษาของประเทศไทยไดอ้ยา่งง่ายดาย พวกคอมมิวนิสตท่ี์มี
อิทธิพลในวงการศึกษา เสนอใหใ้ชห้ลกัสูตรใหม่ส าหรับเด็ก เช่น หนงัสือ “หา้น้ิวประกอบเป็นก าป้ัน” 
ส าหรับเด็กอาย ุ3 ขวบข้ึนไป ส่วนเด็กอาย ุ9 ขวบข้ึนไป ใหอ่้านเร่ืองท่ียใุหต่้อตา้นเจา้ของท่ีดิน 

ชุมนุมต่าง ๆ ของกลุ่มฝ่ายซา้ย ซ่ึงมีความคิดรุนแรงโอนเอียงไปทางดา้นคอมมิวนิสต ์ ก าลงัผดุ
ข้ึนอยา่งรวดเร็วราวกบัดอกเห็ด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ตามมหาวทิยาลยั และวทิยาลยัต่าง ๆ เช่น “กลุ่มเซล
แดง” “กลุ่มเซลด า” “กลุ่มต่อตา้นระบบใชอ้ านาจ” เป็นตน้ ในสหรัฐอเมริกา มีชุมนุมของนกัศึกษา
ชุมนุมหน่ึงช่ือวา่ “กลุ่มนิสิตนกัศึกษาเพื่อสังคมประชาธิปไตย” ไดพ้ิมพใ์บปลิวออกแจกจ่าย ตอนหน่ึง
ของใบปลิวนั้นกล่าววา่ “หากนิสิตนกัศึกษาไม่ช่วยกนัท าลายระบบท่ีบีบคั้นเราใหย้อ่ยยบั ดว้ยความยนิดี 
หากเขาไม่บุกรุกและท าลายระบบของชนชั้นกลาง ขบวนการของเขาก็ไม่เป็นขบวนการปฏิวติัอยา่ง
แทจ้ริง...ตึกเหล่านั้นเป็นของท่าน ท่ีท่านจะตอ้งเผาให้ราบคาบ เพราะหากส่ิงเหล่าน้ีไม่ถูกท าลายพร้อม
ดว้ยวฒันธรรมของมนั จงอยา่หวงัเลยวา่พวกท่านจะมีชีวติลอยนวลอยูไ่ด”้ 

ขณะน้ีพวกคอมมิวนิสต ์ โฆษณาชวนเช่ืออยา่งเปิดเผยถึง “วนัยดึอ านาจ” พวกนกัการเมืองและ
ทุกคนท่ีต่อตา้นลทัธิคอมมิวนิสตต่์างถูกข่มขู่ใหห้วาดกลวั ถึงการแกเ้ผด็และเหตุร้ายท่ีจะเกิดข้ึนแก่พวก
เขา หลงัจากคอมมิวนิสตไ์ดย้ึดอ านาจแลว้ 

ฮอร์เชม ซ่ึงเป็นประธานกรรมการ คุม้กนัรัฐธรรมนูญแห่งเยอรมนัตะวนัตก ช้ีแจงเม่ือเดือน
สิงหาคม 1973 วา่ “พวกลทัธิมาร์กซ์ของคอมมิวนิสต ์ ไดป้ระสบผลส าเร็จในการก่อการจลาจลวุน่วาย
ตลอดเวลา ในมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ของเยอรมนัตะวนัตก แมน้กัศึกษาท่ีมีหวัรุนแรงทางการเมืองจะมี
เพียงสิบหา้เปอร์เซ็นตข์องนกัศึกษาทั้งหมดเท่านั้น แต่นกัศึกษาท่ีมีหวัรุนแรงส่วนใหญ่ต่างอยูฝ่่ายลทัธิ
มาร์กซ์...นกัศึกษาเหล่าน้ี ควบคุมสภานิสิตนกัศึกษาเกือบทุกมหาวทิยาลยั” 

บาทหลวงชาวเวเนซูเอล กล่าวถึงประเทศของท่านเม่ือปี 1962 วา่ “โดยอาศยัความชาญฉลาด
และความมุมานะ คอมมิวนิสตไ์ดแ้ทรกซึมเขา้ไปในชีวิตทุกดา้นของประชาชน และไดจ้ดัคนของพวก
เขา ใหเ้ขา้รับต าแหน่งส าคญัต่าง ๆ ในประเทศ” พวกเขาไดว้างโครงการอยา่งขะมกัเขมน้ ท่ีจะยดึอ านาจ
ของรัฐบาลทุกรัฐบาล จนกวา่ทั้งโลกจะเป็นของคอมมิวนิสต ์และวนันั้นก าลงัจะใกลเ้ขา้มา 
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อย่าให้เขาหลอก 

ท่านรู้ไหมวา่ หากคอมมิวนิสตย์ดึอ านาจในประเทศของท่าน คอมมิวนิสตจ์ะท าอะไรบา้ง ส่ิงท่ี
แน่นอนอยา่งหน่ึงท่ีคอมมิวนิสตจ์ะท า คือ การข่มเหงรังแก และประหตัประหารพวกคริสเตียน เพราะ
คอมมิวนิสตถื์อวา่ คริสตจกัรเป็นเคร่ืองมือของลทัธิจกัรวรรดินิยม การท าสงครามต่อสู้ลทัธิจกัรวรรดิ
นิยมจึงเป็นการท าสงครามต่อสู้คริสตจกัรดว้ย นัน่หมายความวา่ ความทารุณโหดร้าย และการละเลง
เลือดจะเกิดข้ึนแก่คริสตจกัร  

ในประเทศสะแกนดิเนเวยี คอมมิวนิสตไ์ดติ้ดตามเยาวชนคริสเตียนกลุ่มหน่ึง ท่ีจดัทีมประกาศ
ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต ์ และพดูกบัเยาวชนกลุ่มนั้นอยา่งเปิดเผยวา่ “แก...พวกคริสเตียน...เรา
หมายหวัพวกแกแลว้” 

การข่มเหงรังแกคริสเตียนจะเกิดข้ึนทุกแห่งทัว่โลก ในเวลาไม่ชา้น้ี ก่อนท่ีโลกจะประสบความ
หายนะดว้ยสงครามนิวเคลียร์ ลกัษณะของการข่มเหงรังแกนั้น จะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งในประเทศรัสเซีย 
และในประเทศคอมมิวนิสตท์ัว่ไป ท่ีไดก้ าจดัคริสเตียนจ านวนลา้น ๆ คนในอดีต เน่ืองจากลทัธิ 
คอมมิวนิสตมี์ความมุ่งหมายท่ีจะสร้างสรรคค์วามเสมอภาคใหแ้ก่สังคม จึงเสาะหาทางท าลายอ านาจทุก
อยา่งท่ีมีอยู ่ โดยคิดวา่ เม่ืออ านาจเหล่าน้ีถูกท าลาย ความเสมอภาคของประชาชนก็จะเกิดข้ึน แต่พระเจา้
ทรงเป็นผูมี้อ  านาจสูงสุด เหนืออ านาจทั้งหลายท่ีมีอยูใ่นโลกคอมมิวนิสตจึ์งตั้งตนเป็นศตัรูของพระเจา้
ดว้ย โดยประกาศวา่ “ไม่มีพระเจา้” เป้าหมายส าคญัอยา่งหน่ึงของลทัธิมาร์กซ์ คือท าลายศาสนาทุก
ศาสนา พวกเขาเกลียดชงัพระเจา้ หรือ “เทพเจา้” ทุกชนิด พวกเขาเกลียดชงัชนชาติยวิมาก เพราะชน
ชาติยวิเช่ือถือพระเจา้อยา่งเคร่งครัด และพวกเขาจะเกลียดชงัทุกคนท่ีเช่ือในพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่

เงาแห่งความหลอกลวงของคอมมิวนิสต ์ ดูเหมือนวา่ไดท้อดไปสู่ทุกมุมโลก รวมทั้งประเทศท่ี
มีคริสเตียนจ านวนมาก คนในปัจจุบนัพากนัใฝ่ฝันถึงการร่วมมือ และการอยูร่่วมกบัคอมมิวนิสตอ์ยา่ง
สันติ เม่ือคอมมิวนิสตป์ระกาศถึงโครงการท่ีจะเสกสรรความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั สันติภาพทัว่โลก 
อนาคตท่ีรุ่งโรจน์ ความเป็นพี่นอ้งกนัอยา่งแทจ้ริง การแจงจ่ายอาหารอยา่งเสมอภาค เสรีภาพ ความ
ยติุธรรม หรือ “รัฐอุดมคติ”...คนจ านวนมากพากนัเช่ืออยา่งไม่สงสัยแมแ้ต่นอ้ย ทั้ง ๆ ท่ีรู้ถึงพฤติกรรม
อนัโหดร้ายของคอมมิวนิสตต์ลอดเวลาท่ีผา่นมา พวกเขาลืมนึกถึงความจริง ท่ีนกัประพนัธ์ซ่ึงต่อตา้น
ลทัธิคอมมิวนิสต ์ หายสาบสูญไปในสถาบนัโรคจิต คนจ านวนหลายลา้นถูกทรมานในค่ายกกักนัคน
จ านวนมากกวา่ 120 ลา้นถูกฆ่าตาย 44.5 ลา้นในรัสเซีย 34.2 ลา้นในผนืแผน่ดินใหญ่จีน (ทั้งน้ีไม่ได้
รวมถึง 40 ลา้นคนท่ีถูกก าจดัระหวา่งปฏิวติัจีน) และ 3.2 ลา้นคน ในยโุรปตะวนัออก 

ค าขวญัต่าง ๆ ท่ีคอมมิวนิสตใ์ชใ้นการโฆษณาชวนเช่ือเช่น เสรีภาพ แทจ้ริงหมายถึงการ
ควบคุมความคิดเห็น และท าใหค้วามส านึกผดิและชอบตายดา้น แทนท่ีจะเป็นความเสมอภาคกลบั
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กลายเป็นการเผด็จการ และอ านาจทั้งหมดตกอยูใ่นมือของชนกลุ่มนอ้ย แทนท่ีจะเป็นความยติุธรรม 
แทจ้ริงหมายถึงความโหดร้ายทารุณและความทุกขท์รมาน แทนท่ีจะเป็น “สวรรค”์ กลบักลายเป็นนรก
ในโลก 

คอมมิวนิสตใ์ชว้ธีิเดียวกนัน้ี “ปลดแอกประชาชน” และน ามาซ่ึง “สังคมใหม่” ผูท่ี้ไม่ยอมท า
ตามวตัถุประสงคข์องลทัธิจะถูกลา้งสมองใหค้ลอ้ยตาม โดยใชก้ารทรมาน ยา และการสะกดจิต ส่ิงน่า
กลวัเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนแก่คริสเตียนเม่ือคอมมิวนิสตไ์ดย้ดึอ านาจ 

แต่อนัตรายท่ีแทจ้ริง มิไดอ้ยูท่ี่ค  าสอนของคอมมิวนิสตห์ากแต่อยูท่ี่อ  านาจลึกลบัเบ้ืองหลงั
คอมมิวนิสต ์ แมล้ทัธิคอมมิวนิสตจ์ะเป็นศตัรูโดยตรงกบัลทัธินายทุน แต่ทั้งสองลทัธิมีอุดมคติอยา่ง
เดียวกนัคือ ปฏิเสธพระเจา้ ฝ่ายคอมมิวนิสตใ์ชค้วามหวาดกลวับงัคบัใหค้นคลอ้ยตามพวกเขา ส่วนฝ่าย
ลทัธินายทุนท่ีใฝ่อ านาจ ก็หลอกล่อคนใหเ้ขา้ขา้งโดยผลก าไรท่ีงอกงามท่ีสุด และความเจริญกา้วหนา้
ทางดา้นวทิยาศาสตร์ ตลอดจนทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงลว้นแต่เป็นระบบท่ีจดัอยูใ่นพวกลทัธิวตัถุนิยมซ่ึง
ไม่เช่ือพระเจา้ คนทัว่ไปมองไม่เห็นอ านาจและแรงผลกัดนัเบ้ืองหลงัสิทธิเหล่าน้ี แต่พระเจา้ไม่ทรง
ปรารถนาท่ีจะใหม้นุษยถู์กหลอกลวงดว้ยค าสัญญาชวนเช่ือท่ีไม่เป็นความจริง อนัเป็นค าสัญญาท่ีน า
ความพินาศฉิบหาย ความหวาดกลวั และนรกทั้งเป็นมาสู่โลกปัจจุบนัและโลกอนาคตตลอดกาล เพื่อจะ
ช่วยเปิดตาของเราออก ในปัจจุบนัน้ี พระเจา้ทรงใหพ้ญามารซาตานโผล่ออกมาจากท่ีหลบซ่อน ใหเ้รา
ไดเ้ห็นโฉมหนา้ท่ีแทจ้ริงของมนั 
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ลทัธิพญามารซาตาน – ศาสนาหรือการเมือง? 

ลทัธิพญามารซาตาน เป็นศาสนาใหม่ท่ีก าลงัแพร่สะพดัไปอยา่งรวดเร็วทัว่โลก ลทัธิน้ีกราบ
ไหวบู้ชาพญามารซาตาน เป็นพระเจา้ มีคมัภีร์ซาตานซ่ึงสอนตรงกนัขา้มกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์ มี
พิธีกรรมท่ีน่าเสียวสยอง 

ผูท่ี้ปูรากฐานให้แก่ลทัธิพญามารซาตาน คือ ศาสตราจารย ์ อาดาม ไวส์เฮาพท ์ชาวบาเวเรีย ซ่ึง
อยูท่างภาคใตข้องประเทศเยอรมนันี ในปี ค.ศ. 1776 ท่านไดก่้อตั้งขบวนการหน่ึง เรียกวา่ “ขบวนการ
ส่องทาง” อนัเป็นขบวนการท่ีปฏิเสธพระเจา้ ขบวนการน้ี นอกจากจะส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ทางดา้น
ไสยศาสตร์ และลทัธิพญามารซาตานแลว้ ยงัวางนโยบายทางดา้นการเมืองดว้ย พวกเขาวางเป้าส าคญั
ทางการเมืองสองประการ คือ 

(ก) จะโค่นรัฐบาล และก าจดัศาสนาทุกศาสนา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ศาสนาคริสต ์
(ข) จะยงุยงส่งเสริมใหก่้อการจลาจลวุน่วาย โดยการปฏิวติั และสงคราม เพื่อยดึอ านาจของ

รัฐบาล แลว้รวบรวมอ านาจทุกประเทศทัว่โลก ให้อยูภ่ายใตรั้ฐบาลโลก รัฐบาลเดียวโดยมีลทัธิพญามาร
ซาตานเป็นศาสนาประจ าโลก ซ่ึงทุกคนจะตอ้งเล่ือมใสศรัทธา 

แมศ้าสตราจารยไ์วส์เฮาพท ์ จะสูญเสียชีวติไปนานแลว้แต่ขบวนการของท่านยงัคงแผข่ยาย
อิทธิพลไปเร่ือย ๆ ไดก่้อวนิาศกรรม การจลาจรวุน่วาย และการหลัง่เลือดในท่ีหลายแห่ง ต่อมาลทัธิน้ี
เป็นท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือหน่ึงวา่ “สปาร์ตาคสั” หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง พรรคการเมืองและ
ขบวนการของลทัธิมาร์กซ์ แห่งคอมมิวนิสต ์ หลายพวกไดใ้ชช่ื้อ “สปาร์ตาคสั” น้ี เป็นช่ือประจ าของ
พรรคและขบวนการของเขา ลทัธิอ่ืน ๆ ท่ีดดัแปลงจากหลกัปรัชญาของ ไวส์เฮาพท ์ ไดแ้ก่ลทัธิ 
อนาธิปไตย ซ่ึงมุ่งแต่โค่นอ านาจและท าลายรัฐบาล ลทัธิคอมมิวนิสตล์ทัธิชาตินิยมท่ีใชร้ะบบเผด็จการ 
และลทัธิสังคมนิยม 

ในปัจจุบนั ปรัชญาของ ไวส์เฮาพท ์ก าลงัแผอิ่ทธิพลมากยิง่ข้ึน ในรูปของลทัธิพญามารซาตาน 
ผูก่้อตั้งลทัธิพญามารซาตานในปัจจุบนัคือ อนัตอน ลาเวย ์ ซ่ึงตั้งตนเป็น “มหาปุโรหิต” ของลทัธิน้ี และ
เรียกตนเองวา่ “โป๊บด า” ลาเวยใ์ชห้ลกัของไวส์เฮาพทใ์นการตั้งลทัธิน้ี และถือวา่ ไวส์เฮาพทเ์ป็นคน
หน่ึงท่ีศรัทธาในลทัธิซาตานของเขา รถยนตส่์วนตวัท่ีลาเวยข์บั มีป้ายทะเบียน “ซาตาน 9” ท่านมีบา้น
ทาสีด าหลงัหน่ึงในรัฐซานฟรานซิสโก ในบา้นนั้นมีหอ้งประกอบพิธีบวงสรวงซาตาน ท่านเป็น
ผูป้ระพนัธ์คมัภีร์ซาตาน ซ่ึงมีเน้ือความประกอบดว้ย เวทมนตค์าถา ค าสอนวา่ดว้ยสังคมนิยม และ
กามารมณ์ ในพิธีสมรสของลทัธิซาตานและพิธีอ่ืน ๆ แท่นบูชาจะเป็นสตรีเปลือยกาย ผูท่ี้จะเป็นสมาชิก
ของลทัธิพญามารซาตานจะตอ้งประกอบพิธีโดยเซ็นช่ือมอบตวัใหพ้ญามารซาตานดว้ยเลือดของตวัเอง 
มีพิธีหน่ึงท่ีประกอบกนัเป็นประจ าเรียกวา่ “มิซซาด า” ในพิธีน้ีจะมีพิธีกรรมท่ีอุจาด ลบหลู่ดูหม่ิน ส่ิง
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เคารพสักการะอยา่งเลวทรามท่ีสุด ตลอดพิธีน้ีจะมีการบนัทึกเสียง เพื่อแจกจ่ายกนัต่อ ๆ ไป ในบนัทึก
นั้นจะมีเสียงท่ีดงัชดัเจนของการหกัท าลายไมก้างเขน และเสียงสาบานตนของสมาชิกต่อพญามาร
ซาตานผูเ้ป็น “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ของพวกเขา 

ลาเวยก์ล่าววา่ ยคุของลทัธิซาตานเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 ในเวลาท่ีนกัปรัชญากลุ่มหน่ึง
ประกาศวา่ “พระเจา้ตายเสียแลว้” ตรงกบัเวลาท่ีความคิดเก่ียวกบัการร่วมเพศอยา่งอิสระเสรีก าลงัระบาด
อยา่งเตม็ท่ี และฮิปป้ีไดย้ดึเอา “การร่วมเพศอยา่งเสรี” เป็นวฒันธรรมของตนเอง ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้นั้น 
ลทัธิพญามารซาตานก็ไดแ้ผล่ามไปอยา่งกวา้งขวาง ในปี ค.ศ. 1971  ณ เมืองเล็ก ๆ แห่งหน่ึง พวกเขาได้
แต่งตั้ง “สงฆ”์ ของลทัธิซาตานข้ึน 450 คน ในระหวา่งเทศกาลอีสเตอร์ (วนัฉลองการคืนพระชนมข์อง
พระเยซูคริสต)์ ในปีเดียวกนั มีคนประมาณ 4,000 คน ชุมนุมกนัท่ีเมืองชิคาโก เพื่อนมสัการพญามาร
ซาตาน 

ในอดีต ลทัธิลึกลบัอยา่งลทัธิพญามารซาตาน จะตอ้งประกอบพิธีกรรมของตนอยา่งลบั ๆ 
เพราะเป็นท่ีเกลียดชงัของสังคม และเป็นส่ิงตอ้งหา้มทางกฎหมาย แต่ในปัจจุบนัรัฐบาลอนุญาตให ้ลทัธิ
ซาตานจดทะเบียนเป็นศาสนาท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายศาสนาหน่ึง ในอดีต ซาตานไดแ้อบซ่อนโครงการ
ของมนัอยา่งมิดชิด และด าเนินงานแบบใตดิ้น แต่ในปัจจุบนั พวกเขาประกาศโครงการต่าง ๆ อยา่ง
เปิดเผย 

ลทัธิพญามารซาตานในปัจจุบนั ไดป้ระกาศจุดประสงคข์องตนซ่ึงเหมือนกบัจุดประสงคล์บั
ของไวส์เฮาพทว์า่ “จงโค่นอ านาจของรัฐบาลโดยการปฏิวติั และก่อการจลาจลวุน่วาย” ลทัธิ
คอมมิวนิสตมี์เป้าหมายเช่นเดียวกบัลทัธิพญามารซาตาน เพราะทั้งสองลทัธิน้ี ต่างไดรั้บแรงผลกัดนัจาก
ตน้ก าเนิดแห่งเดียวกนัซ่ึงน าไปสู่การเกลียดชงัพระคริสตแ์ละคริสเตียน โดยเหตุน้ีโครงการและ
วธีิด าเนินการของทั้งสองลทัธิจึงคลา้ยคลึงกนั 

ลาเวยเ์ปิดเผยเป้าหมายของลทัธิพญามารซาตานวา่ ในอนาคต ลทัธิซาตานจะน าไปสู่การ
รวบรวมอ านาจของโลก เม่ือถึงเวลานั้นผูน้ าของโลกจะใชอ้ านาจไสยศาสตร์ และเวทมนตค์าถา และ
ลทัธิซาตานก็จะเป็นศาสนาประจ าของโลก ส่ิงท่ีน่าสังเกตอีกอยา่งหน่ึงก็คือ ลาเวยใ์ชธ้งของโซเวยีต 

รัสเซียประดบัห้องโถงใหญ่ของเขา นอกจากนั้น โรงพิมพท่ี์พิมพห์นงัสือเก่ียวกบัลทัธิซาตาน 
และร้านหนงัสือใหญ่ ๆ ท่ีจ  าหน่ายหนงัสือเหล่าน้ีลว้นแต่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลพรรคคอมมิวนิสต ์

โดยเหตุน้ี จึงกล่าวไดว้า่ ลทัธิซาตานไม่ใช่เป็นเพียงศาสนาใตดิ้นเท่านั้น หากแต่มีนโยบาย
ส าคญัทางดา้นการเมืองดว้ย ซ่ึงเห็นไดจ้ากหลกัการท่ีคลา้ยคลึงกบัของไวส์เฮาพท ์ ซ่ึงเป็นตน้ต าหรับ
ลทัธิซาตาน ลาเวยซ่ึ์งก่อตั้งลทัธิพญามารซาตานและมาร์กซ์ ผูใ้หก้  าเนิดความคิดลทัธิคอมมิวนิสต ์ จาก
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เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบดา้นในปัจจุบนั เราจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เป้าหมายแห่งการจดัตั้งโลก
คอมมิวนิสตภ์ายใตผู้เ้ผด็จการท่ีนบัถือลทัธิพญามารซาตาน ก าลงัจะเป็นจริงข้ึนทุกขณะ 

คอมมิวนิสตจ์ะสร้างสรรค ์ สันติภาพ ความยติุธรรมอิสระเสรี ความรักท่ีแทจ้ริงตามโครงการ
ของเขาตามท่ีโฆษณาชวนเช่ือไวไ้ดอ้ยา่งไร ในเม่ืออ านาจสูงสุดท่ีหนุนหลงัโครงการน้ีคือ พญามาร
ซาตาน ซ่ึงเป็นฆาตกรตั้งแต่แรกเร่ิม (ดูพระธรรมยอห์น 8:44) นอกจากนั้น เราไดเ้ห็นพฤติกรรมของ
คอมมิวนิสต ์ ในรูปลกัษณะต่าง ๆ รวมทั้งการฆ่าคนถึง 120 ลา้นชีวติอยา่งโหดเห้ียม และขณะน้ี ลทัธิ
ซาตานไดเ้ร่ิมตน้ถอดหนา้กากออกแลว้ ท าให้เราเห็นเบ้ืองหลงัของลทัธิน้ี ท่ีเตม็ไปดว้ยฆาตกรรม การ
สังหารผลาญชีวิตอยา่งเลือดเยน็ และแมก้ระทัง่การข่มขืนท าลายสตรีเพศอยา่งอุจาดลามก 

ในกรุง ลอส แอนเจลิส ต ารวจไดค้น้พบศพของครูสตรีคนหน่ึงท่ีถูกฆ่าตาย เม่ือชนัสูตรศพ
พบวา่ หวัใจ ปอด และอวยัวะส่วนอ่ืนอีกบางส่วนของครูสตรีนั้นไดสู้ญหายไป จากการวเิคราะห์ 
เจา้หนา้ท่ีสรุปวา่ ฆาตกรไดน้ าอวยัวะท่ีสูญหายไปนั้น ไปประกอบพิธีเส้นไหวบู้ชาซาตาน ในคดี
ฆาตกรรมอีกคดีหน่ึง ฆาตกรซ่ึงเป็นชายหนุ่มอาย ุ 21 ปี สารภาพต่อเจา้หนา้ท่ีวา่ “พญามารซาตานเป็น
นายของผม” ชายคนนั้นตดัแขนและขาของผูเ้คราะห์ร้ายออก แลว้กินหวัใจของเขา เม่ือถูกจบักุม 
เจา้หนา้ท่ีคน้พบวา่ ฆาตกรมีคมัภีร์ซาตานเล่มหน่ึง และมีกระดูกน้ิวมือของคนหลายช้ินอยูก่บัตวัเขา 

เม่ือปี ค.ศ. 1971 ในรัฐนิวเจอร์ซ่ี ชายหนุ่มคนหน่ึงขอร้องใหเ้พื่อนของเขาอีกสองคนฆ่าเขาให้
ตาย โดยอา้งวา่ พญามารซาตานจะชุบชีวิตของเขาใหเ้ป็นข้ึนมาอีก แลว้จะแต่งตั้งใหเ้ขาเป็นนายของ
ภูตผปีีศาจกองหน่ึง หญิงสาวท่ีนบัถือลทัธิซาตานคนหน่ึง ซ่ึงอา้งวา่ไดเ้ห็นพญามารซาตานระหวา่งการ
ประกอบพิธีบูชา ถูกเจา้หนา้ท่ีจบักุมฆ่าชายชราอาย ุ 62 ปีคนหน่ึง โดยแทงดว้ยมีดหลายคร้ังจนชายชรา
คนนั้นเสียชีวิต ในขณะท่ีท าพิธีเส้นไหวซ้าตาน ณ หอ้งขงั เธอสารภาพวา่ “ดิฉนัรู้สึกสนุกมากขณะท่ีฆ่า
เขา” 

“ครอบครัว” แมนสัน ซ่ึงเคยเป็นข่าวใหญ่ในหนา้หนงัสือพิมพ ์ ก็เป็นกลุ่มหน่ึงท่ีมัว่สุมในเร่ือง
ภูตผปีีศาจ คาถาอาคมและการประกอบกามราคะเป็นกลุ่ม พวกเขาไดฆ่้าชาวผิวขาวเจด็คนแลว้โยน
ความผดิใหแ้ก่ชาวผวิด า เพื่อยแุหยใ่หเ้กิดการสงครามปฏิวติัระหวา่งชนผวิด าและชนผิวขาว หลงัจากได้
ฆ่าชาวผวิขาวทั้งเจด็คนอยา่งโหดร้ายแลว้ พวกแมนสันก็นัง่ลงรับประทานอาหารเยน็ต่อหนา้ศพ
เหล่านั้นเหมือนกบัไม่มีอะไรเกิดข้ึน 

นกัศึกษาคนหน่ึง ไดไ้ปเยีย่มโบสถข์องพญามารซาตานแลว้เล่าใหฟั้งวา่ “ท่ีทางเขา้โบสถ ์มีภาพ
ของพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงท าจากเศษหินหลากสี ฝังอยู ่ ทุกคนท่ีเดินเขา้ประตูโบสถ ์ จะเหยยีบย  ่าและถ่ม
น ้าลายลงบนใบหนา้ของรูปพระเยซูคริสตน์ั้นเป็นการลบหลู่พระองค”์ 
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ขณะน้ี พวกท่ีถือลทัธิซาตานซ่ึงเกลียดชงัพระเจา้ และองคพ์ระเยซูคริสต ์พระบุตรของพระองค ์
ไดอ้อกมาสู่ สาธารณชนอยา่งอิสระ อิทธิพลของพวกเขาไดแ้ทรกซึมไปยงัทุกส่วนของโลก แมก้ระทัง่
ในโทรทศัน์ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นเคร่ืองหมายของยคุใหม่ หรือยคุแห่งการส้ินสุดของโลกซ่ึงพระเยซู
คริสตไ์ดท้รงท านายไว ้ พระองคต์รัสถึงเวลานั้นวา่ “ชนทุกประเทศทัว่โลกจะเกลียดชงัท่านทั้งหลาย
เพราะนามของเรา” (ดูมทัธิว 24:9) นัน่หมายความวา่ ในวาระสุดทา้ยของโลก คริสเตียนทุกคนในทุก
ส่วนของโลกจะถูกข่มเหงรังแก และประหตัประหารอยา่งรุนแรง 

วนัส้ินสุดของโลกก าลงัใกลเ้ขา้มาทุกขณะแลว้ ในปัจจุบนัน้ี เราไดย้นิข่าวการสไตร๊ค ์ การ
ประทว้ง การเดินขบวนการก่อเหตุร้าย และเหตุวุน่วายทัว่ไป ค าวา่ “ปฏิวติั” ก าลงัฝังอยูใ่นความคิดของ
คนทุกประเทศ ไม่วา่จะเป็นในประเทศจีนหรือญ่ีปุ่น โซเวยีตรัสเซีย หรือประเทศท่ีเรียกตนเองวา่ 
ประเทศ “คริสเตียน” เช่น ฝร่ังเศส องักฤษ อิตาลี เยอรมนัตะวนัตก ฟินด์แลนด ์สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
ออสเตรเลีย หรือประเทศอ่ืน ๆ ในลาตินอเมริกา และอาฟริกา สถาบนัจ านวนมากต่างอยูภ่ายใตอิ้ทธิพล
ของคอมมิวนิสตห์รือขบวนการปฏิวติั พวกคอมมิวนิสตจ์  านวนมากก าลงัเป็นผูน้ าส าคญัในวงราชการ 
และในองคก์ารต่าง ๆ คนเหล่าน้ีไดทุ้่มเทก าลงัและความคิดเขา้ดว้ยกนั เพื่อโค่นอ านาจรัฐบาล และ
เปล่ียนแปลงระบบการปกครอง ไม่วา่จะโดยใชก้ าลงั หรือโดยสันติวธีิ 
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คริสตจักรก าลงัมุ่งสู่ทางใด? 

บาทหลวงชาวเวเนซูเอลาท่านหน่ึงกล่าว “คริสตจกัรปัจจุบนั เป็นเหมือนพ่อคา้ ท่ีงดการ
จ าหน่ายสินคา้ซ่ึงขายไม่ออกในขณะน้ี กล่าวคือ คริสตจกัรไม่ไดเ้ตือนใหส้มาชิกรู้ถึงภยัของ
คอมมิวนิสต ์ แต่ใฝ่ฝันท่ีจะอยูร่่วมกบัคอมมิวนิสตอ์ยา่งสันติโดยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั
คอมมิวนิสต ์และดดัแปลงนโยบายตลอดจนหลกัความเช่ือต่าง ๆ ใหเ้ขา้กบัลทัธิคอมมิวนิสต”์ 

คริสตจกัรในปัจจุบนัไม่เพียงแต่จะหุบปากเงียบ โดยไม่กล่าวส่ิงใดอนัเป็นการต่อตา้น
คอมมิวนิสต ์ แต่ยงัอะลุม้อล่วยต่อหลกัการของคอมมิวนิสตด์ว้ย แมค้ริสตจกัรมิไดป้ระกาศตวัเป็น “พี่
นอ้ง” กบัคอมมิวนิสตอ์ยา่งเปิดเผย แต่ก็ไดอ้ภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบัความคิดของการจดัตั้งรัฐบาลโลก 
เจา้หนา้ท่ีคนหน่ึงของสภาคริสตจกัรสากลท่ีกรุง เจนีวา ไดป้ระกาศถึงวตัถุประสงคข์ององคก์ารน้ี เม่ือ
วนัท่ี 28 เดือนตุลาคม 1972 ทางสถานีโทรทศัน์ประเทศเยอรมนัตะวนัตกวา่ “สภาคริสตจกัรสากลอาจ
เป็นแบบอยา่งใหแ้ก่รัฐบาลโลกในอนาคต 

ในการท่ีจะรวบรวมศาสนาทุกศาสนา รวมทั้งลทัธิคอมมิวนิสต ์ ใหเ้ขา้อยูใ่นลทัธิศาสนา
เดียวกนั จะตอ้งบิดเบือนความหมายท่ีแทจ้ริงของ “การประกาศพระกิตติคุณ” ตามค าสั่งของพระเยซู
คริสต ์ ตามความคิดของสภาคริสตจกัรสากล การประกาศพระกิตติคุณเป็นเพียงการแลกเปล่ียนทศันะ
กบัคนท่ีนบัถือศาสนาอ่ืน ๆ โดยอธิบายวา่ เราตอ้งเคารพนบัถือพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิใน
ทุกภูมิภาคของโลก ไม่เพียงแต่ภายในขอบข่ายของศาสนาเท่านั้น แต่ภายในความเช่ือถือและอุดมคติทุก
อยา่งของโลกภายนอกดว้ย หรืออีกนยัหน่ึง พระเจา้ทรงส าแดงพระองคแ์ก่โลก โดยทางศาสนาทุก
ศาสนา และโดยลทัธิตลอดจนทุกอยา่งท่ีมนุษยเ์ล่ือมใส เชิดชู 

ในการประชุมผูน้ าระดบัโลก ของสภาคริสตจกัรสากลท่ีกรุงเทพฯ เม่ือปี 1973 ท่ีสวางคนิวาส
ในหวัขอ้ท่ีวา่ “ความรอดในปัจจุบนั” ผูน้  าไดเ้สนอหลายคร้ังวา่ เราควรจะยอมรับลทัธิคอมมิวนิสตใ์ห้
เท่าเทียมกบัคริสตศาสนา ท่ีประชุมไดย้กตวัอยา่งหลกัการปฏิวติัวฒันธรรม ท่ีคอมมิวนิสตใ์ชใ้นการ
เปล่ียนแปลงระบบของสังคม เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจความหมายของ “ความรอดในปัจจุบนั” 

ผลของการประชุมในคร้ังนั้น ท่ีประชุมเสนอวา่ คริสตจกัรในประเทศตะวนัตกควรงดเวน้การ
ส่งมิชชนันารีไปยงัประเทศอ่ืนชัว่ระยะเวลาหน่ึง เพื่อใชเ้งินนั้นสนบัสนุน ขบวนการปลดแอกหรือ
ขบวนการกอบกูอิ้สรภาพต่าง ๆ (นัน่หมายถึงขบวนการปฏิวติัท่ีใชว้ธีิรุนแรง) “งานมิชชัน่” หรืองาน
ประกาศข่าวประเสริฐจึงกลบักลายเป็นงานทางการเมือง พวกเขาใชห้วัขอ้การประชุมท่ีโกห้รูแบบคริส
เตียน เช่น “ฟ้ืนฟูการประกาศ” หรือ ศพัทท่ี์คริสเตียนใช ้ เช่น “คืนดีกบัพระเจา้” แต่ใหค้วามหมาย
แตกต่างจากท่ีเป็นจริง ตวัอยา่งเช่น การเปล่ียนระบบของสังคมโดยวธีิปฏิวติั พวกเขากล่าววา่ นัน่คือการ
ช่วยใหม้นุษยคื์นดีกบัพระเจา้พวกเขาถือวา่ การสนบัสนุนการปฏิวติัในประเทศบราซิล หรือชิลี คือ 
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“งานของมิชชัน่” ในหนงัสือ “ความรอดในปัจจุบนั” ของสภาคริสตจกัรสากล พวกเขาไดเ้ขียนบทความ
บทหน่ึง ตั้งช่ือวา่ “รอดโดยเมา” (เมาเซตุง) ผูมี้อิทธิพลคนหน่ึงของสภาคริสตจกัรสากลกล่าววา่ “เรา
ควรจะมองดูลทัธิคอมมิวนิสต ์ เยีย่งเคร่ืองมือท่ีน ามาสู่ความทนัสมยั สู่ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
ภายในประเทศและสวสัดิภาพทางสังคมท่ีส าคญัยิง่” 

คริสเตียนท่ีแทจ้ริงควรมีอุดมคติอยา่งไร? ท่านจะยอมรับคริสตสากลโดยเสียสละความจริงและ
ความรัก กระนั้นหรือ ท่านจะยอมรับเป้าหมายและวธีิการของคอมมิวนิสตอ์ยา่งนั้นหรือ ท่านเห็นดว้ย
กบัการปฏิวติัและการใชก้ าลงัเพื่อน ามาสู่การเปล่ียนแปลงสังคมหรือ คริสตจกัรท่ีสูญเสียรากฐานแห่ง
ความเช่ือในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ความหวงั และความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดสนิทสนมกบัพระเยซูคริสต
เจา้นั้นจึงจะกระท าเช่นนั้นได ้

คอมมิวนิสตจ์ะยอมอะลุม้อะล่วยต่อความคิด ของพวก “คริสเตียน” หากการกระท าเช่นนั้นจะ
น าผลประโยชน์มาสู่พวกเขา แต่ตราบใดท่ีคริสตจกัรทัว่ไปลืมเบ้ืองหลงัท่ีแทจ้ริงของพวกคอมมิวนิสต ์
ตราบนั้น พวกเขาจะหนัเขา้สู้ “คริสตจกัรสากล” “ท่ีไม่เช่ือพระเจา้ คริสจกัรสากลในปัจจุบนั จึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีคอมมิวนิสตใ์ชใ้นการน าไปสู้รัฐบาลสากล อนัเป็นรัฐบาลท่ีจะต่อตา้นความเช่ือของคริส
เตียน ค าพยากรณ์ในพระธรรมววิรณ์ก าลงัจะเป็นความจริง พระธรรมววิรณ์บทท่ี 17 กล่าวถึงคริสตจกัร
ท่ีละทิ้งความเช่ืออนัถูกตอ้ง จนกลายเป็นหญิงแพศยา เม่ือผูต่้อตา้นพระคริสตป์รากฏตวั คริสตจกัรหรือ
หญิงแพศยานั้นจะร่วมมือกบัเขา (ดูพระธรรมวิวรณ์ 17:1,3) แลว้น าวบิติัมาสู่คริสเตียน 

ค าถามท่ีส าคญัท่ียิง่ขอ้หน่ึง ท่ีคริสเตียนตอ้งถามตวัเองในปัจจุบนัคือ “ขา้พเจา้พร้อมแลว้หรือยงั
ท่ีจะทนทุกขเ์พื่อพระคริสต ์ แมก้ระทัง่เสียสละชีวติเพื่อพระองค”์ พระเยซูคริสตต์รัสสั่งใหส้าวกของ
พระองคทุ์กคน “จงเตรียมพร้อม” เสมอเพื่อจะสามารถเผชิญต่อเหตุการณ์อนัเลวร้ายในอนาคตอนัใกลน้ี้
ได ้

เราเตรียมตวัใหพ้ร้อมเสมอไดโ้ดย 
ฟ้ืนฟูความเช่ือ และความวางใจในพระบิดาเจา้ของเราเสมอ 
ถวายกายและใจของเราแก่พระเจา้ใหม่ทุกวนั 
มองไปยงัพระคริสต ์
ต่อตา้นความบาปในชีวิตประจ าวนัของเราทุกวนั 
เขา้ใจถึงสิทธิพิเศษของเรา ในการทนทุกขท์รมานเพื่อพระคริสต์ 
เขา้ใจถึงหนา้ท่ีของเราในการรับช่วง “การทนทุกขข์องพระคริสตท่ี์ยงัขาดอยู”่ เพื่อเห็นแก่คริสตจกัรคือ
พระกายของพระองค ์(ดู โคโลสี 1:24) 
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การเตรียมตัวเพือ่เผชิญความทุกข์ทรมาน 

เช่ือพึง่วางใจในพระเจ้าทั้งวนันีแ้ละวนัพรุ่งนี ้

เราตอ้งนึกถึงความจริงเก่ียวกบัอนาคต ถา้การข่มเหงรังแกคริสเตียนเกิดข้ึนในทอ้งท่ีของเรา จะ
มีคริสเตียนสักก่ีคนท่ีจะสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้จนถึงท่ีสุด ถา้พิจารณาตามก าลงัของเราเองแลว้จะไม่มีใคร
สามารถทนต่อความทุกขท์รมานนั้นไดเ้ลย แต่ถา้เราใหพ้ระเจา้มีส่วนในการทนทุกขข์องเรา เราจะมัน่ใจ
ในชยัชนะของเราได ้ เพราะพระองคท์รงมีพลงัอ านาจทุกอยา่งท่ีเราขาด และจะประทานพลงัของ
พระองคใ์หแ้ก่เรา ในยามท่ีเราตอ้งเผชิญการข่มเหงรังแก ฉะนั้น เราตอ้งสลดัความคิดท่ีวา่ ในอนาคตเรา
ตอ้งกดัฟันอดทนดว้ยตวัของเราเอง แต่โปรดจ าไวเ้สมอวา่ เรามีพระบิดาเจา้ผูส้ถิตอยูก่บัเราเสมอ
พระองคจ์ะประทานก าลงัอยา่งเพียงพอใหแ้ก่เราในการทนทุกขทุ์กอยา่ง ความสามารถมากหรือนอ้ย
ของเราเองในการอดทน จึงไม่เป็นส่ิงท่ีส าคญั พระเจา้ทรงสัญญาแก่ทุกคนท่ีรู้สึกอ่อนแอวา่ “ความ
อ่อนแอมีท่ีไหน เดชของเราก็มีฤทธ์ิข้ึนเตม็ขนาดท่ีนัน่” (2 โครินธ์ 12:9) 

เราตอ้งฝึกฝนการวางใจ ในพระสัญญาของพระเจา้ตั้งแต่วนัน้ี โดยนึกถึงพระสัญญาของ
พระองคเ์สมอ พระองคต์รัสวา่ “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย” (ฮีบรู 13:5) “อยา่กลวัเลย เพราะ
เราอยูก่บัเจา้ อยา่ขยาด เพราะเราเป็นพระเจา้ของเจา้ เราจะหนุนก าลงัเจา้ เออ เราจะช่วยเจา้ เออ เราจะชู
เจา้ดว้ยมือขวาอนัมีชยัของเรา” (อิสยาห์ 41:10) เม่ือมีปัญหามีความทุกขย์ากล าบาก หรือความหวาดกลวั 
เราควรเขา้ใกลพ้ระเจา้ทนัที โดยการอธิษฐานทูลขอต่อพระองค ์ ถึงปัญหาทุกอยา่งท่ีเราก าลงัเผชิญ หาก
ความวติกกงัวล และความหวาดกลวัเกิดข้ึนแก่ท่านอยา่งจบัใจ จงอธิษฐานดงัน้ี  
“พระบิดาเจา้ท่ีรักของขา้พระองคต์ั้งแต่วนัท่ีพระองคท์รงสร้างโลก พระองคไ์ดท้รงก าหนดเหตุการณ์
ทุกอยา่ง ท่ีจะเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัของขา้พระองคไ์วแ้ลว้ แมแ้ต่ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในเวลาท่ีขา้พระองค์
เผชิญความทุกขท์รมาน พระองคท์รงรู้จกัพระองค ์ ทรงรู้อุปนิสัยและความสามารถของขา้พระองค ์
พระองคท์รงรู้วา่ ขา้พระองคแ์ขง็แรงหรืออ่อนแอปานใด ก่อนท่ีพระองคจ์ะทรงอนุญาตใหค้วามทุกขใ์ด 
ๆ เกิดข้ึนแก่ขา้พระองค ์ พระองคท์รงใคร่ครวญถึงก าลงัของขา้พระองคก่์อน ขา้พระองคจึ์งมัน่ใจวา่ 
พระองคจ์ะไม่ทรงใหก้ารทดลองใด ๆ เกิดข้ึนแก่ขา้พระองค ์เกินก าลงัท่ีขา้พระองคจ์ะทนได ้ 

พระบิดาท่ีรัก หากผูห้น่ึงผูใ้ดมุ่งร้ายต่อขา้พระองค ์ พระองคต์รัสเพียงค าเดียวเท่านั้น แผนร้าย
ทุกอยา่งของเขาก็จะลม้เหลว ผูท่ี้ข่มเหงขา้พระองคจ์ะไม่สามารถท าอะไรแก่ขา้พระองคเ์กินกวา่ท่ี
พระองคไ์ดท้รงอนุญาต และพระเยซูคริสตจ์ะประทานก าลงัใหแ้ก่ขา้พระองค ์ท่ีจะอดทนจนถึงท่ีสุด 
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พระเยซูคริสตเ์จา้ ขอทรงโปรดรับชีวติของขา้พระองค์ขา้พระองคย์นิดีทนทุกขท์รมาน และ
เสียสละชีวติเพื่อพระองคด์ว้ยความรัก และความกตญัญู เพราะพระองคท์รงรักขา้พระองคแ์ละได้
ประทานความรอดพน้บาปแก่ขา้พระองค ์ โดยการทนทุกขท์รมานและการส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน
เพื่อขา้พระองค”์ 

หากเราเขา้ใกลพ้ระองคแ์ละวางใจในพระองคอ์ยา่งแทจ้ริงพระองคจ์ะทรงช่วยเราในยามท่ีเรา
ตอ้งการ แต่เราตอ้งเขา้ใกลพ้ระองคด์ว้ยใจถ่อม ยอมสารภาพความผดิบาปทุกอยา่งของเราต่อพระองค ์
พระองคพ์อพระทยัท่ีจะช่วยคนท่ีถ่อมตวั และจะทรงอยูใ่กลเ้ขาในยามท่ีเขาเผชิญความทุกขท์รมาน 
พระองคจ์ะทรงรับผิดชอบเหตุการณ์ทุกอยา่งท่ีจะเกิดข้ึนแก่เรา จะทรงส าแดงความมหศัจรรย ์ เพื่อช่วย
เราใหพ้น้ภยัอนัตราย หากพระเจา้ไม่ทรงอนุญาตใหศ้ตัรูท าร้ายเรา ก็จะไม่มีผูใ้ดท าร้ายเราได ้

เม่ือไม่นานมาน้ี สตรีคนหน่ึงในรัสเซียถูกจบัไปขงัไวใ้นหอ้งแคบ ๆ ส าหรับทรมานนกัโทษ ใน
เวลากลางคืน เธอตอ้งนอนบนพื้นซีเมนตท่ี์เยน็เฉียบ ขณะนั้น อยูใ่นระหวา่งหนา้หนาว อากาศหนาวเยน็
มาก เธอไม่มีผา้ห่มท่ีจะคลุมตวั แต่เธอก็เป็นพยานในเวลาต่อมาวา่ “ทุกคืน เม่ือดิฉนันอนลงบนพื้นท่ีเยน็
เฉียบเหมือนน ้าแขง็ ดิฉนัมอบชีวติของดิฉนัไวใ้นพระหตัถข์องพระเจา้ แลว้การอศัจรรยก์็เกิดข้ึน ดิฉนั
รู้สึกวา่มีอากาศท่ีอุ่นมาลอ้มรอบตวัดิฉนัไวต้ลอดคืน ท าใหดิ้ฉนันอนหลบัสบาย” 

เม่ือพระเจา้ทรงขดัขวาง พวกวายร้ายท่ีมุ่งหนา้มาหาเราก็จะไม่สามารถท าอนัตรายต่อเราได ้ แต่
หากถึงเวลาท่ีเราตอ้งเสียสละชีวติเพื่อพระองค ์ พระองคจ์ะทรงส าแดงความมหศัจรรยเ์ช่นเดียวกนั เพื่อ
เราจะเสียสละชีวติโดยปราศจากความกลวั เหมือนดงัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแก่ซะเตฟาโนในพระธรรม
กิจการ ขณะท่ีท่านถูกขวา้งดว้ยกอ้นหิน จิตใจของท่านเป่ียมลน้ดว้ยความปิติยนิดีจน “หนา้ของท่าน
เหมือนหนา้ทูตสวรรค์” (กิจการ 6:8, 15) 

หลายปีผา่นมาแลว้ ผูป้กครองคริสตจกัรเล็ก ๆ แห่งหน่ึงในประเทศคอมมิวนิสต ์ ถูกจบัไป
ลงโทษ เพราะความเช่ือของเขาท่ีมีต่อพระคริสต ์เขาถูกเฆ่ียนอยา่งทารุณ แลว้ถูกจ าขงัไวใ้นคุก และสอง
สามวนัต่อมา เขาถูกปล่อยตวัโดยไม่รู้สาเหตุท่ีแทจ้ริงในวนัอาทิตย ์ เขาเป็นพยานต่อคริสเตียนท่ีชุมนุม
กนันมสัการพระเจา้วา่ “เม่ือผมถูกเฆ่ียนถึง 240 คร้ัง ผมนึกถึกซะเตฟาโนท่ีถูกขวา้งดว้ยกอ้นหิน แลว้ผม
ก็ไดรั้บประสบการณ์เช่นเดียวกบัซะเตฟาโน คือผมมองเห็นพระเยซูคริสตอ์ยูเ่บ้ืองบนพระองคท์รง
ปลอบโยนผม ผมรู้สึกประดุจมีมือมาปิดบงัหลงัท่ีแตกร้าวของผมไว ้ จนผมไม่รู้สึกปวดอีกต่อไปเลย 
แลว้พระคริสตต์รัสกบัผมวา่ อีกสองสามวนัเท่านั้น ผมก็จะเป็นอิสระ และผมก็ไดรั้บอิสรภาพจริง ๆ 
ดงัท่ีพวกท่านเห็นอยูน้ี่” 

พระเจา้ของเราทรงเป็นพระเจา้แห่งความรัก พระองคจ์ะไม่ทรงลืมบุตรของพระองค ์ ท่ีทูลขอ
ความช่วยเหลือจากพระองคโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูท่ี้ทนทุกขท์รมานเพื่อพระนามของพระองคพ์ระองคจ์ะ
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ทรงปลอบโยนเขา และช่วยเหลือเขา ดว้ยเหตุน้ีการเตรียมพร้อมประการแรก ส าหรับเผชิญกบัความ
ทุกขท์รมานในอนาคตก็คือ เขา้ใกลพ้ระเจา้ทนัทีดว้ยการอธิษฐาน และดว้ยการไวว้างใจในพระองค ์
ในขณะท่ีท่านก าลงัทนทุกขท์รมาน ท่านอาจไม่สามารถอธิษฐานยดืยาวได ้ ถา้เป็นเช่นนั้น ท่านจะ
อธิษฐานสั้น ๆ ดงัน้ี “พระบิดาท่ีรัก ขา้พระองคไ์วว้างใจพระองค์” จงอธิษฐานโดยกล่าวประโยคน้ีบ่อย 
ๆ แลว้ท่านจะประสบฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ เพราะเราจะไดรั้บตามความเช่ือของเรา 
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ติดสนิทกบัพระเจ้า แล้วจะเข้มแขง็ 

การติดสนิทกบัพระเจา้ หมายถึง การกระท าตามพระประสงคทุ์กอยา่งของพระองค ์ พระเยซู
คริสตเ์จา้ทรงเตรียมพร้อมท่ีจะท าตามพระประสงคทุ์กอยา่งของพระบิดา โดยทรงพร้อมเสมอท่ีจะทน
ทุกขท์รมาน ถูกจ าขงั ถูกใส่ร้าย ถูกเฆ่ียนตี เม่ือพวกทหารของปุโรหิตมาจบัพระองค ์ พระองคท์รง
เผชิญหนา้พวกเขาดว้ยความเขม้แขง็ และประกาศวา่ “เราคือผูน้ั้น” เม่ือเรายนิดีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบั
พระเจา้ โดยท าตามพระประสงคข์องพระองค ์ พระองคจ์ะทรงช่วยใหเ้ราเขม้แขง็ ในยามท่ีเราประสบ
เหตุร้าย 

พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้ผูเ้กรียงไกร พระองคท์รงสามารถปราบศตัรูทั้งหมดใหอ้ยูใ่ตพ้ระ
บาทของพระองค ์ การติดสนิทอยูก่บัพระคริสต ์ จึงหมายถึงการมีพระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิ ผูมี้อ  านาจสูงสุดอยู่
ฝ่ายเราเสมอ ซ่ึงท าให้เราสามารถเอาชนะเหตุร้ายทุกอยา่งได ้

การติดสนิทกบัพระเจา้ โดยการท าตามพระประสงคข์องพระองคเ์ป็นส่ิงท่ีเราตอ้งฝึกฝน หลาย
คร้ัง ความปรารถนาของเราขดัต่อพระประสงคข์องพระเจา้ เราท าตามความคิดเห็นของเราแทนท่ีจะท า
ตามพระประสงคข์องพระองค ์ เป็นเหตุใหค้วามสนิทสนมของเรากบัพระเจา้ถูกท าลายลง แลว้พลงัจาก
พระเจา้ท่ีจะช่วยใหเ้ราเอาชนะความทุกขท์รมานก็พลอยถูกท าลายไปดว้ย ท าใหเ้ราไม่สามารถยนืหยดั
ทนต่อความทุกขไ์ด ้ เพราะในกรณีเช่นนั้นเราไม่เพียงแต่ตอ้งต่อสู้กบัศตัรูเท่านั้น เรายงัต่อสู้กบัพระเจา้
ดว้ยซ่ึงจะเพิ่มความทุกขท์รมานใหแ้ก่เราถึงสองเท่า 

ค าอธิษฐานท่ีวา่ “พระบิดาเจา้ ขอใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองคเ์ถิด” ควรจะติดอยูท่ี่ริม
ฝีปากของเราเสมอ เราควรฝึกฝนตนเองในการปฏิบติัตามพระทยัของพระเจา้ โดยการอ่อนนอ้มต่อ
อ านาจการปกครองท่ีพระเจา้ทรงตั้งข้ึน เราตอ้งฝึกฝนท่ีจะปฏิเสธความคิดและความปรารถนาของเราท่ี
ขดัต่อพระทยัของพระเจา้ เราตอ้งอ่อนนอ้มต่อพระเจา้ แมก้ารยอมท าตามพระทยัของพระเจา้นั้นจะ
หมายถึงการสูญเสียชีวติ แต่ขณะเดียวกนั เราควรจะเขา้ใจถึงความรักและพระประสงคข์องพระเจา้ท่ีมี
ต่อเรา พระเจา้ทรงรักเรา พระประสงคข์องพระองคท่ี์มีต่อเรายอ่มดีเลิศ เราอาจไม่เขา้ใจพระประสงคทุ์ก
อยา่งของพระเจา้ไดท้นัที แต่เม่ือเรานึกถึงความรักของพระองคท่ี์ทรงมีต่อเรา เราก็สามารถกล่าววา่ 
“พระบิดาเจา้ขอใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองค์” “แลว้แต่พระองค”์ ตอ้งเป็นค าตอบของเราทุกคร้ัง 
เพื่อความปรารถนาในชีวติของเราจะสอดคลอ้งกบัพระประสงคข์องพระเจา้ 

พระเยซูคริสตเ์จา้ตรัสวา่ “จงเขา้สนิทอยูใ่นเรา และเราเขา้สนิทอยูใ่นท่าน” (ยอห์น 15:4) ถา้เรา
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพระคริสต ์ ไม่วา่ความทุกข ์ หรืออนัตรายใด ๆ จะเกิดข้ึนแก่เรา เราจะไม่กลวั
เพราะ “ใครจะใหเ้ราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสตไ์ดเ้ล่า จะเป็นความทุกข ์ หรือความ
ยากล าบาก หรือการเค่ียวเข็ญ หรือการกนัดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภยัหรือการถูก
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คมคาบ... ขา้พเจา้เช่ือมัน่วา่แมค้วามตายหรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค ์หรือเทพเจา้ หรือส่ิงซ่ึงมีอยูใ่น
ปัจจุบนัน้ี หรือส่ิงซ่ึงจะมีในภายหนา้ หรือฤทธ์ิเดชทั้งหลาย หรือซ่ึงสูงหรือซ่ึงลึกหรือส่ิงใด ๆ อ่ืน ท่ีได้
ทรงสร้างแลว้นั้น จะไม่สามารถกระท าใหเ้ราทั้งหลาย ขาดจากความรักของพระเจา้ซ่ึงมีอยูใ่นพระเยซู
คริสต ์ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราได ้ แต่วา่ในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่าน้ี เรามีชยัเหลือลน้โดยพระองคผ์ูไ้ด้
ทรงรักเราทั้งหลาย...” (พระธรรมโรม 8: 35, 38, 39, 37)  
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เพ่งมองไปยงัพระคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งชัยชนะ 

จะมีอะไรเกิดข้ึนแก่คริสเตียนในอนาคต? เราจะเห็นคริสเตียนถูกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ 
เราจะเห็นฝงูชนท่ีบา้คลัง่บุกเขา้ไปในบา้นของคริสเตียน ฉุดกระชากและท าร้ายคริสเตียน ความคิดอนั
มืดมนของซาตานจะท าใหค้ริสเตียนสะเทือนสะทา้น น่ีแหละเป็นส่ิงท่ีพญามารซาตานมุ่งหวงัท่ีจะ
เกิดข้ึนในชีวิตของคริสเตียน เพราะมนัเป็นผูย้ยุงส่งเสริมใหมี้การข่มเหงรังแกพวกเรา บุคคลใดก็ตามท่ีมี
ความหวาดกลวัพญามาร จะไม่สามารถเขา้สู้รบในสงครามฝ่ายจิตวญิญาณได ้ และจะไม่มีวนัไดรั้บชยั
ชนะเลย แต่เม่ือใดก็ตามท่ีเขาทนทุกขท์รมานเพื่อพระคริสตโ์ดยปราศจากความกลวั ชยัชนะก็จะเป็น
ของเขา 

ในช่วงเวลาแห่งการจองลา้งจองผลาญเช่นน้ี เราจะตอ้งเขม้แขง็ และจะไม่มีใครสู้เราได ้ถา้หาก
เรามองไปยงัพระเยซูคริสต ์ เราจะตอ้งละสายตาไปจากส่ิงท่ีน่าขยะแขยง ความเกลียดชงัและความชัว่
ร้ายอนัเกิดจากพลงัมืด ถา้หากเรายงัหมกมุ่นกบัส่ิงเหล่าน้ี เราก็จะประสบกบัความพา่ยแพแ้ละความ
ทอ้แทใ้จเราตอ้งหนัเหจากส่ิงทั้งหมดเหล่าน้ี แลว้เพง่ไปยงัพระคริสตผ์ูท้รงเป็นเจา้แห่งชยัชนะ พระองค์
ทรงท าลายกิจการของมารและนรกอยา่งไม่หยดุย ั้ง พระองคท์รงเป็นแหล่งก าเนิดของชยัชนะ เป็นผู ้
ประทานความเขม้แขง็ใหแ้ก่เรา และท าใหเ้รายนืหยดัต่อสู้อยา่งมัน่คง วถีิทางเดียวเท่านั้นท่ีจะท าใหเ้รา
รอดพน้จากภยัอนัตรายทั้งในปัจจุบนัและอนาคตก็คือการเพง่มองไปยงัพระคริสต ์

เม่ือเราเบนสายตาไปยงัพระเยซู ส่ิงมหศัจรรยจ์ะเกิดข้ึนจิตใจท่ีเตม็ไปดว้ยความหวาดผวาของ
เรา ก็จะไดรั้บการปลอบประโลมทั้งในยามน้ีและในยามท่ีมีการข่มเหงรังแกในวนัหนา้ การมองไปท่ี
พระผูช่้วยใหร้อดของเรา จะท าใหส้ภาพของเราเปล่ียนแปลง เม่ือเราเห็นพระผูช่้วยใหร้อดของเราทรง
ทนทุกข ์ ทรงไดรั้บความอดสูและทรงมงกุฎหนาม ความปรารถนาท่ีจะทนทุกขเ์พื่อพระองคก์็จะเกิดข้ึน
ในชีวติจิตใจของเรา เม่ือเราเห็นความทุกขข์องพระองค ์ พระองคก์็จะทรงส าแดงความรักอนัไม่มีท่ี
ส้ินสุดแก่เรา แต่ถา้หากเราไม่ตระหนึกถึงความทุกขข์องพระองค ์ เราก็จะไม่สามารถทนทุกขเ์พื่อ
พระองคไ์ด ้ ปัจจุบนั เราจ าตอ้งพิจารณาใคร่ครวญถึงการทนทุกขข์องพระองคใ์หม้ากยิง่ข้ึน แลว้เราก็จะ
มีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัพระองคเ์ป็นท่ีสุด และจะดูเหมือนวา่ความทุกขย์ากของเรานั้น เป็นเร่ือง
เล็กนอ้ยเสียเหลือเกิน 

พระเยซูทรงตกัเตือนเราวา่ “จงมองดูท่ีเรา เม่ือความยุง่ยากเกิดข้ึนแก่เจา้ แลว้ความมืดมนใจ
จิตใจของเจา้ก็จะกลายเป็นแสงสวา่ง” พระพกัตร์ของพระองคป์ระดุจดวงอาทิตยท่ี์ส่องแสงอนัเจิดจา้เขา้
สู่จิตใจของเรา จะเปล่ียนความมืดในจิตใจของเราใหเ้ป็นความสวา่ง 

เราตอ้งเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกบัอนาคต พระเยซูตรัสเตือนเราเสมอวา่ “จงเฝ้าระวงั!” หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึง พระองคต์รัสใหเ้ราตระหนกัถึงความส าคญัของสมยัปัจจุบนั และหมายส าคญัท่ีบ่งถึง
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วาระสุดทา้ยของโลก ขณะน้ี “เงาวปิโยค” ก าลงัคืบคลานใกลเ้ขา้มาแลว้ เราจ าเป็นตอ้งฝึกฝนในการ
แสวงหาพระเยซูดว้ยสายตาแห่งความเช่ือของเรา 

พระพกัตร์ของพระเยซูงามล ้าเลิศเป็นท่ีสุด และแผรั่ศมีไปทัว่จกัรวาล เม่ือเรามองไปท่ีพระ
พกัตร์ของพระองค ์ เราก็จะไดรั้บฤทธ์ิอ านาจจากพระองค ์ เม่ือเราตกอยูใ่นสภาวะแห่งความทุกขท์รมาน
อยา่งแสนสาหสั พระองคก์็จะทรงผนิพระพกัตร์ท่ีเปล่งปลัง่มายงัเรา แลว้จิตใจของเราก็จะไดรั้บการ
ปลอบประโลมสันติสุข และความยนิดีอนัประเสริฐ 

เรามีเวลาเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้นในการฝึกฝน ฉะนั้นเราจะตอ้งเร่ิมฝึกฝนมองการทนทุกขท์รมาน
ของพระเยซู เสียแต่บดัน้ีเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจใหพ้ร้อม ส าหรับการทนทุกขท์รมานคร้ังใหญ่ท่ีจะ
มาถึง ขณะน้ีส่ิงส าคญัก็คือ เราจะตอ้งมองขา้มปัญหาต่าง ๆ ไม่ตอ้งไปกงัวลใจกบัมนั อยา่ปล่อยใหม้นัมี
อ านาจเหนือเรา เราตอ้งหนัเหความสนใจไปจากปัญหาเหล่าน้ีและมองไปยงัพระเยซูผูท้รงครอบครอง
ฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก แลว้พระองคก์็จะทรงช่วยเหลือเราตามพระสัญญาท่ีพระองคท์รงมีต่อเราวา่ 
“เราจะช่วยเจา้” เม่ือชัว่โมงแห่งความมืดมนมาถึง พระองคก์็จะทรงฉายแสงแห่งความรักท่ีกอปรดว้ย
พลงัและสง่าราศี เขา้ท าลายความมืดนั้นจนหมดส้ิน 

เม่ือเรามองไปยงัพระคริสต ์ เราก็จะไม่ตอ้งเผชิญกบัผูท่ี้ท  าใหเ้ราทนทุกขอี์กต่อไป เราจะไม่
ค  านึงถึงความทุกขค์วามหวาดกลวั พระเยซูผูท้รงเป็นพระเจา้และพระมหากษตัริยข์องเราจะเตม็เป่ียมใน
ชีวติจิตใจของเรา และเราจะไดรั้บพลงัซ่ึงมาจากการมองพระองค ์ ผูท้รงเป็นพระเจา้แห่งชยัชนะและผู ้
ทรงทนทุกขเ์พื่อเรา 

พระเยซูทอดพระเนตรดูเรา ดว้ยความรักของพระองคค์อยท่าเราใหพ้ึ่งพระองค ์ และมองไปยงั
พระองคใ์นท่ามกลางความทุกขท์รมาน พระนามของพระองคเ์ป็นบ่อก าเนิดพลงัอนัยิง่ใหญ่และ
พระองคค์อยท่าให้เราออกพระนามของพระองค ์ ดุจเดียวกบัท่ีเรามองพระองคว์า่ “พระเยซูองคพ์ระ
ผูช่้วยใหร้อดของขา้พระองค”์ ในเม่ือตอ้งประสบกบัความเศร้าสลดและความทุกขย์ากในชีวติประจ าวนั
ของเรา เราจ าตอ้งเรียนรู้ท่ีจะมองไปยงัพระองคแ์ละเรียกร้องพระนามของพระองคเ์ราจ าตอ้งสลดัการ
หมกมุ่นอยูก่บัตวัเองและปัญหาของเรา แต่ใหเ้ราไตร่ตรองความทนทุกขข์องพระองคแ์ทน แลว้ความ
ทุกขข์องเราก็จะค่อย ๆ เลือนหายไปเราจ าตอ้งวางใจในพระสัญญาของพระองคเ์ก่ียวกบัความรัก ความ
ช่วยเหลือ และพลานุภาพของพระองค ์และเม่ือเรามองไปยงัพระองค ์เรียกร้องพระนามแห่งชยัชนะของ
พระองคเ์ราก็จะหลุดพน้จากความส้ินหวงัทั้งหลายทั้งปวง ความปลอบประโลมใจก็จะเขา้มาแทนท่ี 

“เรามิไดอ้ยูอ่ยา่งเดียวดาย 
เพราะพระเยซู องคพ์ระผูช่้วยใหร้อด 
และเจา้แห่งชยัชนะของเรา ทรงอยูเ่คียงขา้งเรา 
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และร่วมทนทุกขท์รมานกบัเรา” 
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ฝึกฝนตนในการสู้รบฝ่ายวญิญาณจิต 

ในระหวา่งท่ีคริสเตียนไดรั้บการข่มเหงรังแก พญามารซาตานจะโจมตีคริสเตียนโดยใหค้นท่ี
โหดร้ายทารุณท่ีสุดท าร้ายเราท าใหเ้ราพา่ยแพ ้ แลว้ฉุดกระชากมงกุฎในสวรรคอ์อกจากเราพญามาร
ซาตานจะโจมตีจุดอ่อนแอของเราและท าลายเรา โดยอาศยัความบาปท่ีเรายงักระท าอยู ่ เช่น ความกลวัท่ี
จะรับความทุกขท์รมาน ความขลาด ความด้ือ การไม่เช่ือฟังจิตส านึกผดิและชอบของเรา การชอบค า
สรรเสริญเยนิยอของผูอ่ื้น ตลอดจนการวางใจในมนุษยแ์ละส่ิงท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตา มากกวา่ไวว้างใจใน
พระเจา้ 

การสู้รบฝ่ายวญิญาณจิตท่ีเราตอ้งฝึกฝนประการแรก จึงเป็นการต่อสู้กบัความบาป พระเจา้ได้
ตรัสสั่งใหเ้ราละทิ้งทุกอยา่งท่ีถ่วงเราอยู ่ และบาปท่ีเกาะแน่น (ดูพระธรรมฮีบรู 12:1) เพราะบาปท าให้
เราอ่อนแอ ถา้เราตอ้งพึ่งค  าสรรเสริญเยนิยอของมนุษยเ์สมอ กลวัจะท าใหค้นอ่ืนไม่พอใจ และคิดแต่เอา
อกเอาใจคน ก็เท่ากบัเป็นการผกูมดัตวัเองใหอ้ยูภ่ายใตอ้  านาจของพญามารซาตาน ท าใหเ้ราพา่ยแพต่้อ
ความทุกขท์รมาน 

พระธรรมววิรณ์กล่าวถึงคริสเตียน ท่ีถูกข่มเหงรังแกวา่ “เขาเหล่านั้นชนะพญามารดว้ยพระ
โลหิตของพระเมษโปดก...” (พระธรรมววิรณ์ 12:11) เม่ือเราเอ่ยค าวา่ “ชยัชนะ” นัน่ยอ่มหมายถึงการรู้
รบ จะไม่มีผูใ้ดรับชนะหรือพา่ยแพ ้ หากไม่มีการสู้รบ เราจะตอ้งต่อสู้กบัความบาปจนถึงท่ีสุด จึงจะ
เอาชนะความบาปได ้เม่ือท่านเผชิญกบัการถูกข่มเหงรังแก ท่านจะไดรั้บการทดลองอยา่งน่ากลวัท่ีจะให้
ท่านกระท าบาป แต่หากท่านฝึกฝนตนเองท่ีจะเอาชนะความบาปในเวลาน้ี ท่านก็จะสามารถเอาชนะ
ความบาปในวนัขา้งหนา้ 

การเป็นคริสเตียน มิใช่อยูท่ี่การรู้ค าสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์เท่านั้น แต่อยูท่ี่การด าเนิน
ชีวติของเรา เราจะตอ้งด าเนินชีวติประจ าวนัตามพระด ารัสของพระเยซูคริสต ์ และท าตามพระประสงค์
ของพระเจา้ นัน่รวมถึงการต่อสู้กบัความบาปอยา่งสุดก าลงัของเรา ยอมสารภาพความบาปของเราต่อ
พระเจา้และต่อมนุษย ์ เม่ือเราท าผดิ เราตอ้งยอมรับความผดิของเรา และกล่าว ขออภยัวา่ “กรุณาอภยั
ใหแ้ก่ผม (ดิฉนั) ดว้ย ผมผดิไปแลว้” เม่ือไดส้ารภาพความผดิบาปแลว้ เราจะตอ้งหนัหลงัใหแ้ก่ความผดิ
บาปนั้นอยา่งแทจ้ริง 

ในขณะท่ีการข่มเหงรังแกก าลงัเกิดข้ึนแก่คริสเตียน เราจะตอ้งยนืหยดัอยูฝ่่ายพระคริสต ์ โดย
เป็นพยานถึงพระองค ์ ในปัจจุบนัน้ี พระนามของพระเยซูคริสตเ์ป็นท่ีดูหม่ินเหยยีดหยาบและเยาะเยย้ใน
สถานท่ีหลายแห่ง ภาพยนตร์ในปัจจุบนับางเร่ืองไดห้ม่ินประมาทพระเยซูคริสตอ์ยา่งร้ายกาจท่ีสุด จน
ไม่มีความเกรงกลวัพระเจา้เหลืออยูแ่มแ้ต่นอ้ย ถา้เราเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์ เราจะตอ้งลุกข้ึนประกาศ
ความจริงให้โลกรู้เก่ียวกบัพระองคพ์ยานท่ีแทจ้ริงจะกลา้ใหค้นเยย้หยนัวา่ เป็นคน “ลา้สมยั” คน “บา้
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ศาสนา” เราจะไม่หุบปากเงียบ หรือยอมตามฝงูชน เพื่อจะแลกเปล่ียนกบัการยกยอ่งจากฝงูชนวา่เป็นคน
ใจกวา้ง ทนัสมยั 

เราจะตอ้งยนืหยดัต่อสู้กบัคริสตจกัรสากลท่ีเทียมเทจ็ดว้ยท่ีไม่ยอมรับวา่ พระเยซูคริสตเ์ท่านั้น
ทรงสามารถช่วยคนบาปให้รับความรอดได ้แต่กลบัรวบรวมศาสนาและความเช่ือถือทุกอยา่งของมนุษย์
เขา้เป็นศาสนาเดียวกนั แลว้บิดเบือนความหมายท่ีแทจ้ริงในพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ พวกเขาประกาศถึง
การพฒันาสังคมแทนท่ีจะประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์

ถึงเวลาแลว้ท่ีเราจะตอ้งต่อสู้กบัความบาปในชีวติของเราอยา่งจริงจงั ต่อตา้นการยอมคลอ้ยตาม
สังคม และค าสอนผดิ ๆ เก่ียวกบัความรัก ตลอดจนความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคริสเตียน 
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สิทธิพเิศษในการทนทุกข์ทรมานเพือ่พระคริสต์ 

คริสเตียนทุกคนควรถือวา่ การทนทุกขท์รมานเพื่อพระคริสตเ์ป็นสิทธิพิเศษหรือเกียรติยศอนั
สูงส่งของเรา เพราะเรามิไดท้นทุกขเ์พื่อลทัธิ หรือเพื่อผูน้ าท่ีเตม็ไปดว้ยความผดิบาปและขอ้บกพร่อง
ต่าง ๆ แต่เราทนทุกขเ์พื่อพระคริสต ์ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูท้รงมีฤทธ์ิ
อ านาจ เกียรติยศสูงสุด ทรงเป็นพระเจา้ท่ีเตม็ลน้ดว้ยความรัก ความชอบธรรมและสัจธรรม ไม่มีผูใ้ดใน
โลกเปรียบพระองคไ์ด ้ นอกจากพระองคท์รงความยิง่ใหญ่ในทุกดา้น ยงัทรงเสียสละทุกอยา่งเพื่อเรา
ดว้ยความรักของพระองคท่ี์มีต่อเรา พระองคท์รงถือก าเนิดเป็นมนุษยใ์นสภาพท่ีต ่าตอ้ยท่ีสุด ทรงให้
มนุษยดู์หม่ินเหยยีดหยามพระองคท์รงรับความทุกขท์รมานทุกอยา่ง จนกระทัง่ส้ินพระชนมบ์นไม้
กางเขนเพื่อเรา ในเวลาน้ีพระเยซูคริสตท์รงเรียกเราทุกคนใหท้นทุกขเ์พื่อพระองค ์ เราจึงควรตอบสนอง
พระองคด์ว้ยความรักของเรา 

การท่ีคนบาปอยา่งเราสามารถทนทุกขเ์พื่อพระคริสต ์ นบัวา่เป็นเกียรติอนัสูงสุดยิง่ของเรา 
เพราะหลงัจากท่ีเราไดท้นทุกขเ์พื่อพระองคแ์ลว้ เราจะครอบครองร่วมกบัพระองคด์ว้ย และโดยการทน
ทุกขท์รมานน้ี เราจึงเป็น “สหายร่วมงานกบัพระเจา้” และเป็น “เคร่ืองมือท่ีพระเจา้ทรงเลือกสรรไว”้ 
เพื่อก่อตั้งอาณาจกัรของพระองค ์ พระเจา้ทรงเรียกอาจารยเ์ปาโลใหรั้บใชพ้ระองคด์ว้ยการทนทุกข์
ทรมานเช่นกนั พระเยซูคริสตต์รัสถึงอาจารยเ์ปาโลวา่ “เราจะส าแดงใหเ้ขาเห็นวา่ เขาจะตอ้งทนทุกข์
ล าบากมากเท่าใดเพราะนามของเรา” (พระธรรมกิจการ 9:16) คริสเตียนท่ีไดเ้สียสละชีวติเพื่อพระคริสต ์
ทั้งในอดีตและปัจจุบนั ต่างถือวา่การทนทุกขท์รมานเพื่อพระคริสตเ์ป็นเกียรติอนัสูงยิง่ ท่ีพระเจา้
ประทานใหแ้ก่คนท่ีพระองคพ์อพระทยั อาจารยเ์ปาโลกล่าวไวว้า่พระเจา้ไดท้รงโปรดแก่ท่านเพราะเห็น
แก่พระคริสต ์ มิใช่ใหท้่านเช่ือถือในพระองคเ์ท่านั้น แต่ใหท้่านทนความทุกขย์ากเพราะเห็นแก่พระองค์
ดว้ย (พระธรรมฟิลิปปี 1:29)  

คริสเตียนท่ีรักพระเยซูคริสต์อยา่งสุดจิตสุดใจ จะรู้สึกปิติยนิดีเม่ือตอ้งทนทุกขเ์พื่อพระคริสต์
พวกเขาอดทนต่อชีวติท่ีอยูใ่นสภาพต ่าตอ้ย ไดรั้บการดูถูก เหยยีดหยาม ถูกเอารัดเอาเปรียบ และไดรั้บ
ความผดิหวงันานาประการ เพราะความรักของเขาท่ีมีต่อพระคริสต ์ความสามารถในการอดทนเพื่อพระ
เยซูคริสตเ์จริญเติบโตไดโ้ดยการฝึกฝนในชีวิตประจ าวนั ในการมอบชีวติของเราให้แก่พระคริสต ์ ใน
กา้วแรกเราอาจพดูไดว้า่ “พระเยซูคริสตเจา้ ในฐานะท่ีเป็นสาวกของพระองค ์ ขา้พระองคค์วรจะทน
ทุกขล์ าบากเพื่อพระองค”์ ในกา้วต่อมาเราจะสามารถพูดไดว้า่ “ขา้พระองคป์รารถนาท่ีจะทนทุกข์
ล าบากเพื่อพระองค”์ เม่ือมาถึงกา้วท่ีสามเราก็จะสามารถพดูไดว้า่ “การทนทุกขล์ าบากเพื่อพระองคน์ั้น 
เป็นเกียรติอนัสูงยิง่ของขา้พระองค ์
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หากความหวาดกลวัเกิดข้ึนในจิตใจของท่าน เม่ือท่านนึกถึงภาพการข่มเหงรังแกคริสเตียนใน
อนาคต การหลัง่เลือดเพื่อการปฏิวติั การทรมานร่างกาย และทารุณกรรมต่าง ๆ ท่ีจะเกิดแก่คริสเตียน 
ขอใหท้่านนึกถึงถอ้ยค าท่ีวา่ “เพือ่พระคริสต์” แลว้ความหวาดกลวัก็จะสูญหายไป เพราะการทนทุกข ์
“เพื่อพระคริสต”์ เป็นสิทธิพิเศษของเรา 

การทนทุกขเ์พื่อพระคริสตย์งัช่วยเพิ่มพนูความเช่ือใหแ้ก่คริสเตียน ท าใหเ้รามีความสัมพนัธ์กบั
พระเยซูคริสตลึ์กซ้ึงยิง่ข้ึนเด็กชายอายสิุบขวบคนหน่ึง ถามคริสเตียนท่ีไปเยีย่มคริสตจกัรในประเทศ
รัสเซียวา่ “ท่านทนทุกขเ์พื่อพระเยซูคริสตอ์ยา่งไรบา้ง?” เด็กชายคนน้ีอยูร่่วมกบัพี่นอ้งของเขาในค่าย
กกักนัระหวา่งท่ีบิดามารดาของเขาถูกจบัไปจ าคุก เพราะเห็นแก่พระคริสตเ์ม่ือครอบครัวน้ีไดรั้บการ
ปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระ พวกเขาพบวา่ความเช่ือของพวกเขาไดเ้พิ่มพนูข้ึน ระหวา่งท่ีรับทุกขท์รมานนั้น
แมแ้ต่เด็กชายอายสิุบขวบคนนั้น ก็รู้สึกวา่ ประสบการณ์ส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีคริสเตียนทุกคนจะตอ้งไดรั้บ
ก็คือ การทนทุกขท์รมานเพื่อพระคริสตเ์พราะเขาตระหนกัวา่ การทนทุกขเ์พื่อพระคริสตเ์ป็นเกียรติ และ
เป็นสิทธิพิเศษของคริสเตียน 

แต่เราจะสามารถเขา้ใจสิทธิพิเศษ ของการทนทุกขเ์พื่อพระคริสตไ์ดอ้ยา่งถ่องแท ้ ก็ต่อเม่ือเรา
ไดไ้ปเมืองสวรรค ์ และเห็นมงกุฎท่ีสะทอ้นแสงระยบิระยบับนศีรษะของคนเหล่านั้น ท่ีไดท้นทุกข์
ทรมานเพื่อพระเยซูคริสตเจา้ 

พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “ท่านทั้งหลายจะเป็นสุข เม่ือคนทั้งหลายจะเกลียดชงัท่าน และจะไล่ท่าน
ออกจากพวกเขาและจะประนามท่าน และจะเหยยีดช่ือของท่านวา่เป็นคนชัว่ชา้เพราะท่านเห็นแก่บุตร
มนุษย ์ ในวนันั้น ท่านทั้งหลายจะช่ืมชมและเตน้โลดดว้ยความยนิดี เพราะดูเถิดบ าเหน็จของท่านมี
บริบูรณ์ในสวรรค.์..” (พระธรรมลูกา 6:22,23) 
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พระประสงค์อนัเลศิประเสริฐของพระเจ้า 

อาจารยเ์ปาโล กล่าวในจดหมายฉบบัหน่ึงของท่านวา่ “ขา้พเจา้ปล้ืมปิติในการท่ีไดรั้บความ
ทุกขเ์พื่อท่าน” เพราะการทุกขย์ากของท่าน จะน าผลประโยชน์อยา่งมหาศาลมาสู่คริสตจกัรและช่วยให้
ข่าวประเสริฐแห่งความรอดเผยแผอ่อกไป อยา่งกวา้งขวาง ท าใหค้นจ านวนมากไดรั้บความรอด การทน
ทุกขข์องเปาโลจึงเป็นพระประสงคข์องพระเจา้ เพื่อเห็นแก่คริสตจกัร ซ่ึงเป็นพระกายของพระคริสต ์

หากเราเขา้ใจวา่ การท่ีเราทนทุกขท์รมานเพื่อพระคริสตน์ั้นจะก่อให้เกิดผลประโยชน์อนัล ้าค่า 
เราก็สามารถยนืมัน่อยูใ่นท่ามกลางความทุกขท์รมานต่าง ๆ ได ้ เพราะเรารู้วา่ การทนทุกขท์รมานนั้น
เป็นพระประสงคข์องพระเจา้ พระเยซูคริสตไ์ดท้รงทนทุกขท์รมาน และไดถ้วายพระชนมชีพของ
พระองคเ์ป็นเคร่ืองบูชาไถ่โทษความผดิบาป แลว้น าความรอดมาสู่มนุษย ์ การทนทุกขท์รมานของเรา
เพื่อพระคริสต ์จึงเป็นการช่วยใหพ้ระประสงคอ์นันิรันดร์ของพระเจา้ส าเร็จ 

พระเจา้มีพระประสงค ์ ไม่เพียงแต่ใหเ้ราทนทุกขท์รมานเพื่อเราจะน าข่าวประเสริฐแห่งความ
รอดไปสู่คนท่ีพระองคท์รงเลือกสรรไวแ้ลว้เท่านั้น การทนทุกขท์รมานนั้นยงัช่วยเตรียม “เจา้สาวแห่ง
พระเมษโปดก” หรือคริสตจกัรของพระองคใ์หพ้ร้อมท่ีจะเขา้สู่พิธีมงคลสมรสกบัเจา้บ่าว ซ่ึงเล็งถึงพระ
เยซูคริสตด์ว้ย เพราะโดยข่มเหงรังแก และความทุกขย์ากล าบาก คริสตจกัรจะไดรั้บการช าระใหบ้ริสุทธ์ิ 
และพร้อมท่ีจะพบพระเยซูคริสต ์ เม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมารับคริสตจกัรของพระองค ์โดยเหตุน้ีอาจารย์
เปาโลจึงกล่าววา่ “เหตุฉะนั้น ขา้พเจา้จึงยอมทนทุกอยา่ง เพราะเห็นแก่ผูท่ี้ทรงเลือกสรรไวแ้ลว้นั้น เพื่อ
เขาจะไดรั้บความรอดซ่ึงมีอยูใ่นพระเยซูคริสต ์พร้อมทั้งศกัด์ิศรีนิรันดร์” (2 ทิโมธี 2:10) น ้าตาทุกหยดท่ี
เราหลัง่ และความเจบ็ปวดทุกอยา่งท่ีเราไดรั้บทั้งทางกายและทางใจเพื่อพระเยซูคริสตไ์ม่เปล่า
ประโยชน์พระเจา้ทรงระลึกน ้าตาของเรา จะทรงใหน้ ้าตานั้นน าความหวงัและความชุ่มช่ืนฝ่ายวญิญาณ
จิต แก่คนจ านวนมากท่ีแสวงหาพระองคด์ว้ยใจหิวกระหาย ความอดทนและความเสียสละของเราจะ
เป็นพลงัหนุนใจใหค้ริสตจกัรของพระองค ์บากบัน่มุ่งไปขา้งหนา้อยา่งหา้วหาญ จนกวา่จะถึงธงชยั 

พระประสงคอ์นัเลิศประเสริฐอีกประการหน่ึงของพระเจา้ท่ีใหเ้ราทนทุกขท์รมาน ก็เพื่อโดย
การทนทุกขท์รมานน้ี เราจะไดรั้บบ าเหน็จจากพระองค ์ อคัรสาวกเปโตรบอกให้เราช่ืนชมยนิดีเม่ือเรา
เผชิญความทุกขย์ากล าบาก ท่านกล่าววา่ “ท่านทั้งหลายจงช่ืนชมยนิดีในการท่ีท่านไดมี้ส่วนร่วมใน
ความทุกขย์ากของพระคริสต ์ เพื่อวา่เม่ือพระสิริของพระเจา้ปรากฏข้ึน ท่านทั้งหลายก็จะไดช่ื้นชมยนิดี
เป็นอนัมากดว้ย” (พระธรรม 1 เปโตร 4:13) ในพระธรรมววิรณ์ 20:4 เราพบวา่คนเหล่านั้นท่ีไดเ้สียสละ
ชีวติเพื่อพระเยซูคริสตไ์ดค้รอบครองร่วมกบัพระองค ์แมเ้ราอาจตอ้งประสบความทุกขท์รมานมากเพื่อ 
พระคริสต ์แต่ความทุกขน์ั้นมีขอบเขตจ ากดั วนัหน่ึงขา้งหนา้ความทุกขท์รมานทุกอยา่งจะสูญส้ินไป ส่ิง
ท่ีคอยท่าเราอยู ่ คือความช่ืนชมยนิดีชัว่นิรันดร์ ในแผน่ดินสวรรค ์ ดว้ยเหตุน้ี อาจารยเ์ปาโลจึงกล่าววา่ 
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“ขา้พเจา้เห็นวา่ความทุกขล์ าบากแห่งสมยัปัจจุบนั ไม่สมควรท่ีจะเอาไปเปรียบกบัศกัด์ิ ซ่ึงจะเผยใหแ้ก่
เราทั้งหลาย” (พระธรรมโรม 8:18) 
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ข้อควรจ า เพือ่เตรียมตัวตั้งแต่วนันี้ 

1. ทุกคร้ังท่ีความทุกขย์ากล าบากและเหตุร้ายเกิดข้ึนแก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะเช่ือพึ่งวางใจใน 
ฤทธานุภาพ พระเมตตากรุณาและช่วยเหลือของพระบิดาทุกประการ ขา้พเจา้จะไม่กระวนกระวายใจ 
เพราะพระองคจ์ะไม่ทรงใหข้า้พเจา้ทนทุกขม์ากกวา่ท่ีขา้พเจา้จะทนเองได ้ และพระองคจ์ะทรงหาทาง
ช่วยขา้พเจา้ดว้ย ขา้พเจา้จึงจะมีความเช่ือท่ีเขม้แขง็มากข้ึนในอนาคต ในการท่ีจะรับความช่วยเหลือจาก
พระเจา้ 

2. ขา้พเจา้จะอดทนต่อความเจบ็ป่วย ความอ่อนแอและความอ่อนแอและความอ่อนก าลงัทาง
ฝ่ายกาย โดยวางใจในฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูคริสตเ์จา้ เพื่อเตรียมตวัท่ีจะเผชิญกบัความทุกขท์รมาน
ทางกายท่ีร้างแรงกวา่น้ีหลายเท่าในอนาคต 

3. ทุกคร้ังท่ีขา้พเจา้เผชิญกบัปัญหา และความวุน่วายสับสนในชีวติ ขา้พเจา้จะมอบความคิด
และแผนการทุกอยา่งของขา้พเจา้แก่พระเจา้ เม่ือไดรั้บการเฆ่ียนตีสั่งสอนจากพระเจา้ขา้พเจา้จะถ่อมตวั
ยิง่ข้ึน และจะกล่าววา่ “โอ พระบิดา การพิพากษาลงโทษของพระองคย์อ่มเท่ียงธรรมเสมอ พระองคจ์ะ
ทรงพิพากษาตามความเท่ียงธรรมของพระองคใ์นอนาคตดว้ย” 

4. ขา้พเจา้จะพึ่งพระเยซูคริสตเจา้อยา่งสุดใจ เม่ือขา้พเจา้นึกถึงพระองคท่ี์ไดท้รงทนทุกข์
ทรมาน และโศกเศร้าเสียใจเพื่อขา้พเจา้ ขา้พเจา้ก็จะยนิดีรับความทุกขท์รมานเพื่อพระองคด์ว้ย ขา้พเจา้
จะไดรั้บชยัชนะ เม่ือไวว้างใจพระคริสตผ์ูท้รงชยัชนะเหนือพญามารซาตานและความผิดบาป 

5. ในชีวติประจ าวนั ขา้พเจา้จะต่อสู้กบัจิตใจท่ีอยากติฉินนินทาคนอ่ืน ต่อสู้ความหยิง่ยะโส 
ความตระหน่ีถ่ีเหนียวความอิจฉาริษยา ความเห็นแก่ตวั ความเป็นคนเจา้อารมณ์ เจา้โทโส ความ
ปรารถนาชัว่ทางฝ่ายเน้ือหนงั การเป็นทาสของมนุษยแ์ละส่ิงของ โดยยดึมัน่ในความรอดพน้บาป ซ่ึง
พระเยซูคริสตไ์ดป้ระทานให้แก่ขา้พเจา้แลว้ เพื่อความบาปนั้นจะไม่ท าใหข้า้พเจา้อ่อนแอในอนาคต 
และแมข้า้พเจา้จะถูกจบัไปขงัไวใ้นค่ายกกักนั ขา้พเจา้จะเป็นพยานเพื่อพระคริสตไ์ด ้ โดยชีวติท่ีเตม็ไป
ดว้ยความรัก และสันติสุขของขา้พเจา้ 

6. ขา้พเจา้จะทนต่อความยากล าบากทุกอยา่ง เพื่อพระคริสตต์ั้งแต่วนัน้ี เพื่อวา่เม่ือขา้พเจา้
จะตอ้งเผชิญกบัการข่มเหงรังแกในอนาคต ขา้พเจา้จะสามารถกล่าวไดท้นัทีวา่ “ขา้พเจา้ยนิดีทนทุกอยา่ง
เพื่อพระคริสต”์ 

7. ขา้พเจา้จะด าเนินชีวิตใกลชิ้ดกบัพระเยซูคริสต ์ตั้งแต่วนัน้ี จะจดัเวลาเขา้เฝ้าพระองคโ์ดยการ
อธิษฐานและอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งสม ่าเสมอ และจะท าทุกอยา่งเพื่อพระองคด์ว้ยความรัก 
เพราะความรักน้ีเป็นพลงัอยา่งมหาศาลแก่ขา้พเจา้ ท่ีจะช่วยใหข้า้พเจา้ทนทุกขท์รมานเพื่อพระคริสต ์
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8. ขา้พเจา้จะอธิษฐานเสมอตั้งแต่วนัน้ี เพื่อขา้พเจา้จะสามารถอธิษฐานในวนัขา้งหนา้ การ
อธิษฐานจะช่วยเจา้ในยามท่ีขา้พเจา้เหงาหงอยเปล่าเปล่ียวใจ เม่ือพบการทดลอง และเม่ือรับความทุกข์
ทรมานหรือเม่ือถูกละทิ้งใหอ้ยูต่ามล าพงั พระเยซูคริสตแ์ละแผน่ดินสวรรคอ์ยูใ่กลข้า้พเจา้เม่ือขา้พเจา้
อธิษฐาน 

9. ขา้พเจา้จะเลิกเป็นคนข้ีขลาดตาขาว โดยจะไม่ยอมประนีประนอมกบัความชัว่ ขา้พเจา้จะยนื
หยดัอยูฝ่่ายพระเจา้แสวงหาน ้ าพระทยัของพระเจา้ทุกอยา่ง แทนท่ีจะเอาอกเอาใจมนุษย ์และท าตามส่ิงท่ี
มนุษยพ์อใจ เพื่อวา่ขา้พเจา้จะสามารถยนืหยดัอยูฝ่่ายพระเจา้ได ้ในวนัท่ีคริสเตียนไดรั้บการข่มเหงรังแก 

10. ขา้พเจา้จะกระท าความดี ต่อคนท่ีท าชัว่ต่อขา้พเจา้ตั้งแต่วนัน้ี ขา้พเจา้จะอวยพรเขา ทั้งใน
ความคิด ค าพดู และการกระท า เพื่อขา้พเจา้จะสามารถปฏิบติัต่อคนท่ีข่มเหงรังแกขา้พเจา้ในทางท่ีควร
ในอนาคต โดยไม่แช่งสาปพวกเขา แต่จะถ่อมตวัลง สุภาพอ่อนโยนเหมือนลูกแกะและเตม็ไปดว้ยความ
เมตตากรุณา 

11. เม่ือขา้พเจา้อยูใ่นภาวะท่ีสับสน ไม่รู้วา่ควรจะพดูหรือตอบอยา่งไร ขา้พเจา้จะวางใจในการ
น าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ขอพระองคป์ระทานค าพดูใหแ้ก่ขา้พเจา้ เพื่อขา้พเจา้จะเขา้ใจการน าของ
พระองค ์เม่ือถูกสอบสวนปากค าในอนาคต 

12. ตั้งแต่บดัน้ี ขา้พเจา้จะนึกถึงความหวงัอนัใหญ่ยิง่ของขา้พเจา้ในเมืองสวรรค ์ เพื่อวา่เม่ือการ
ข่มเหงรังแกมาถึงขา้พเจา้จะสามารถกล่าวดว้ยความปิติยนิดี และมัน่ใจวา่ “ความทุกขท์รมานจะมีวนั
ส้ินสุด แลว้เกียรติยศและความช่ืนชมยนิดีชัว่นิรันดร์ จะติดตามมาแทนท่ี” 
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ค าอธิษฐาน – เมือ่เผชิญกบัความทุกข์ยากล าบาก 

พระเยซูคริสตเ์จา้ 
พระองคท์รงอยูก่บัขา้พระองค ์ทรงช่วยและชูก าลงัขา้พระองค ์
ในท่ามกลางความกลวัและความทุกขท์รมานน้ี ขา้พระองคข์อเขา้ใกลชิ้ดติดสนิทกบัพระองค ์

และท าตามพระประสงคอ์นัประเสริฐของพระองคทุ์กประการ ขา้พระองคข์อยดึพระองคเ์ป็นท่ีล้ีภยั 
พระเยซูคริสตเ์จา้ เม่ือขา้พระองคม์องดูพระองค ์ขา้พระองคไ์ดรั้บการปลอบโยน 
ขา้พระองคข์อยึดเหน่ียวพระองคไ์วอ้ยา่งสุดจิตสุดใจความหวาดกลวัทุกอยา่งจะสูญสลายไป เพราะ
พระองคส์ถิตอยูก่บัขา้พระองค ์ พระองคจ์ะทรงน าความชุ่มช่ืนมาสู่วญิญาณจิตของขา้พระองค ์ และท า
ใหข้า้พระองคเ์ขม้แขง็ 

พระองคจ์ะทรงเป็นโล่ท่ีป้องกนัขา้พระองค ์ เหล่าทูตสวรรคข์องพระองคเ์ฝ้าดูขา้พระองค์
ตลอดเวลา ขา้พระองคม์ัน่ใจวา่ พระบิดาจะทรงน าขา้พระองคใ์หผ้า่นพน้ความทุกขท์รมานน้ีอยา่งมีชยั 

ขา้พระองคข์อยึดมัน่ในความเช่ือตลอดไป เพราะพระองคท์รงเป็นก าลงัของขา้พระองค ์ ทรง
ช่วยใหค้นท่ีอ่อนแอแขง็แรงข้ึน 

ขา้พระองคนึ์กถึงเมืองสวรรค ์ และมงกุฎท่ีสง่างามท่ีพระองคไ์ดเ้ตรียมไวส้ าหรับขา้พระองค ์
ในเวลาไม่นานนกัความทุกขท์รมานทุกอยา่งก็จะหมดส้ินไป เม่ือถึงเวลานั้น ขา้พระองคจ์ะไดรั้บ
เกียรติยศและความช่ืนชมยนิดี ขอทรงโปรดใหข้า้พระองคมี์ความยนิดี ในการทนทุกขท์รมานร่วมกบั
พระองค ์และเพื่อพระองค ์ผูท้รงรักขา้พระองคอ์ยา่งยิง่ อาเมน. 



 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EVE OF PERSECUTION” 
Published on behalf of 

The Evangelical Sisterhood of Mary 
Darmstadt, West Germany 


