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บทที่ 1  
การทดลองในชีวิตของคริสเตียนใหม่ 

ส าหรับคริสเตียนใหม่แล้ว ค าวา่ “การทดลอง” หมายถึงปัญหาความยุง่ยากล าบาก พวกเขามกัถอน
หายใจอยา่งพา่ยแพ้วา่  “เฮ้อ มารออกมาสร้างปัญหาให้กบัฉนัอีกแล้ว”   

ทวา่คริสเตียนใหมจ่ าเป็นต้องกลวัการทดลองหรือไม่?  จริงๆ แล้วการทดลองคืออะไร?    ผู้คนจะ
สามารถต้านทานการทดลองได้อยา่งไร?  ท่านเป็นคริสเตียนเพียงคนเดียวท่ีก าลงัเผชิญกบัการทดลอง
เหลา่นีห้รือ?   จะสามารถปอ้งกนัการทดลองได้หรือไม่?  ท่านจะต้องท าอะไรบ้างในการเตรียมตวัเพื่อเผชิญ
การทดลอง?  ท่านควรจะท าอยา่งไรเม่ือตกลงไปในการทดลอง?  ค าตอบส าหรับค าถามเหลา่นีค้ือสว่นหนึง่
ของเนือ้หาในวิชานีท่ี้เราจะค้นหาร่วมกนั 

ให้เรามาเร่ิมต้นท่ีความหมายของการทดลองกนัก่อน 

ก. การทดลองคืออะไร?  
บางคนใช้ค าวา่ “การทดลอง” ในลกัษณะธรรมดาทัว่ไปมากเสียจนพวกเขาเรียกการทดสอบ การทน

ทกุข์ ความยากล าบาก หรือปัญหาวา่เป็น “การทดลอง”    แตใ่นวิชานีเ้ม่ือเราใช้ค าวา่ “การทดลอง” เรา
หมายถึงเฉพาะบรรดาสถานการณ์ซึง่ซาตานก าลงัทดลองบคุคลหนึง่ให้ท าบาป  

น่ีเป็นความหมายเฉพาะส าหรับการทดลองท่ีเราจะใช้ 

การทดลอง 
เวลาที่ซาตานพยายามจะท าให้ท่านละเมิดต่อพระบัญญัตขิองพระเจ้า เพื่อจะตอบสนองต่อความ
จ าเป็นหรือความปรารถนาบางอย่างในชีวิตของท่าน   

ซาตานรักท่ีจะลอ่ลวงมนษุย์   มารจะจู่โจม ตรงจดุความจ าเป็นตา่งๆ ท่ีไมค่อ่ยส าคญัและท าให้ท่าน
เช่ือวา่ความจ าเป็นเหลา่นัน้เป็นสิง่ส าคญัท่ีแท้จริงของชีวิต มนัลอ่ลวงท่านให้คิดวา่ปัญหาจะจบลงถ้า
เพียงแตท่่านจะตอบสนองตอ่ความจ าเป็นหรือความปรารถนาทัง้หลายของท่านในวิถีทางท่ีง่ายดายและ
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รวดเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้   มีปัญหาอยูอ่ยา่งเดียวคือหากท่านท าตามค าแนะน าของมารและท าสิง่ท่ีมนั
บอกให้ท่านท า ท่านจะละเมิดตอ่กฏบญัญตัิของพระเจ้าอยา่งน้อยหนึง่อยา่ง 

แท้จริงความจ าเป็นตา่งๆ ในชีวิตของท่านนัน้ไมไ่ด้เป็นความบาปหรือเป็นสิง่ผิดอะไร  พระเจ้าได้ทรง
สร้างทา่นให้มีความต้องการเหลา่นี ้  แตเ่ลห์่กลของซาตานก็คือการพยายามท าให้ท่านตอบสนองตอ่ความ
จ าเป็นของทา่นในวิถีทางซึง่ผิดตอ่กฏบญัญตัิของพระเจ้า 

ถ้าหากท่านหิวโหย  ซาตานจะพยายามท าให้ท่านเห็นความจ าเป็นจากแง่มมุท่ีเห็นแก่ตวัวา่ “เจ้าก าลงั
หิว น่ีเป็นทางท่ีแสนง่ายดายในการตอบสนองตอ่ความจ าเป็นของเจ้า  แคข่โมยอาหารนัน่ตอนท่ีคนงานของ
ร้านอาหารมองไมเ่ห็น ไมมี่ใครต้องเดือดร้อนอะไร  คนงานคนนัน้คงไมใ่สใ่จกบัแคอ่าหารเล็กๆ น้อยๆ นี ้
แน่ๆ”    ซาตานจะพยายามลอ่ชวนท่านให้คิดถึงทางออกส าหรับปัญหาโดยวิธีการของมนัท่ีดสูมเหตสุมผล
ยิ่งนกั  มารจะสนบัสนนุทางออกทัง้หลายท่ีเห็นแก่ตวัซึง่น าสูก่ารท าความผิดบาปเสมอ 

พระเจ้าทรงทดลองผู้คนให้ท าบาปหรือ?   ยากอบ 1:13-14 ให้ค าตอบท่ีชดัเจนส าหรับค าถามนีแ้ก่เรา 

ยากอบ 1:13-14 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เม่ือผู้ใดถูกล่อให้หลง อย่าให้ผู้นัน้พูดว่า “พระเจ้าทรงล่อข้าพเจ้าให้หลง” เพราะ
ว่าความช่ัวจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้ และพระองค์เองกไ็ม่ทรงล่อผู้ใดให้หลง
เลย  แต่ว่าทุกคนกถู็กล่อให้หลง เม่ือกิเลสของตัวเองล่อและชักน าให้กระท าตาม 

เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเจ้ามิได้ทรงทดลองคริสเตียนผู้ใดให้กระท าบาป   แตใ่นขณะเดียวกนัความจ าเป็น
ของท่านก็เป็นสิ่งท่ีมีอยูจ่ริงๆ เช่นกนั 

ข. การทดลองจะเข้ากันกับชีวิตคริสเตียนได้อย่างไร?  
โดยปกติแล้วสนามรบแห่งการทดลองทัง้หลายนัน้อยูใ่นความคิดของพวกเรา    การทดลองนัน้เร่ิมต้นท่ี

ความคดิ เช่น  เก่งมองดท่ีูเสือ้กนัหนาวท่ีดลูะลานตา พลางบอกกบัตวัเองวา่ “โอย ฉนัหนาวเหลือเกิน  ฉนั
ต้องการเสือ้กนัหนาวตวันัน้จริงๆ  ฉนัอดคิดไมไ่ด้วา่ฉนัจะสามารถขโมยมนัมาโดยท่ีไมมี่ใครเห็นได้หรือ
เปลา่นะ”   การคิดไตร่ตรองของเก่งตอ่ความคดิแวบแรกท่ีเข้ามานัน้จะเป็นสิง่ท่ีก าหนดการกระท าตา่งๆ 
ของเขา   หากเขาเลือกท่ีจะยอมแพ้ตอ่การทดลองนี ้เขาก็อาจพยายามขโมยเสือ้กนัหนาวนัน้  แตใ่น
ขณะเดียวกนัเก่งก็สามารถเลือกท่ีจะต้านทานตอ่การทดลองทางความคิดนัน้ได้เช่นกนั 

ท่าทีของท่านจะสง่ผลอยา่งยิ่งตอ่การตอบสนองของท่านตอ่การทดลอง หากท่านได้พฒันารูปแบบ
ความคดิให้เป็นไปตามหลกัการพระคมัภีร์แล้ว มนัก็จะง่ายขึน้ส าหรับท่านในการต้านทานการทดลอง  เรา
จะท าการส ารวจประเด็นนีใ้นภายหลงั 
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ยงัมีเร่ืองราวอีกมากมายในชีวิตคริสเตียนมากกว่าการท่ีต้องมาตอ่สู้กบัซาตานตลอดเวลา   จงอยา่
ออกไปมองหาการทดลองตา่งๆ   แตจ่งจดจ่อความสนใจของท่านอยูท่ี่การด าเนินชีวิตคริสเตียนท่ีตดิตาม
แบบอย่างของพระเยซคูริสต์   เมื่อการทดลองเกิดขึน้กบัท่าน จงคิดถงึมนัในฐานะของโอกาสท่ีจะน าท่านให้
ใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากยิ่งขึน้  พระเจ้าทรงเป็นผู้นัน้ท่ีคอยประทานก าลงัและสติปัญญาแก่ท่านให้สามารถ
เอาชนะทกุๆ การทดลองซึง่เข้ามาในชีวิตของท่านได้ 

เป็นเร่ืองธรรมดาส าหรับคริสเตียนท่ีจะถกูทดลองให้ท าบาป  ไมมี่ใครเลยท่ีกลายเป็นคนฝ่ายวิญญาณ
มากเสียจนไมมี่การทดลองใดๆ เกิดขึน้กบัเขาได้อีก   ทา่นสามารถคาดหวงัได้เลยวา่จะเผชิญกบัการ
ทดลองตลอดชีวิตท่ีเหลือของท่าน   แตข่ณะเดียวกนัทา่นก็สามารถท่ีจะเอาชนะการทดลองเหลา่นัน้ได้
เช่นกนั 

พระคมัภีร์ชีใ้ห้เห็นอยา่งชดัเจนวา่การถกูทดลองนัน้ไมไ่ด้เป็นความบาป  พระเยซคูริสต์เองก็ทรงถกู
ทดลองให้ท าบาปอยูห่ลายครัง้   ซาตานได้มายัว่ยวนตอ่ความจ าเป็นท่ีพระเยซูทรงมีในชีวิตของพระองค์
ด้วยเช่นกนั โดยมารมกัใช้กลยทุธเดมิๆ ท่ีเป็นการกระท าท่ีเห็นแก่ตวัซึง่มนัจะใช้กบัท่านด้วย   แตพ่ระเยซู
เองก็ทรงต้านทานทกุการทดลองของมารอยา่งไมห่ยดุหย่อนเชน่กนั 

ฮีบรู 4:15 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เพราะว่า เรามิได้มีมหาปุโรหติที่ไม่สามารถจะเหน็ใจในความอ่อนแอของเรา แต่
ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนัน้พระองค์  กย็ัง
ปราศจากบาป 

มีความแตกตา่งอยา่งชดัเจนระหวา่งการถกูทดลองกบัการกระท าบาป    ทา่นไม่จ าเป็นต้องรู้สกึผดิหาก
ท่านก าลงัเผชิญกบัการทดลองมากมาย นอกเสียจากวา่ท่านได้ท าตามข้อเสนอแนะของซาตาน  ทกุๆ การ
ทดลองสามารถกลายเป็นโอกาสส าหรับท่านท่ีจะเตบิโตเป็น คริสเตียนท่ีเข้มแข็งยิง่ขึน้ได้ 

ค. มารเป็นผู้กระท าให้ท่านท าบาปหรือ? 

ท่านไมส่ามารถตอบอย่างจริงใจได้วา่ “มารเป็นผู้กระท าให้ฉนัท าบาป”   แม้วา่ทัง้พระเจ้าและซาตาน
ตา่งเสนอโอกาสทัง้หลายของการตอบสนองตอ่ความจ าเป็นและความปรารถนาของท่าน ถงึกระนัน้ไมว่า่จะ
เป็นพระเจ้าหรือซาตานก็ไม่มีใครท่ีสามารถบงัคบัท่านให้เลือกท าตามข้อเสนอนัน้ได้  การตดัสินใจนัน้ขึน้อยู่
กบัท่านเพียงคนเดียว 

เราอาจกลา่วได้วา่โอกาสทัง้หลายท่ีจะตอบสนองตอ่ความต้องการของท่านนัน้เปรียบ เสมือนกบัประตู
ตา่งๆ   ทัง้พระเจ้าและซาตานตา่งก็วางประตนูัน้ไว้ตรงหน้าของท่าน  ทัง้สองฝ่ายตา่งสนบัสนนุให้ท่านเลือก
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ทางออกของความจ าเป็นตามวิธีการของแตล่ะฝ่าย  ประตทูางออกทัง้หลายท่ีมารซาตานวางไว้ตอ่หน้า
ท่านนัน้คือการทดลอง   สว่นประตท่ีูพระเจ้าทรงวางไว้นัน้เป็นทางออกท่ีไม่เห็นแก่ตวั และให้ความอิ่มใจ   
บางครัง้พระเจ้าทรงวางประตสูองสามประตไูว้ตอ่หน้าทา่นเพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการอยา่งเดียวกนั   
และซาตานก็อาจท าสิง่เดยีวกนันีด้้วย 

ซาตานจะพยายามท าให้ทางเดนิสูป่ระตขูองมนันัน้นา่ดงึดดูใจยิ่งกว่าทางของพระเจ้า   แตม่ารมกับอก
ความจริงแก่ท่านเพียงแคค่ร่ึงเดียวเท่านัน้ 

ยกตวัอยา่งเชน่ ซนิดีต้้องการมีเพื่อน   เพื่อนบางคนในโรงเรียนของเธอได้เชิญเธอไปร่วมงานเลีย้งร่ืนเริง
ในคืนหนึง่   เม่ือเธอมาถึงงานเลีย้งนัน้ เธอกลบัพบวา่ทกุคนก าลงัดดูกญัชากนัอยู ่  ซาตานก าลงัเปิดประตู
ท่ีเย้ายวนใจอยา่งยิ่งตอ่ซนิดี ้“ดน่ีูส ิซนิดี ้มองไปยงัเพ่ือนๆ ทัง้หมดนี ้ท่ีเธอสามารถมีได้ แคด่ดูกญัชานิด
เดียวมนัไมเ่ป็นไรหรอก   คดิดสูวิา่เธอจะรู้สกึมีความสขุมากแคไ่หนกบัเพื่อนใหมท่ัง้หมดเหลา่นี”้ 

ตรงจดุนีป้ระตขูองพระเจ้าอาจจะดเูหมือนไม่เป็นท่ีน่าสนใจตอ่ซนิดี ้  เพราะวา่ถ้าหากเธอเลือกเดนิเข้า
ประตขูองพระเจ้า เธอคงต้องออกจากงานชมุนมุสนกุๆ นัน้ไป   และหากเธอท าเช่นนัน้ บรรดาเพื่อนๆ สว่น
ใหญ่ในงานนีก็้อาจจะปฏิเสธท่ีจะเป็นเพ่ือนกบัเธออีก   ดงันัน้หากเธอเลือกประตขูองพระเจ้า เธออาจจะ
ต้องหาเพื่อนใหมจ่ากท่ีอ่ืน  แตเ่ธอจะหาเพื่อนใหมไ่ด้จากท่ีไหน และจะไปหาใครได้? 

แตถ้่าหากทา่นเลือกเดนิผา่นเข้าไปในประตขูองซาตาน ทา่นก็จะต้องละเมิดตอ่กฏบญัญตัิของพระเจ้า
อยา่งน้อยหนึง่อยา่ง   และซาตานจะไม่บอกท่านเก่ียวกบัสิง่นี ้  มารจะไมบ่อกวา่ “เข้ามาสซินิดี ้น่ีซาตาน
ก าลงัพดูอยูน่ะ เราก าลงัทดลองเจ้าให้ท าผิดตอ่พระบญัญตัิของพระเจ้าสกัอยา่งหนึง่”   ซาตานจะไมพ่ดู
อยา่งนัน้แน่ แตซ่าตานจะแคบ่อกท่านวา่ทางของมนัเป็นทางท่ีเร็วท่ีสดุและง่ายท่ีสดุในการตอบสนองตอ่
ความจ าเป็น หรือความปรารถนาในชีวิตของท่าน 

บางครัง้ประตขูองพระเจ้าดเูหมือนไม่คอ่ยน่าสนใจนกั   แตใ่นระยะยาวแล้วทางของพระองค์จะพิสจูน์
ได้วา่เป็นหนทางท่ีดีท่ีสดุท่ีจะเตมิเตม็ความจ าเป็น หรือความปรารถนาในชีวิตของท่านได้    ทางของซาตาน
หลายครัง้ดเูหมือนวา่นา่ดงึดดูใจมากกว่า เพราะวา่มนัไมไ่ด้บอกท่านถึงผลลพัธ์ท่ีเต็มไปด้วยอนัตรายจาก
การท าสิง่ตา่งๆ ตามวิถีทางของมนั   มารจะบอกท่านเพียงแคว่า่การเข้าสูป่ระตขูองมนันัน้จะตอบสนองตอ่
ความจ าเป็นในเวลานีข้องทา่นได้อยา่งไรเท่านัน้ 

ซาตานไม่ได้บอกกบัเอวาในสวนเอเดนนัน้วา่ เธอจะถกูโยนออกจากสวนนัน้และต้องประสบกบัผลลพัธ์
ท่ีน่ากลวัทกุอย่างของความบาปหากเธอกินผลของต้นไม้นัน้   เม่ือเอวาเดินเข้าสูป่ระตขูองซาตาน เธอก็จบ
ลงท่ีการอยูน่อกขอบเขตแห่งการปกปอ้งของพระเจ้า 
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พระเจ้าทรงต้องการให้เรามีชีวิตท่ีครบบริบรูณ์ ชีวิตซึง่ความจ าเป็นแตล่ะอยา่งนัน้ได้รับการตอบสนอง   
ให้เรามาท าการส ารวจดถูึงความจ าเป็นตา่งๆ ในชีวิตของเรารวมถึงความเก่ียวพนัของความจ าเป็นเหลา่นัน้
กบัการทดลองทัง้หลายท่ีเราเผชิญ 

ง. ความจ าเป็นในชีวิตของท่านจะเปิดช่องให้กับการทดลองได้
อย่างไร?  

ในโครงการท่ี 2 ของ สมุดบนัทกึโครงการ ของวิชานีจ้ะมีค าสัง่ให้ท่านท ารายการของการทดลองท่ี
ท่านได้เผชิญเม่ือไม่นานมานี ้  ให้ระลกึถึงสถานการณ์เหลา่นัน้ในขณะท่ีท่านมองดท่ีูรายการข้อมลูเก่ียวกบั
ความจ าเป็นตา่งๆ ของทา่นข้างลา่งนี ้

จากการมองดท่ีูความจ าเป็นตา่งๆ ท่ีมีในชีวิตของเรา เราได้ใช้การแยกประเภททัว่ไปในการจดัประเภท
ของแตล่ะสิง่ท่ีคล้ายคลงึกนั  ในท่ีนีมี้วิธีการท่ีจะรวมเอาความต้องการของท่านไว้ด้วยกนัตามแตล่ะประเภท
ซึง่มีตวัอยา่งดงันี ้

ความต้องการพืน้ฐานของคน 

1. ความต้องการฝ่ายร่างกาย—อาหาร เสือ้ผ้า ท่ีพกั 

2. ความต้องการด้านความม่ันคงปลอดภยั—การได้เป็นสว่นหนึ่ง 
- ได้รับการปกปอ้ง 
- แบง่ปันเอกลกัษณ์ร่วมกนัในกลุม่คน 
- เข้าใจในกฏเกณฑ์ของการด ารงชีวิต 

3. ความต้องการด้านสังคม—การมีเพ่ือนสนิท 
- มีสถานท่ี ท่ีซึง่ท าให้ตนเองรู้สกึสะดวกใจ 
- มีมิตรภาพกบัคนอ่ืนๆ ท่ีมีความคิดคล้ายๆ กนั ทัง้ชายและหญิง 
- การได้รักและการได้รับความรัก  

4. ความต้องการด้านการเคารพตนเอง—การได้รับการยอมรับจากคนอ่ืน 
- ได้รับความนบัถือจากคนอื่น 
- ได้รับการยอมรับวา่เป็นคนส าคญั 
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5. ความต้องการด้านความส าเร็จ--การได้ใช้ทกัษะและความสามารถ 
- ได้ท าสิง่ท่ีมีความหมาย ท่ีท าให้รู้สกึถึงความส าเร็จ 
- รู้วา่ทา่นก าลงัเตบิโตขึน้ 
- ได้เห็นความก้าวหน้าในงานของท่าน 

6. ความต้องการฝ่ายจติวิญญาณ--การรู้จกัพระเจ้าเป็นสว่นตวัและการเติมเต็มด้วยการทรง
สถิตของพระองค์ 
- ได้รับการอภยับาป เพื่อวา่ความรู้สกึผิดจะถกูยกออกไปจากชีวิตของท่าน 
- ได้เป็นคริสเตียนท่ีประสบความส าเร็จ และได้ท าตามน า้พระทยัพระเจ้า 

พระเจ้าทรงสร้างเรามาพร้อมกบัความต้องการเหลา่นี ้ พระองค์ได้ทรงจดัเตรียมวิถีทางท่ีจะตอบสนอง
ตอ่แตล่ะความต้องการเหลา่นีข้องเรา   แล้วความต้องการใดบ้างท่ีส าคญัท่ีสดุ? 

ซาตานจะทดลองท่านในสว่นท่ีท่านมีความต้องการ แตม่ิได้รับการตอบสนองเม่ือเร็วๆ นี ้  ยกตวัอยา่ง
เช่น มารจะไมม่าทดลองทา่นให้ขโมยอาหารบางอย่างหลงัจากท่ีท่านเพิ่งได้กินอาหารมือ้เย็นอยา่งอิ่มหน า 
แตม่ารได้มาทดลองพระเยซใูห้เสกก้อนหินเป็นขนมปังหลงัจากท่ีพระเยซูอดอาหารมาเป็นเวลา 40 วนั   
พระคมัภีร์บอกวา่พระเยซทูรงหิวโหยในขณะท่ีซาตานได้มาทดลองพระองค์ให้ท าสิง่นี ้ และพระเยซูทรงมี
ความอยากอาหารจริงๆ 

ในบางกรณี ถ้าความต้องการอย่างหนึง่ยงัไมไ่ด้รับการตอบสนอง มนัอาจจะ “กลบเสยีง” ความ
ต้องการอื่นๆ ท่ีท่านอาจมีในเวลานัน้ด้วย เช่น ถ้าหากทา่นไม่รู้วา่จะวา่ยน า้อยา่งไร และเพิ่งถกูผลกัลงสูท่่า
น า้ลกึ 10 ฟตุแห่งหนึง่ ความต้องการอากาศหายใจนัน้จะเป็นสิง่ท่ีส าคญัมากยิ่งกวา่ความต้องการอ่ืนใดท่ี
ท่านอาจต้องการในเวลานัน้  โดยท่านอาจจะลืมความหิวโหยของทา่นหรือลืมเร่ืองการสอบของโรงเรียนใน
วนัพรุ่งนี ้เป็นต้น 

ห้ากลุม่แรกของความต้องการท่ีได้ให้ไว้ในรายการ ในหน้าท่ี 8-9 นัน้หลายครัง้เป็นล าดบัความต้องการ
ปกติของเรา   เพราะเหตวุา่ความต้องการฝ่ายร่างกายจ าเป็นต้องได้รับการตอบสนองก่อนท่ีบคุคลจะ
พยายามตอบสนองตอ่ความต้องการด้านความมัน่คงปลอดภยั   บคุคลนัน้ต้องรู้สกึถึงความมัน่คง
ปลอดภยัก่อนท่ีเขาจะสามารถประสบกบัการเตมิเตม็ของความต้องการด้านสงัคม ด้านการเคารพตนเอง 
และด้านความส าเร็จ  แม้วา่ไมจ่ าเป็นท่ีเราต้องพงึพอใจกบัความต้องการอ่ืนๆ ทัง้หมด ก่อนท่ีเราจะ
ตอบสนองตอ่ความต้องการฝ่ายวิญญาณ แตถ่ึงกระนัน้ความต้องการอ่ืนๆ ก็ยงัสามารถสง่ผลกระทบไม่
น้อยในการตอบสนองตอ่ความต้องการฝ่ายวิญญาณ  ถ้าหากคนๆ หนึง่ก าลงัหิวโหยอยา่งมาก ก็เป็นไปได้
วา่เขาคงจะไมม่านัง่สนใจ หรือถกเถียงเก่ียวกบัปัญหาฝ่ายวิญญาณของเขา 
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น่ีเป็นความจ าเป็นจริงๆ หรือ? 

1. ข้าพเจ้าต้องการจะถกกบัคนนีว้า่ใครเป็นฝ่ายผิด! 
2. ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องปกปอ้งช่ือเสียง ข้าพเจ้าต้องสู้กบัเขาเพื่อพิสจูน์วา่เขาไมอ่าจเฉยเมยตอ่การ 

ไม่ให้ความนบัถือแก่ข้าพเจ้า 
3. ข้าพเจ้าต้องการท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์คนนีส้ าหรับท่าทีอนันา่รังเกียจของเขา 
4. ข้าพเจ้าอดไม่ได้ท่ีจะอิจฉารถคนัใหมข่องเขา 

ถ้าหากท่านอยากเป็นคริสเตียนท่ีประสบความส าเร็จ ก็จ าเป็นท่ีท่านต้องค้นพบวิถีทางของพระเจ้าใน
การตอบสนองตอ่ความต้องการในชีวิต   ท่านยงัจ าเป็นต้องเรียนรู้ในการแยกแยะถงึความต้องการนัน้อยา่ง
ชดัเจนทนัทีท่ีมนัเกิดขึน้   แตห่ลายครัง้ซาตานจะยัว่ยวนตอ่ความปรารถนาของท่าน และพยายามท่ีจะท า
ให้ท่านเช่ือวา่น่ีเป็นความต้องการท่ีแท้จริง   ให้เรามาส ารวจดถูึงความปรารถนาทัง้หลายของเรา และดวูา่
มนัเข้ามาเก่ียวข้องกบัการทดลองได้อยา่งไร 

จ. ความปรารถนาในชีวิตจะเปิดช่องให้กับการทดลองได้
อย่างไร?  

อะไรคือความแตกตา่งระหวา่งความจ าเป็นกบัความปรารถนา?  ความปรารถนาจะกลายเป็นความจ า
เป็นได้หรือไม่?   พระเจ้าทรงหว่งใยเก่ียวกบัการตอบสนองตอ่ความจ าเป็นของท่าน หรือวา่พระองค์ยงัทรง
ต้องการท่ีจะเตมิเตม็ความปรารถนาทัง้หลายของท่านด้วย?  เราสามารถมีความปรารถนาท่ีเตม็ไปด้วย
ความบาปได้หรือไม่?  คริสเตียนจะรู้ได้อยา่งไรวา่สิง่ท่ีเขาต้องการนัน้เป็นท่ีพอพระทยัพระเจ้าหรือไม?่ 

การทดลองครัง้แรกท่ีถกูบนัทกึไว้ในพระคมัภีร์นัน้เก่ียวข้องกบัความปรารถนาอยา่งหนึง่ มนัไมไ่ด้อยูท่ี่
ความจ าเป็น (อา่นปฐมกาลบทท่ี 3)   ซาตานท าให้เอวาเช่ือมัน่วา่หากเธอได้กินผลจากต้นไม้ต้นนัน้ เธอก็
จะเป็นเหมือนพระเจ้าท่ีรู้จกัความแตกตา่งระหวา่งความดีและความชัว่   เอวาจ าเป็นต้องเป็นเหมือน 
พระเจ้าหรือไม่?  ไม่จ าเป็นเลย แตซ่าตานท าให้ดเูหมือนวา่มนัจะช่วยเธอให้กลายเป็นคนท่ีดีขึน้กวา่เดมิ    
แล้วความปรารถนาของเอวาก็เข้าครอบง าเหนือจิตใจของเธออยา่งรวดเร็ว และแล้วเธอก็ท าบาปด้วยการไม่
เช่ือฟังพระเจ้า 
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การเช่ือมโยงระหว่างความจ าเป็นต่างๆ กับความปรารถนาทัง้หลายของเรา 

ยกตวัอยา่งเชน่ ท่านจ ำเป็นต้องมีอาหาร แตท่่านอาจจะปรำรถนำไอศครีมซนัเดย์ถ้วยใหญ่ท่ีราด
ด้วยช๊อคโกแลตร้อน 

ท่านจ ำเป็นต้องมีเสือ้โค๊ทในฤดหูนาว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากท่านจะไปภาคเหนือ  แตท่่านอาจจะ
ปรำรถนำเสือ้โค๊ทสกั 7 หรือ 8 ตวั และปรำรถนำท่ีจะมีเสือ้โค๊ทยี่ห้อปราด้าด้วย 

ท่านจ ำเป็นต้องมีเพื่อน แตท่่านอาจจะปรำรถนำบางคนเท่านัน้ให้มาเป็นเพ่ือนของท่าน โดยเฉพาะ
เม่ือเขาหรือเธอคนนัน้เป็นคนร ่ารวยหรือดดูีมาก! 

 

ความจ าเป็น—บางสิง่ท่ีเราถกูเรียกร้องให้มี เพื่อท่ีเราจะประสบและด ารงชีวิตเต็มศกัยภาพ 

 

ความปรารถนา—บางสิง่ท่ีเราต้องการจะมี แตไ่ม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมี  

 
ความปรารถนาบางอยา่งของเราอาจเป็นสิง่ท่ีเก่ียวข้องอยา่งใกล้ชิดกบัความจ าเป็นของเรา   

ตวัอยา่งเชน่ ร่างกายของเราเรียกร้องอาหารจ านวนหนึง่ทกุๆ วนั แตพ่วกเราหลายคนต้องการท่ีจะกินให้
มากกวา่นัน้ ซึง่มนัเกินความจ าเป็น เชน่ มนัฝร่ัง ของหวาน ลกูอม หรือ “อาหารขยะ” ท่ีเป็นสว่นเกินเพิ่มเข้า
มา  เราอาจปรับตวัไปสูก่ารมีนิสยัท่ีสร้างความพงึพอใจให้กบัความปรารถนาของตนเอง มากเสียจนเราเช่ือ
วา่เราจ าเป็นต้องมีอาหารท่ีเป็นสว่นเกินเหลา่นัน้ทัง้หมด 

สิง่ท่ีเกิดขึน้กบัชีวิตของอาทก็ยงัคงเกิดขึน้ซ า้ๆ กบัคนอ่ืนๆ อีกนบัหมื่นคน  อาทเร่ิมสบูกญัชาเพราะ
ต้องการการยอมรับจากคนหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกนั   ซาตานได้ยัว่ยวนความจ าเป็นด้านการมีเพื่อนของ
เขา   วนัหนึง่เพ่ือนๆ ของอาทได้แนะน าให้เขาลองเสพยาเสพย์ติดชนิดรุนแรง 

อาทไม่ใสใ่จท่ีจะรับรู้วิถีทางของพระเจ้าในการชว่ยเขาให้หาเพื่อนใหม ่และไม่นานนกัอาทก็ติดยา 
เฮโรอิน   ร่างกายโหยหายาเสพย์ติด   สิง่ท่ีเร่ิมต้นจากบางสิง่ท่ีเขาต้องการจะท า บดันีก้ลายเป็นพลงัอ านาจ
ท่ีครอบง าและควบคมุเหนือชีวิตของเขาแทน 
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พระเยซูทรงถูกทดลองให้ท าบาป 

การทดลองสามอยา่งท่ีซาตานได้ใช้ทดลองพระเยซูให้ตอบสนองความจ าเป็นและความปรารถนาในชีวิต
ของพระองค์ 

การทดลองที่หน่ึง—เสกก้อนหนิให้เป็นอาหาร  มทัธิว 4:2-4 
ความจ าเป็น—พระเยซทูรงก าลงัหิวโหยในฝ่ายร่างกาย   พระองค์จ าเป็นต้องมีอาหาร 
ความปรารถนา—จงพิสจูน์วา่ทา่นมีอ านาจท่ีจะตอบสนองความจ าเป็นเหลา่นีโ้ดยการท าการอศัจรรย์ 

การทดลองที่สอง—กระโดดลงจากหลังคาพระวิหาร  มทัธิว 4:5-7 
ความปรารถนา—จงพิสจูน์วา่ทา่นได้วางใจในพระเจ้า     
ความปรารถนา—จงพิสจูน์วา่พระเจ้าสนบัสนนุและอยูเ่คยีงข้างท่าน 

การทดลองที่สาม—ซาตานเสนอให้พระเยซูครอบครองหมดทัง้โลก มทัธิว 4:8-10 
หลงัจากท่ีได้เห็นอาณาจกัรทัง้หมดของโลก ซาตานได้เสนอทัง้หมดนีแ้ก่พระเยซู ถ้าหากพระองค์จะทรง
ยอมคกุเขา่กราบนมสัการซาตาน 
ความปรารถนา—การท าให้บทบาทของพระองค์ส าเร็จ คือการท่ีจะพิชิตโลกนีใ้นวิถีทางท่ีง่ายดาย (ท่ีตรงกนั
ข้ามกบัวิธีการของพระเจ้าซึง่จะน าพระเยซสููค่วามตายอนัทรมานบนไม้กางเขน) 

  
ซาตานจะใช้อ านาจท่ีมีท าทกุอยา่งเพื่อท าให้ท่านเป็นทาสตอ่ความปรารถนาท่ีผิดๆ   พระคมัภีร์มี

ค าแนะน าท่ีหนกัแน่นในเร่ืองนีซ้ึง่อธิบายวา่ท าไมคริสเตียนบางคนจงึไมมี่ความสขุ 

ยากอบ 4:1-3 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม  

อะไรเป็นสาเหตขุองสงคราม และอะไรเป็นสาเหตขุองการทะเลาะวิวาทกันใน
พวกท่าน มิใช่กิเลสตัณหาของท่านหรือ ที่ท าให้ท่านต่อสู้กัน ท่านทัง้หลายอยาก
ได้ แต่ไม่ได้ ท่านกฆ่็ากัน ท่านโลภแต่ไม่ได้ ท่านกท็ะเลาะและท า สงครามกัน 
ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอ ท่านขอและไม่ได้รับ เพราะท่านขอผิด หวังได้ไปเพื่อ
สนองกิเลสตัณหาของท่าน 

เพศสมัพนัธ์ก็เป็นเร่ืองหนึง่ท่ีซาตานมกัประสบความส าเร็จในการสง่เสริมความปรารถนาท่ีชัว่รายและ
วิปลาส  ความปรารถนาในความสมัพนัธ์แบบรักร่วมเพศ ตณัหาท่ีมีตอ่สามีหรือภรรยาของคนอ่ืน และการ
ลว่งละเมิดเดก็ ล้วนเป็นตวัอยา่งเพียงไมก่ี่อยา่งของความปรารถนาท่ีชัว่ร้ายในเร่ืองเพศ   การจินตนาการ
เพ้อฝันทางเพศทัง้หลายก็จดัอยูใ่นประเดน็นีด้้วย   ยงัมีรูปแบบของความปรารถนาอ่ืนๆ ท่ีมาจากซาตาน 
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ซึง่เป็นการท าร้ายหรือฆ่าบางคน การท าลายทรัพย์สนิของคนอื่น การลกัขโมย การหลอกลวง การสาปแช่ง 
และการแก้แค้น  ความปรารถนาท่ีรับการดลใจจากซาตานเหลา่นีล้้วนเป็นสิง่ท่ีเห็นแก่ตวัและน่ารังเกียจ   น่ี
เป็นรูปแบบท่ีบดิเบือนจากสิง่ท่ีเป็นความจ าเป็นท่ีแท้จริง 

เราได้รับพระบญัชาของพระเจ้าให้ขจดัความปรารถนาชัว่ทัง้หลายทิง้ไป  (ดเูอเฟซสั 4:17-32 และ 
โคโลสี 3:5-15)   พระเจ้าเทา่นัน้ท่ีสามารถให้ก าลงัแก่ท่านในการก าจดัความปรารถนาชัว่ตา่งๆ เหลา่นีใ้ห้
หมดไปจากชีวิตของท่าน และให้ความปรารถนาท่ีชอบธรรมเข้ามาแทนท่ี  การเป็นผู้ติดตามพระคริสต์
หมายถึงการพยายามท่ีจะคดิอย่างพระคริสต์ นัน่คือการตอบสนองอยา่งท่ีพระองค์จะทรงตอบสนอง 

บางครัง้ความปรารถนาท่ีผวิเผินภายนอกจะปกคลมุความจ าเป็นท่ีแท้จริงในชีวิต  แตถ้่าท่านสามารถ
แยกแยะความจ าเป็นนัน้ๆ ได้ สิง่นีจ้ะช่วยท่านให้มองผ่านความปรารถนาไปสูปั่ญหาท่ีแท้จริง   สิง่นีจ้ะท า
ให้ง่ายขึน้ในการประยกุต์การช่วยเหลือของพระเจ้าเพ่ือแก้ไขปัญหานัน้ 

เม่ือไหร่ก็ตามท่ีท่านถกูทดลองให้ท าตามความปรารถนาชัว่ ท่านสามารถแน่ใจได้เลยวา่น่ีเป็นการ
ทดลองให้ท่านท าบาป    ขา่วสารผา่นทางสื่อตา่งๆ ในวฒันธรรมของเรานัน้บอ่ยครัง้ยัว่ยวนความปรารถนา
ท่ีเต็มไปด้วยบาป ตวัอยา่งเชน่ การโฆษณาบอ่ยครัง้มกัรวมเอาเสน่ห์เย้ายวนทางเพศไว้ด้วย   ภาพโป๊ลามก
เป็นสิง่ท่ีหาได้ง่ายตามสื่ออนิเตอร์เน็ต   รายการโทรทศัน์และภาพยนตร์ทัง้หลายบอ่ยครัง้ให้ภาพของความ
บาปในแง่มมุท่ีน่าดงึดดูใจ ซึง่ท าให้มนัง่ายขึน้ท่ีเราจะยอมพา่ยแพ้ตอ่ความปรารถนาของความบาป 

พระเจ้ามิได้ทรงต้องการให้ท่านไมรั่บรู้ตอ่ความปรารถนาทัง้ปวงของทา่น และความปรารถนา
บางอยา่งก็ไมใ่ช่บาป   หากท่านมีความปรารถนาท่ีเป็นบาปอยูภ่ายใน ความปรารถนาเหลา่นัน้ก็สามารถ
รับการเปลี่ยนแปลงใหมไ่ด้   ความปรารถนาทัง้หลายก็คล้ายกนักบัเร่ืองของท่าที ในแง่ท่ีวา่ทัง้สองอยา่งนี ้
ตา่งก็จ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนในการเรียนรู้ใหม ่  เวลานีท้่านได้เป็น         คริสเตียนแล้ว ท่านจ าเป็นต้อง
ประเมินความปรารถนาทัง้หลายของท่านอยา่งระมดัระวงั และฝึกฝนพฒันาความปรารถนาเหลา่นัน้ให้เป็น
สิง่ท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านมี 

ใน 2 ทิโมธี เราได้รับค าแนะน าท่ีดีเก่ียวกบัความปรารถนาทัง้หลายของเรา 

2 ทโิมธี 2:22 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ดังนัน้ท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่ม และจงใฝ่ในทางธรรม ใน
ความเช่ือ ความรัก และสันตสุิขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ด้วยใจบริสุทธ์ิ 

จงเรียนรู้ท่ีจะมีความปรารถนา ความเช่ือ ความรัก และสนัตสิขุ   สดดุ ี37 ให้พระสญัญาท่ีงดงาม
เก่ียวกบัความปรารถนาทัง้หลายของเรา 



14  คู่มือผู้เรียน 

สดุด ี37:4-5 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

จงปีตยินิดใีนพระเจ้าและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน  จงมอบ
ทางของท่านไว้กับพระเจ้า วางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงกระท าให้ส าเร็จ 

พระเจ้าทรงห่วงใยเก่ียวกบัความจ าเป็นและความปรารถนาทัง้สิน้ของเรา   พระองค์ทรงสญัญาท่ีจะ
ตอบสนองตอ่ทกุความจ าเป็นของท่าน   พระองค์ทรงต้องการท่ีจะเตมิเต็มความปรารถนาแห่งจิตใจของ
ท่าน หากใจของทา่นผกูพนัตอ่การท าตามน า้พระทยัของพระองค์ 
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บทที่ 2 
กระบวนการของการเอาชนะการทดลอง 

ไม่มีสตูรมหศัจรรย์ส าเร็จรูปส าหรับการเอาชนะทกุๆ การทดลองซึง่ท่านจะเผชิญ   แตพ่ระเจ้าได้ทรง
สญัญาท่ีจะชว่ยทา่นในยามท่ีทา่นถกูทดลอง  นอกจากนัน้ท่านยงัมีพระวิญญาณบริสทุธ์ิผู้ทรงเป็นทัง้ครู
และผู้น าของท่านด้วย    ท่านสามารถเรียนรู้ในการต้านทานตอ่การทดลองให้ประสบผลส าเร็จ  แล้ว 
คริสเตียนใหมจ่ะเร่ิมต้นจากจดุไหน? 

ก. ท่านก าลังยืนอยู่ที่ใด?  
ท่านเคยเดนิอยูบ่นขอบแนวรัว้หรือก าแพงบ้างหรือไม่?  ถ้าหากท่านเคยพยายามท่ีจะลองเดนิ ท่านก็จะ

รู้วา่มนัยากแคไ่หน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากขอบแนวรัว้หรือก าแพงนัน้เป็นช่องท่ีแคบ คริสเตียนใหมบ่าง
คนพยายามท่ีจะเดนิบนขอบแนวรัว้   พวกเขาไมไ่ด้ตดัสินใจอย่างจริงจงัท่ีจะละเลกิกิจกรรมอนัเพลดิเพลนิ
ทัง้หลายซึง่เหมาะกบัคนบาป 

ในด้านหนึ่งของแนวรัว้นัน้คอืวิถีชีวิตท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้ลกูๆ ของพระองค์ด าเนิน  ในขณะท่ีอีก
ด้านของรัว้นัน้เป็นของซาตานท่ีก าลงัทดลองท่านให้ไปและเพลดิเพลนิอยูก่บับรรดาความพงึพอใจสกั
ชัว่ขณะ  

คริสเตียนทกุคนจ าเป็นต้องท าการตกลงใจ  ท่านไมอ่าจจะเดนิอยูบ่นขอบรัว้นัน้ตลอดชีวิต  ท่าน
จ าเป็นต้องเลือกวา่จะติดตามทางของพระเจ้าหรือทางของซาตาน   ถ้าหากท่านต้องการท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ท่ีจะต้านทานการทดลองของซาตาน ท่านจ าเป็นต้องผกูพนัตวั อย่างเตม็ท่ีใน 
การตดิตามวถีิทางของพระเจ้า 

ยากอบ 4:7-8 ได้ให้ค าแนะน าท่ีชดัเจนบางอยา่งเก่ียวกบัสิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนกระท าเม่ือ
ซาตานมาทดลอง 

ยากอบ 4:7-8 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เหตฉุะนัน้ ท่านทัง้หลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร และมันจะหนี
ท่านไป  ท่านทัง้หลายจงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองค์จะเสดจ็มาใกล้ท่าน คน
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บาปทัง้หลายเอ๋ย จงช าระมือให้สะอาดและคนสองใจ จงช าระใจของตนให้
บริสุทธ์ิ 

ถ้าหากท่านเลือกท่ีจะใกล้ชิดสนิทกบัพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงสญัญาท่ีจะอยูใ่กล้ท่านด้วย   ความจริงนี ้
ชีใ้ห้เห็นถงึค าถามส าคญัข้อหนึง่ นัน่คือ ทา่นก าลงัเคลื่อนไปในทิศทางใด?   ขณะท่ีแตล่ะวนัได้เคลือ่นผา่น
ไป ท่านได้เคลื่อนเข้าใกล้พระเจ้าหรือไม่?  หรือวา่ท่านยงัพยายามเดินบนขอบแนวรัว้นัน้? 

ดงันัน้ ก้าวแรกท่ีส าคญัของการเอาชนะการทดลองก็คือการเลือกวา่ทา่นต้องการท่ีจะอยูฝ่่ายใด  ฝ่าย
พระเจ้าหรือฝ่ายซาตาน?  เม่ือท่านได้ตกลงใจแล้ว แนวความคิดของการเอาชนะการทดลองตอ่ไปนีก็้
สามารถปฏิบตัิได้ง่ายขึน้ในชีวิตของท่าน 

ข. สิ่งนัน้คือการทดลองหรือไม่? 
ปัญหาใหญ่อยา่งหนึ่งท่ีคริสเตียนใหม่มากมายก าลงัเผชิญอยูก็่คือการรับรู้วา่พวกเขาก าลงัถกูทดลอง

เม่ือไหร่  หลายครัง้การทดลองนัน้ได้ผา่นเลยไปก่อนท่ีพวกเขาจะได้ทนัตระหนกัถึงการทดลองนัน้   ทัง้หมด

นีเ้ป็นสว่นหนึง่ในแผนการของซาตาน   มารจะไมม่าโบกเคร่ืองหมายอนัใหญ่ท่ีเขียนวา่ “น่ีคือการทดลอง”  

หลายครัง้มารไม่แม้แตจ่ะแสดงตวัของมนัด้วยซ า้ไป   มนัเพียงแตพ่ดูกบัเราวา่ “เจ้าก าลงัต้องการหรือมี
ความจ าเป็นบางอยา่งใช่หรือไม่?  น่ีไงหนทางแสนง่ายดายท่ีเจ้าจะได้มนัมา!”  

ถ้าหากท่านต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จในการต้านทานการทดลองของซาตานแล้วละ่ก็ ท่านก็
จ าเป็นต้องเรียนรู้วิธีการแยกแยะการทดลองให้เร็วท่ีสดุตัง้แตท่ี่มนัเพิง่เร่ิมต้น  จงคิดย้อนกลบัไปในช่วงไมก่ี่
วนัท่ีผา่นมานี ้  ท่านสามารถคิดถึงช่วงเวลาท่ีท่านก าลงัถกูทดลองให้ท าบาปได้หรือไม่?  ท่านรับรู้ถึงการ
ทดลองนัน้ได้อยา่งไร?  และรับรู้ได้เร็วแคไ่หนวา่นัน่เป็นการทดลองอยา่งหนึง่?  มีช่วงเวลาท่ียากส าหรับ
ท่านบ้างหรือไมใ่นการรับรู้วา่แนวคดิบางอย่างท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นการทดลอง?  

พระเจ้าได้ทรงสญัญาท่ีจะชว่ยเมื่อท่านถกูทดลอง   พระเจ้าจะทรงตรัสกบัท่านผา่นทางจิตส านกึ และ
เตือนท่านเม่ือซาตานก าลงัพยายามท่ีจะชกัน าทา่นให้ท าบาป  ทา่นจ าเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะฟังพระเจ้าอยา่ง
ตัง้ใจ และรู้วา่เม่ือไหร่ท่ีพระองค์ตรัสกบัท่าน 

อีกวิธีการหนึง่ท่ีท่านสามารถจะรู้ได้ในยามท่ีซาตานก าลงัทดลองท่านก็คือ การมองท่ีโอกาสซึง่อยูต่อ่
หน้าทา่น   จงถามตนเองวา่ “ถ้าหากฉนัท าสิ่งนี ้ฉนัจะละเมิดตอ่พระบญัญตัิของพระเจ้าหรือไม่?”   ถ้าหาก
ค าตอบคือ “ใช”่ ท่านก็รู้ได้เลยวา่โอกาสท่ีมาถึงนีไ้ม่ได้มาจากพระเจ้าแน่ 
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อีกค าถามหนึง่ท่ีท่านควรถามก็คือ “ถ้าหากฉนัท าสิง่นี ้จะช่วยให้ฉนัเข้าใกล้ชิดสนิทกบัพระเจ้าหรือไม่?”   
หากทา่นคิดวา่สิง่นัน้จะดงึทา่นให้ห่างไกลจากพระเจ้ามากขึน้แล้วละ่ก็ จงตรวจสอบอยา่งละเอียด 
เพราะวา่ท่านอาจจะก าลงัตกเป็นเปา้หมายของการทดลองของซาตานก็เป็นได้ 

คริสเตียนใหมท่กุคนมกัจะตกเป็นเปา้ของการทดลองมากมายท่ีมาจากซาตาน   มารจะพยายามอยา่ง
เต็มท่ีท่ีจะท าลายชีวิตใหมท่ี่ท่านเพิ่งค้นพบในพระคริสต์   ดงันัน้จงึส าคญัอยา่งยิ่งท่ีท่านต้องพฒันาทกัษะ
ในการรับรู้ถึงการทดลองให้เร็วท่ีสดุเม่ือการทดลองมาถงึ  หากทา่นต้องการท่ีจะต้านทานการทดลองนัน้ให้
ประสบผลส าเร็จ และตอบสนองตอ่ความจ าเป็นและความปรารถนาของท่านในวถีิทางท่ีพระเจ้าทรง
ต้องการให้ท่านกระท า 

ครัน้เมื่อท่านรับรู้ได้วา่ท่านก าลงัถกูทดลองแล้ว ทา่นก็สามารถตอบสนองในแนวทางท่ีจะชว่ยท่าน
ต้านทานการชกัชวนทัง้หลายของซาตานได้ 

ค. มีขัน้ตอนอะไรบ้างในการเอาชนะการทดลอง?  
ถ้าหากท่านจะมีชยัชนะเหนือการทดลองแล้ว ท่านจ าเป็นต้องมีแผนหรือกระบวนการท่ีจะใช้ได้ในยามท่ี

ท่านก าลงัถกูทดลองให้ท าบาป   เม่ือกองทพัใดเข้าสูส่งครามของการตอ่สู้กบัเหลา่ศตัรู พวกเขาจะพฒันา
แผนยทุธศาสตร์อนัหนึง่ แล้วท าตามแผนนัน้ในขณะท่ีเข้าสูส่นามรบ   เราเองก็จ าเป็นต้องท าอยา่งเดียวกนั
ในการตอบสนองตอ่การถกูทดลองตา่งๆ ท่ีเข้ามาในชีวิต  เราจ าเป็นต้องมีแผนยทุธศาสตร์ซึง่เราตกลงใจท่ี
จะท าตามแผนการนีใ้นทกุครัง้ท่ีเราถกูทดลอง 

ให้เราหนัมาดท่ีูรูปแบบของการตอบสนองตอ่การทดลองซึง่จะช่วยท่านให้เข้าใกล้ชิดกบัพระเจ้าทกุครัง้
ท่ีท่านถกูทดลอง 

6 ขัน้ตอนของการเอาชนะการทดลอง 

1.  รับรู้วา่ทา่นก าลงัถกูทดลอง 

2.  กลา่วปฏิเสธวา่”ไม่” ตอ่การทดลองนัน้ 

3.  เร่ิมต้นพดูคยุกบัพระเจ้า 

4.  ถามตนเองวา่ “มีความจ าเป็นอะไรบ้างท่ีซาตานก าลงัพยายามใช้ในการยัว่ยวนฉนัให้ตอบสนอง?” 

5.  มองหาทางออกของพระเจ้าเพ่ือให้หลดุจากการทดลองนี ้

6.  ตัง้เปา้หมายซึง่จะช่วยตอบสนองตอ่ความจ าเป็นทัง้หลายของท่านในวิถีทางของพระเจ้า 
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ให้เรามาส ารวจดแูตล่ะขัน้ตอน  ขณะท่ีท่านก าลงัศกึษารูปแบบของการตอบสนองตอ่การทดลอง
ทัง้หลายนี ้จงคิดถึงตวัอยา่งการทดลองหลายๆ ชนิดท่ีท่านได้เผชิญเม่ือลา่สดุนี ้  จงพยายามจินตนาการดู
วา่ ท่านตอบสนองการทดลองเหลา่นัน้โดยขัน้ตอนหกประการนีอ้ยา่งไรบ้าง 

1. รับรู้ว่าท่านก าลังถูกทดลอง 

เราได้อภิปรายหวัข้อนีม้าบ้างแล้วในหน้าท่ี 16-17 ของคูมื่อนี ้ เม่ือท่านก าลงัถกูทดลอง ท่านอาจต้อง
พดูกบัตนเองด้วยเสียงดงัวา่ “ฉนัก าลงัถกูทดลองให้ท าบาป”  การแคไ่ด้ยินตวัเองกลา่วค าพดูอยา่งนีก็้อาจ
ช่วยท่านให้ก้าวผ่านไปสูข่ัน้ตอนตอ่ไปในรูปแบบนีไ้ด้ 

ซาตานเป็นเจ้าแห่งการหลอกลวง   ซาตานจะพยายามใช้เลห์่กลดกัจบัท่านให้เช่ือวา่ทา่นไม่ได้ก าลงัถกู
ทดลองให้ท าบาป   ท่านจ าเป็นต้องระวงัท่ีจะให้แตล่ะความปรารถนานัน้ผา่น “การทดสอบความจริง” และ
ทดสอบด้วยความจริงของพระเจ้า   แล้วทา่นจงึสามารถเห็นวา่มนัเป็นการทดลองให้ท่านท าบาป 

2. กล่าวปฏเิสธว่า “ไม่” ต่อการทดลองนัน้ 

ครัน้เมื่อทา่นตระหนกัวา่ทา่นก าลงัถกูทดลองให้ท าบาป ท่านจ าต้องตดัสินใจวา่ท่านจะฟัง การทดลอง
นัน้ท่ีชวนให้ท่านคดิถงึทางออกท่ีแสนง่ายดายของการตอบสนองตอ่ความจ าเป็นของท่าน หรือวา่ท่านจะ
ปฏิเสธตอ่การทดลองนัน้เสีย   หากทา่นเลอืกกลา่ววา่ “ไม”่ ท่านก็ได้ยืนอยูฝ่่ายพระเจ้าอยา่งชดัเจน   แตถ้่า
หากทา่นบอกว่า “ไม่แน่ใจ” หรือวา่ “ให้ฉนัคดิถึงหนทางนีด้หูน่อย”  นัน่ก็แสดงว่าท่านก็ยงัพยายามท่ีจะเดนิ
อยูใ่กล้ขอบแนวรัว้ท่ีอนัตรายนัน้อยู่ 

เม่ือพระเยซูทรงถกูทดลองให้ท าบาป พระองค์ทรงปฏิเสธท่ีจะพิจารณาข้อเสนอของซาตานในการ
ตอบสนองตอ่ความจ าเป็นตา่งๆ ของพระองค์   พระเยซูตรัสวา่ “ไม”่ ตอ่ทกุการทดลองของซาตาน   ท่านก็
สามารถท าอยา่งเดียวกนันี ้  พระเจ้าทรงสญัญาท่ีจะประทานพลงัอ านาจท่ีจ าเป็นแก่ท่าน เพื่อท่านจะ
ต้านทานทกุการทดลองได้ (ด ู1 โครินธ์ 10:13) 

อยา่ลงัเลใจท่ีจะกลา่ววา่ “ไม”่ ตอ่ทกุการทดลองท่ีมาจากซาตาน   ยิ่งทา่นกลา่ววา่ “ไม”่ ได้เร็วมาก
เท่าไหร่ มนัก็จะยิ่งง่ายมากขึน้เทา่นัน้ในการไปถึงขัน้ตอนตอ่ไป 

อีกวิธีการหนึง่ในการบอกวา่ “ไม”่ ตอ่การทดลองก็คือ หลีกหนีจากอะไรก็ตามหรือผู้ใดก็ตามท่ีเป็นเหตุ
ให้เกิดการทดลองนัน้   ถ้าหากทา่นสามารถย้ายจากสิง่ใด มองไปท่ีอ่ืนใด หรือก าจดัสิง่ท่ีก าลงัทดลองท่าน
ได้ ก็จงรีบท ามนัซะ!    โยเซฟในพระคมัภีร์เดิมได้กระท าสิง่นีเ้ม่ือเขาเผชิญกบัการทดลองท่ียากล าบากยิ่ง
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นกั (ด ูปฐมกาลบทท่ี 39)   สภุาษิต 4:23-27 ได้ให้ค าแนะน าเพิ่มเติมบางอยา่งในการหลีกเลี่ยงตอ่การ
ทดลองตา่งๆ ทางเพศ 

ใน 1 เธสะโลนิกา 5:22 ได้กลา่ววา่ “จงเว้นเสียจากสิง่ท่ีชัว่ทกุอยา่ง”    บางทีวิธีการท่ีง่ายท่ีสดุในการ
ต้านทานตอ่การทดลองบางอย่างอาจจะเป็นแคก่ารท าตามค าแนะน าของพระเจ้าในข้อนี ้นัน่ก็คอื จงอยูใ่ห้
ห่างไกลจากมนั 

3. เร่ิมต้นพดูคุยกับพระเจ้า 

จงเป็นคนท่ีสตัย์จริงตอ่พระเจ้า   จงบอกพระองค์ถึงความรู้สกึอนัจริงแท้ของท่านอยา่ง 
ตรงไปตรงมา  ทา่นอาจจะพบวา่แผนการของซาตานนัน้เป็นสิง่ท่ีเย้ายวนใจอยา่งยิง่   อยา่กลวัท่ีจะ

บอกกบัพระเจ้าวา่ทา่นรู้สกึอยา่งไร   ซาตานต้องการให้ท่านคยุกบัมนัเท่านัน้  มารไมต้่องการให้ท่านขอ
ค าแนะน าจากพระเจ้าเก่ียวกบัความเห็นทัง้หลายท่ีมนัเสนอ 

ท่านไม่จ าเป็นต้องพสูิจน์ส่ิงใดต่อซาตาน 
ให้ท าตามแบบอย่างของพระเยซู 

(ด ูมัทธิว 4:1-11) 

 
เม่ือท่านอธิษฐานตอ่พระเจ้า จงน าพระสญัญาของพระองค์มาสูก่ารสนทนานัน้ด้วย   น่ีจะชว่ยฟืน้

ความทรงจ าของท่านให้สดใหมใ่นสิง่ซึง่พระเจ้าได้ทรงสญัญาท่ีจะกระท าเพ่ือท่าน  พระสญัญาของพระเจ้า
ยงัสามารถหนนุใจท่านให้ค้นพบวิถีทางของพระองค์ในการตอบสนองตอ่ความจ าเป็นและความปรารถนา
ทัง้หลายของท่านด้วย    จงอ้างอิงข้อพระธรรมตา่งๆ ที่สามารถน ามาใช้ตอ่สู้กบัการทดลองนัน้ๆ   น่ีเป็นสิง่
ท่ีพระเยซูเองก็ทรงกระท าขณะท่ีทรงถกูทดลอง 

จงขอพระเจ้าท่ีจะให้ท่านมีความปรารถนาและพลงัอ านาจในการต้านทานการทดลองนัน้ๆ   จงเฝา้
อธิษฐานกบัพระเจ้าขณะท่ีท่านท าตามตลอดขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีเหลือของรูปแบบนีใ้นการต้านทานการทดลอง 

4. ถามตนเองว่า “มีความจ าเป็นอะไรบ้างที่ซาตานก าลังพยายาม
ใช้ในการยั่วยวนฉันให้ตอบสนอง?” 

ซาตานมกัจะยัว่ยวนในสิง่ท่ีเป็นความจ าเป็นหรือความปรารถนาท่ีท่านมี   จงพยายามท่ีจะคดิให้ออก
วา่อะไรเป็นความจ าเป็นหรือความปรารถนานัน้ ให้เร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้  ในขณะเดยีว กนัท่านจ าเป็นต้อง
คิดถึงผลลพัธ์ตา่งๆ ในท้ายท่ีสดุของการยอมท าตามแนวทางของซาตานด้วย   ซาตานไม่ต้องการให้ท่าน
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คิดถึงผลลพัธ์ท่ีสร้างความเสียหายของวนัพรุ่งนีห้รือในสปัดาห์หน้า  มารต้องการแคใ่ห้ท่านได้คิดถึงความ
พงึพอใจท่ีท่านจะได้รับในทนัทีเวลานีโ้ดยการตอบสนองตอ่ความจ าเป็นหรือความปรารถนาของท่านใน
วิถีทางของมนั 

ผลสดุท้ายของทกุๆ การทดลองจากซาตานก็คือความบาป   ยากอบ 1:14-16 ได้อธิบายถึง
กระบวนการนีว้า่เกิดขึน้ได้อยา่งไร 

ยากอบ 1:14-16 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

แต่ว่าทุกคนกถู็กล่อให้หลง เม่ือกิเลสของตัวเองล่อและชักน าให้กระท าตาม ครัน้
ตัณหาเกิดขึน้แล้วกท็ าให้เกิดบาป และเม่ือบาปเจริญเตม็ที่แล้วกน็ าไปสู่ความ
ตาย  พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า อย่าหลงผิดไปเลย 

ท่านมีความยากล าบากในการแยกแยะถงึความจ าเป็นหรือความปรารถนาในชีวิตของท่านท่ีเก่ียวข้อง
กบัการทดลองหรือไม่?   จงอธิษฐานและขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าให้ท่านสามารถเข้าใจถึงสิง่ท่ีเป็น
ความจ าเป็นหรือความปรารถนาเหลา่นัน้ท่ีเก่ียวข้องกบัการทดลอง   จงขอพระเจ้าให้ช่วยตอบสนองตอ่
ความจ าเป็นเหลา่นีใ้นวิถีทางของพระเจ้า ถ้าหากการทดลองนัน้เก่ียวข้องกบัความปรารถนาท่ีเป็นบาป จง
ขอฤทธ์ิอ านาจจากพระเจ้าในการต้านทานตอ่ความปรารถนานัน้ และให้ความปรารถนานัน้ถกูแทนท่ีด้วย
ความปรารถนาท่ีมาจากพระเจ้า 

ถ้าหากท่านรู้ถึงสิ่งท่ีเป็นความจ าเป็นหรือความปรารถนาท่ีซาตานก าลงัพยายามท่ีจะท าให้ท่าน
ตอบสนองแล้ว ท่านก็พร้อมท่ีจะด าเนินในขัน้ตอนตอ่ไป 

5. มองหาทางออกของพระเจ้าเพื่อให้หลุดจากการทดลองนี ้

พระคมัภีร์เต็มด้วยค าแนะน าเก่ียวกบัสิง่ท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านท าในการตอบสนองตอ่ความ
จ าเป็นหรือความปรารถนาทัง้หลาย  ปัญหาอยา่งเดียวท่ีมีอยูก็่คือการค้นหาสิง่ท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้
ท่านท าในแตล่ะสถานการณ์ท่ีเจาะจง   เพราะหลายครัง้เมื่อทา่นก าลงัถกูทดลอง ทา่นไม่สามารถจะเอา
หนงัสือศพัท์สมัพนัธ์ออกมาแล้วหาข้อพระคมัภีร์เพื่อจดัการกบัสิง่ท่ีเป็นความจ าเป็นหรือความปรารถนาท่ี
ท่านก าลงัถกูทดลองให้ตอบสนองอยู ่  เราจะส ารวจเร่ืองนีใ้นภายหลงัถึงวิธีการท่ีท่านสามารถเตรียมตวั
ส าหรับการถกูทดลอง 

เรามีพระสญัญาของพระเจ้าท่ีตรัสวา่พระองค์จะประทานสิง่จ าเป็นทกุอยา่งแก่เรา ในฟีลปิปี 4:19 
กลา่ววา่ “และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิง่สารพดัท่ีพวกท่านขาดอยูน่ัน้ จากทรัพย์อนัรุ่งเรืองของ 
พระองค์ในพระเยซคูริสต์”   มารพยายามท่ีจะหลอกลวงท่านให้เช่ือวา่ความปรารถนาบางอยา่งนัน้เป็น
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ความจ าเป็นจริงๆ    แตพ่ระเจ้าได้ทรงสญัญาด้วยวา่จะทรงเติมเต็มความปรารถนาทกุอยา่งของทา่น ถ้า
หากทา่นจะผกูพนัตวัตอ่พระองค์อยา่งสมบรูณ์ 

สดุด ี37:4-5 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

จงปีตยินิดใีนพระเจ้าและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน จงมอบ 
ทางของท่านไว้กับพระเจ้า วางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงกระท าให้ส าเร็จ  

ค าถามท่ีท่านจ าเป็นต้องถามตนเองเม่ือซาตานก าลงัทดลองท่านให้ตอบสนองตอ่ความปรารถนาใน
ชีวิตก็คือ “การตอบสนองตอ่ความปรารถนาของฉนันัน้จะสอดคล้องกบัล าดบัความส าคญัของพระเจ้าท่ีมี
ส าหรับฉนัได้อยา่งไร?”   อะไรส าคญัท่ีสดุในเวลานีส้ าหรับชีวิตของฉนั?  มนังา่ยเหลือเกินท่ีจะใช้เวลา
ทัง้หมดของเราในการดแูลความปรารถนาและความหวงัทัง้หลายของเราจนกระทัง่เราลืมท่ีจะใสใ่จเก่ียวกบั
ความจ าเป็นของคนอ่ืนๆ   ซาตานต้องการให้ท่านเป็นคนท่ีเห็นแก่ตวั   แตพ่ระเจ้าทรงต้องการให้ท่านมอง
ไกลเกินกวา่ตวัของท่านเอง และมีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือคนอ่ืน 

ไม่วา่การทดลองจะเป็นอะไรก็ตาม พระเจ้าได้ทรงสญัญาท่ีจะช่วยทา่นให้พบทางออกจากการทดลอง
นัน้    มีสองสว่นท่ีส าคญัในการค้นพบทางออกของพระเจ้า  และพ้นจากการทดลองนี ้   สว่นแรก ท่าน
จ าต้องตกลงใจท่ีจะควบคมุวินยัทางความคดิของท่าน   แม้วา่ท่านไมอ่าจท่ีจะหยดุยัง้ความคิดท่ีเตม็ไปด้วย
ความบาปนัน้มิให้เข้ามาในความคดิได้อยูเ่สมอ แตท่่านสามารถท่ีจะตดัสินใจได้อยา่งรวดเร็วว่าจะท า
อยา่งไรตอ่ไปในทนัทีท่ีท่านตระหนกัถึงการทดลองนัน้ในความคดิ  ทา่นจ าเป็นต้องจบักมุความคิดเหลา่นัน้
ให้อยูใ่ต้บงัคบัของการเช่ือฟังพระคริสต์ 

2 โครินธ์ 10:5  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม  

คือท าลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม และทฐิิมานะทุกประการที่ตัง้ตัวขึน้
ขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมน าความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บงัคับ
จนถงึรับฟังพระคริสต์ 

พระเจ้าจะให้อ านาจกบัท่านท่ีจะท าตาม 2 โครินธ์ 10:5 นี ้แตพ่ระองค์จะไมท่ าแทนท่าน   ท่านต้อง
จบักมุความคดิเหลา่นีใ้ห้อยูใ่ต้บงัคบัด้วยตนเอง  

สว่นท่ีสอง พระเจ้าได้ทรงสญัญาถึงทางออกของทกุการทดลอง   ท่านจ าเป็นต้องมองหาทางออกนัน้ 
และขอพระเจ้าให้ชว่ยท่านในการค้นพบมนั 
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1 โครินธ์ 10:13  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึน้กับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับ
มนุษย์ทัง้หลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลอง
เกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเม่ือท่านถูกทดลองนัน้ พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมี
ทางที่จะหลีกเล่ียงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีก าลังทนได้  

ท่านอาจจะไมรู้่ถึงหนทางท่ีดท่ีีสดุในการตอบสนองตอ่ความจ าเป็นของท่านในวิถีทางของพระเจ้า แต่
ท่านสามารถรู้วา่ในทกุการทดลองนัน้พระเจ้าจะทรงชว่ยท่านในการหาทางออก   พระเจ้าทรงรักษา 
พระสญัญาของพระองค์เสมอ   แตถ้่าหากท่านต้องการท่ีจะท าให้มนัยากขึน้ส าหรับซาตานในการทดลอง
ท่านในบางด้านท่ีเจาะจงในอนาคตแล้วละ่ก็ จงค้นหาหนทางของพระเจ้าในการตอบสนองความจ าเป็น
หรือความปรารถนานัน้ แล้วก้าวสูข่ัน้ตอนตอ่ไป   

6. ตัง้เป้าหมายซึ่งจะช่วยตอบสนองต่อความจ าเป็นทัง้หลายของ
ท่านในวิถีทางของพระเจ้า 

การบอกวา่ “ไม”่ ตอ่การทดลองนัน้ไมไ่ด้หมายความวา่ท่านต้องปฏิเสธความจ าเป็นในชีวิตของท่านไป
ด้วย  

มีสิง่ใดบ้างในทางปฏิบตัิท่ีท่านจะสามารถท าเพ่ือจะเร่ิมต้นตอบสนองตอ่ความจ าเป็นหรือความ
ปรารถนาทัง้หลายของท่านตามวิถีทางของพระเจ้า?  ประการแรก ท่านจงค้นหาข้อพระคมัภีร์ท่ีพดูถึง
วิธีการท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านตอบสนองความจ าเป็นหรือความปรารถนานัน้   จงท่องจ าข้อพระธรรม
นัน้   แล้วหลงัจากนัน้ให้เร่ิมตัง้เปา้หมายงา่ยๆ บางอยา่งท่ีท่านจะสามารถท าให้ส าเร็จภายในวนัเดียว   
ท่านอาจต้องการความช่วยเหลือในจดุนี ้  อยา่กลวัท่ีจะถกเร่ืองนีก้บัเพื่อนคริสเตียนคนอื่นๆ   ตามข้อความ
ใน 1 โครินธ์ 10:13 นัน้แสดงวา่ เพื่อนคริสเตียนของท่านนัน้อาจจะเผชิญกบัการทดลองอยา่งเดียวกนัหรือ
คล้ายคลงึกนักบัท่ีท่านมีก็ได้ 

จงเร่ิมต้นท าการตัง้เปา้หมายเหลา่นีใ้นทนัที   ยิ่งท่านเร่ิมต้นเร็วเท่าไหร่ ซาตานก็จะยิ่งท าการทดลอง
ท่านได้ยากมากขึน้เท่านัน้   อยา่ลืมท่ีจะยืนยนัการผกูพนัตวัของท่านเพ่ือตอ่ต้านการทดลองของมาร  
ขณะท่ีท่านพยายามเข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึน้ ท่านก็จะค้นพบวา่มนัง่ายขึน้ในการรู้ถึงวิถีทางท่ีพระเจ้าทรง
ต้องการให้ท่านตอบสนองความจ าเป็นและความปรารถนาท่ีท่านมี 

หกวิธีข้างต้นนีส้ามารถชว่ยท่านให้ประสบความส าเร็จในการเอาชนะการทดลองตอ่บาป   แตจ่งอย่า
พยายามท่ีจะท าตามขัน้ตอนเหลา่นีด้้วยก าลงัของท่านเอง   จงทลูขอพระเจ้าให้ประทานความปรารถนา
และพลงัแก่ทา่นในการเอาชนะแตล่ะการทดลองท่ีท่านเผชิญ  ทา่นสามารถเรียนรู้ท่ีจะกลา่วจาก
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ประสบการณ์ของตนวา่ “ข้าพเจ้าผจญทกุสิง่ได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมก าลงัข้าพเจ้า” (ฟีลปิปี 4:13)   ยิ่ง
ท่านเอาชนะการทดลองทัง้หลายได้มากเทา่ไหร่ ท่านก็จะเป็นคริสเตียนท่ีเข้มแข็งมากยิ่งขึน้เทา่นัน้   
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บทที่ 3 
วิธีการเตรียมตัวเผชิญการทดลอง 

การทดลองให้ท าบาปตา่งๆ นัน้จะเข้ามาในเส้นทางชีวิตของท่านอยา่งแน่นอน   แม้วา่รูปแบบและ
สถานการณ์ตา่งๆ ของการทดลองนัน้อาจจะแตกตา่งกนัไปบ้าง แตค่ริสเตียนทกุคนตา่งก็ถกูทดลองให้ท า
บาปอยา่งตอ่เน่ืองจนถงึวนัท่ีตายจากโลกนีไ้ป  ให้เรามาดสูิง่ท่ีท่านสามารถจะท าได้เพื่อเตรียมตวัเผชิญตอ่
การทดลองตา่งๆ ท่ีจะเข้ามาสูชี่วิตของท่าน 

ก. จงเข้าใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้า 
วิธีการท่ีส าคญัท่ีสดุในการเตรียมพร้อมตอ่การทดลองนัน้ไมไ่ด้สมัพนัธ์โดยตรงกบัการทดลองท่ีเจาะจง

ใดๆ  ยากอบ 4:7-8 ได้อธิบายถึงสิง่ท่ีต้องท าเม่ือท่านถกูซาตานเข้าทดลอง 

ยากอบ 4:7-8  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม  

เหตฉุะนัน้ ท่านทัง้หลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร และมันจะหนี
ท่านไป ท่านทัง้หลายจงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองค์จะเสดจ็มาใกล้ท่าน คนบาป
ทัง้หลายเอ๋ย  จงช าระมือให้สะอาด และคนสองใจ จงช าระใจของตนให้บริสุทธ์ิ 

หลกัส าคญัในการต้านทานตอ่การจู่โจมของมารก็คือการเข้าใกล้ชิดสนิทกบัพระเจ้า  สิง่นีย้งัเป็น
หนทางท่ีส าคญัท่ีสดุในการเตรียมตวัส าหรับการทดลองตา่งๆ ท่ียงัคอยอยูข้่างหน้าท่าน  พระสญัญาของ
พระเจ้าในฟีลปิปี 4:13 นัน้ก็ชดัเจนท่ีวา่ “ข้าพเจ้าผจญทกุสิง่ได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมก าลงัข้าพเจ้า”   
พระเจ้าจะทรงเตรียมท่านอยา่งเจาะจงให้สามารถต้านทานตอ่ทกุการทดลองในขณะท่ีท่านเข้าใกล้ชิดสนิท
กบัพระเจ้า 

เอเฟซัส 6:10-11 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

สุดท้ายนีข้อท่านจงมีก าลังขึน้ในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธ์ิเดชอันมหนัต์ของ
พระองค์  จงสวมยุทธภัณฑ์ทัง้ชุดของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญา
มารได้ 
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ถ้าหากท่านต้องการมีพละก าลงัของพระเจ้าอยูภ่ายในตวัทา่นขณะท่ีต้องเผชิญกบัการถกูทดลอง ท่าน
ก็ต้องได้รับก าลงันัน้ก่อนท่ีการทดลองนัน้จะมาถึง  ผู้ เลน่กีฬาบาสเก็ตบอลจะไมร่อคอยจนถึงเกมส์แรกของ
ฤดกูาลมาถงึจึงคอ่ยเตรียมตวั   แตเ่ขาจะออกก าลงักายและฝึกฝนเป็นเวลาหลายสปัดาห์ก่อนท่ีเกมส์
เหลา่นัน้จะเร่ิมต้น   เขาจะเตรียมตวัเองให้ดีลว่งหน้า  เพราะรู้ดีวา่จะมีเวลาของงานหนกัรออยูเ่ม่ือเขาเข้า
ร่วมกบัทีม  อยา่งไรก็ตาม การเตรียมตวันัน้จะเป็นสิง่ท่ีคุ้มคา่เมื่อเกมส์เร่ิมต้น และเขาสามารถช่วยทีมของ
เขาให้เอาชนะได้ 

ถ้าหากท่านต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จในการเอาชนะการทดลองตอ่บาปตา่งๆ ท่านจ าเป็นต้องใช้
เวลาในการอา่นพระคมัภีร์และอธิษฐานทกุวนั เพื่อวา่ทา่นจะมีพลงัเข้มแข็งในฝ่ายจิตวิญญาณตามท่ี
ต้องการ   การรู้ถึงการผกูพนัตวัของท่านตอ่พระคริสต์วา่เป็นสิง่ท่ีมัน่คงนัน้ ก็เป็นสิง่ท่ีส าคญัด้วย      

บคุคลท่ียงัลงัเลในการตดัสินใจวา่จะมาเป็นคริสเตียนหรือไม่นัน้จะพบวา่การควบคมุวินยัตนเองให้
ศกึษาพระคมัภีร์และอธิษฐานนัน้เป็นสิง่ท่ียากยิ่ง  ครัน้เม่ือท่านได้ผกูพนัตวัเองกบัพระคริสต์อยา่งสมบรูณ์
แล้ว การทุ่มเทพลงักายอยา่งสิน้สดุใจในการเตรียมตวัให้พร้อมท่ีจะเผชิญการทดลองท่ีจะมาถึง จะง่ายขึน้  

พระเจ้าได้ทรงสญัญาด้วยวา่จะทรงปกปอ้งคริสเตียนทกุคนเมื่อเขาเผชิญการทดลองให้ท าบาป  

1 โครินธ์ 10:13  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึน้กับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับ
มนุษย์ทัง้หลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลอง
เกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเม่ือท่านถูกทดลองนัน้ พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมี
ทางที่จะหลีกเล่ียงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีก าลังทนได้  

หลกัส าคญัของความเข้าใจในท่ีนีก็้คือวา่ พระเจ้าจะประทานหนทางแก่ท่านในการหลีกหนีการทดลอง
ทกุอยา่งท่ีเข้ามาในเส้นทางชีวิตของท่าน   ในการเตรียมตวัเผชิญการทดลองนัน้ ท่านจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึง 
“เส้นทางหลบหนี” ของพระเจ้า   พระคมัภีร์ได้ให้ค าสอนท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการหลีกหนีการทดลองทัง้หลาย   
ในปฐมกาลบทท่ี 39 โยเซฟวิ่งหนีจากบคุคลท่ีก าลงัทดลองเขาให้ท าบาป   และน่ีอาจจะเป็นหนทางของ
พระเจ้าส าหรับท่านด้วยในการรักษาตนเองให้พ้นจากการตกลงไปในความบาปบางอยา่ง   บางครัง้ใน
หนทางของพระเจ้าในการต้านทานมารร้ายนัน้คือการยืนหยดัอยา่งมัน่คง และกลา่วอ้างถงึพระสญัญาของ
พระเจ้าท่ีทรงจดัเตรียมก าลงัให้แก่ท่านในการต้านทานการทดลองให้ท าบาปนัน้ 

การเรียนรู้ถึงวถีิทางของพระเจ้าในการตอบสนองตอ่แตล่ะการทดลองนัน้ เก่ียวข้องกบัอีกประเด็นหนึง่ 
นัน่คือท่านจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงการฟังพระสรุเสียงของพระเจ้าด้วย  น้อยครัง้ท่ีพระเจ้าจะทรงตรัสด้วยเสียง
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ดงัปานระเบดิในการให้ค าแนะน าแก่เรา  แตโ่ดยปกติแล้วพระเจ้าจะทรงตรัสด้วย “เสียงอนัแผว่เบา” 
ภายในจิตส านกึของท่าน  

กาลาเทยี 5:16  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงด าเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อย่าสนองความต้องการ
ของเนือ้หนัง 

พระวิญญานบริสทุธ์ิจะทรงน าท่านไปสูค่วามจริงด้วยเช่นกนัในขณะท่ีทา่นศกึษาพระค าของพระองค์
และอธิษฐาน   หากว่ามีการทดลองเจาะจงบางอยา่งท่ีท าให้ท่านได้รับความทกุข์ล าบากมากมายแล้วละ่ก็ 
จงอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสทุธ์ิท่ีจะส าแดงแก่ทา่นถงึหนทางของพระเจ้าในการเอาชนะมนั   การเรียนรู้
ท่ีจะฟังเสียงพระเจ้านัน้อาจจะไมง่่ายนกัส าหรับท่าน   แตพ่ระเจ้านัน้ทรงสตัย์ซื่อและอดทนนาน   เม่ือท่าน
เข้าใกล้ชิดกบัพระเจ้า ก็เป็นการงา่ยขึน้ท่ีจะฟังสิง่ท่ีพระองค์ก าลงัตรัส 

ข. จงตอบสนองต่อความจ าเป็นของท่านโดยวิถีทางของพระเจ้า 
คริสเตียยนใหมส่ว่นใหญ่มีการทดลองอยา่งน้อยหนึง่อยา่ง ซึง่มารจะใช้เพื่อทดลองเขาให้ท าบาปวนั

แล้ววนัเลา่  ถ้าหากท่านมีความออ่นแอตอ่การทดลองบางอยา่ง ก็อาจเป็นประโยชน์ส าหรับท่านท่ีจะ
ระมดัระวงัการทดลองนัน้เป็นพิเศษ โดยวธีิดงัตอ่ไปนีค้อื 

1.  จงระบุถงึสิ่งที่เป็นการทดลองหลักของท่าน 

ท่านอาจต้องย้อนกลบัไปดท่ีูโครงการท่ี 2 ท่ีท่านท าในสมดุบนัทกึโครงการ “การระบถึุงส่ิงทีเ่ป็นการ
ทดลองของข้าพเจ้า”    ในโครงการนี ้ท่านอาจจะระบแุละส ารวจถึงการทดลองท่ีเกิดขึน้เมื่อไมน่านนี ้  ให้ใช้
เวลาในขณะนีเ้พื่อตอบค าถามเหลา่นัน้ท่ีเก่ียวข้องกบัการทดลองนัน้ท่ีท่านมกัเผชิญมากท่ีสดุ 

จงหาดวูา่มีรูปแบบใดอยูใ่นการทดลองนีบ้้างหรือไม่ การทดลองนีเ้กิดขึน้ในเวลาท่ีเฉพาะเจาะจงของ
แตล่ะวนัหรือไม่ ยกตวัอยา่งเช่น ทนัทีหลงัอาหาร?  หรือวา่มนัเกิดขึน้เมื่อท่านอยูใ่นสถานท่ีเจาะจงบางแห่ง 
หรือเฉพาะเม่ือท่านอยูก่บัคนบางคนโดยเฉพาะ?   ข้อมลูเหลา่นีอ้าจชว่ยในการแยกแยะวิธีการอนั
เหมาะสมซึง่ทา่นจะสามารถเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกบัการทดลองนัน้ 

โจเพิ่งเป็นคริสเตียนเมื่อไมก่ี่วนัท่ีผา่นมา   เขาต้องการท่ีจะเลกิสบูบหุร่ี แตม่นัเป็นสิง่ท่ียากมาก   และ
การทดลองให้สบูบหุร่ีจะยิ่งมากเป็นพิเศษหลงัจากท่ีเสร็จจากการกินอาหารแตล่ะมือ้  ท าไมหรือ?   ก็
เพราะวา่เขาคุ้นเคยกบัการสบูบหุร่ีทนัทีหลงัอาหารเสมอทกุครัง้ “มนัช่วยให้ผมรู้สกึผอ่นคลาย มนัท าให้
อาหารมือ้นัน้สมบรูณ์”  โจบอก 
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บางทีท่านอาจไมส่ามารถค้นพบรูปแบบใดๆ ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าเก่ียวกบัเวลาท่ีการทดลองหลกัของ
ท่านมาถึง   ถ้าเป็นอย่างนัน้ จงใช้เวลาช่วงไมก่ี่วนัข้างหน้านีท้ าการบนัทกึส าหรับการทดลองแตล่ะครัง้ท่ี
เกิดขึน้  ท่านสามารถใช้ค าถามแบบเดียวกนัท่ีมีอยูใ่นโครงการท่ี 2 ในสมดุบนัทกึโครงการได้ 

2.  จงระบุสิ่งที่เป็นความจ าเป็นที่ซาตานพยายามจะใช้เพื่อท าให้
ท่านตอบสนอง 

เม่ือท่านมีภาพท่ีชดัเจนขึน้เก่ียวกบัการทดลองท่ีซาตานมกัใช้มากท่ีสดุกบัตวัทา่น นัน่ก็ถึงเวลาท่ีท่าน
ต้องเร่ิมเตรียมพร้อมส าหรับมนัแล้ว   จงพยายามคดิให้ออกวา่อะไรเป็นความจ าเป็นและความปรารถนา ท่ี
ซาตานพยายามใช้เพื่อท าให้ท่านตอบสนอง  

การทดลองของโจท่ีอยากสบูบหุร่ีนัน้อาจจะไม่ใช่สิง่ท่ีสามารถประเมนิได้ง่ายในเวลานี ้  ความรู้สกึท่ีเขา
มีเม่ือได้สบูบหุร่ีหลงัอาหาร อาจเป็นสิง่ท่ีเข้ากนัได้อยา่งเหมาะเจาะกบัค าวา่ “ความปรารถนา”    เราได้
กลา่วก่อนหน้านีแ้ล้วว่าซาตานทดลองเราให้ตอบสนองตอ่ความจ าเป็นหรือความปรารถนา ในชีวิตของเรา   
แตม่นัก็ยงัมีความจ าเป็นอื่นท่ีการสบูบหุร่ีได้เติมเต็มให้กบัชีวิตของโจซึง่เขาเองอาจจะไมต่ระหนกัถึงด้วยซ า้  
ยกตวัอยา่งเชน่ การสบูบหุร่ีท าให้เขารู้สกึผอ่นคลาย   ถ้าหากโจได้ค้นพบวา่เขาหงดุหงิดง่ายขณะนี ้และถกู
ทดลองให้กลบัไปสบูบหุร่ีอีก เขาก็อาจสรุปวา่การสบูบหุร่ีเป็นการตอบสนองความจ าเป็นท่ีจะผอ่นคลายใน
ชีวิตของเขาท่ีผา่นมา  

หลกัส าคญัในการเอาชนะการทดลองนีส้ าหรับโจ คือ เขาต้องค้นหาวิธีอ่ืนในการตอบสนองตอ่ความ
ปรารถนาหรือความจ าเป็นเหลา่นัน้ของเขา  และเม่ือเขาค้นพบวิธีการของพระเจ้าเก่ียวกบัความผอ่นคลาย 
และมีความรู้สกึท่ีสมัผสัได้ถึง “ความอิ่มใจ” หลงัอาหารมือ้นัน้ เขาก็เข้าใกล้ทางออกจากการทดลองนัน้แล้ว 
ขัน้ตอนส าคญัในเวลานีค้ือ การตอบสนองตอ่ความจ าเป็นเหลา่นัน้ด้วยวิถีทางของพระเจ้าในทกุๆครัง้ท่ีมี
การทดลอง 

ในหน้าท่ี 8-9 ของคูมื่อนี ้เราได้อภิปรายบางสว่นของลกัษณะความจ าเป็นท่ีแตกตา่งกนัไปซึง่เราทกุคน
มี   ท่านอาจต้องทบทวนสว่นนัน้ในเวลานีแ้ละถามตนเองวา่ “มีลกัษณะของความจ าเป็นอะไรบ้างท่ี
ยากล าบากส าหรับฉนัในการตอบสนอง?”  ทนัทีท่ีท่านรู้วา่ท่านมีความจ าเป็นบางอยา่งแล้วละ่ก็ จงเร่ิมมอง
หาวิถีทางของพระเจ้าในการรับมือกบัมนั  หนึง่ในวิถีทางท่ีดีท่ีสดุในการปอ้งกนัซาตานจากการทดลองท่าน
ในบางด้านก็คอื การเตมิเตม็ความจ าเป็นนัน้ด้วยวิถีทางของพระเจ้าเสียก่อน  อยา่รอให้มนัมาทดลองทา่น
ก่อน 
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3.  จงค้นหาวิถีทางของพระเจ้าในการตอบสนองความจ าเป็น
ทัง้หลายของท่าน 

เรามีพระสญัญาในฟีลปิปี 4:19 ท่ีวา่ “และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิง่สารพดัท่ีพวกท่านขาดอยู่
นัน้ จากทรัพย์อนัรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซคูริสต์”  เรายงัมีพระสญัญาในยอห์น 16:13 ท่ีวา่ “เม่ือ 
พระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะน าท่านทัง้หลายไปสูค่วามจริงทัง้มวล”   เหตท่ีุ 
พระวิญญาณบริสทุธ์ินัน้ทรงเป็นพระอาจารย์ของทา่น ดงันัน้ การอธิษฐานและการฟังพระสรุเสียงของ 
พระเจ้าจงึเป็นหนึง่ในก้าวท่ีส าคญัท่ีสดุในการค้นหาหนทางท่ีจะตอบสนองตอ่ความจ าเป็นตา่งๆ ของทา่น 

จงค้นหาสิง่ท่ีพระคมัภีร์ได้กลา่วไว้เก่ียวกบัการทดลองทัง้หลาย และความจ าเป็นท่ีท่านมีในชีวิตของ
ท่าน   ในท่ีนีมี้ค าถามท่ีท่านต้องถามตวัเองในขณะท่ีก าลงัศกึษาสิ่งท่ีพระคมัภีร์กลา่วถงึเก่ียวกบัการทดลอง
เฉพาะเจาะจงบางอยา่ง 

พระเจ้าตรัสวา่อะไรท าให้การทดลองเกิดขึน้ 

ยากอบ 1:14-15 
1 ยอห์น 2:15-17 

พระเจ้าตรัสวา่อะไรคือผลลพัธ์ของการยอมแพ้ตอ่การทดลองนี?้ 

ยากอบ 1:15 สภุาษิต 5:7-14 
โรม 6:23  สภุาษิต 6:25-31 
1 ยอห์น 2:17 

ข้าพเจ้าจะสามารถเอาชนะการทดลองนีไ้ด้อยา่งไร? 

มีพระสญัญาของพระเจ้าอะไรบ้างที่ข้าพเจ้าสามารถจะอ้างถึง? 

พระเจ้าทรงต้องการให้ข้าพเจ้าตอบสนองตอ่ความจ าเป็นท่ีข้าพเจ้ามีอย่างไรบ้าง? 

ข้าพเจ้าจะสามารถใช้การทดลองนีท้ าให้ข้าพเจ้ายิ่งใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากขึน้ได้อยา่งไร? 

การแบง่ปันปัญหาของท่านกบัคริสเตียนคนอื่นนัน้ บอ่ยครัง้ก็เป็นประโยชน์ไมน้่อย เพราะวา่คริสเตียน
สว่นใหญ่ตา่งก็เผชิญกบัปัญหาการทดลองตา่งๆ ท่ีคล้ายคลงึกนั   พวกเขาได้เรียนรู้ในการเอาชนะการ
ทดลองนีไ้ด้อยา่งไร?   ข้อพระธรรมใดบ้างที่ชว่ยพวกเขาได้มากท่ีสดุ?  
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เม่ือท่านได้ค้นพบข้อพระคมัภีร์ท่ีสามารถช่วยท่านได้แล้ว จงเขียนและท่องจ าให้ขึน้ใจ   จงอ้างอิงข้อ
พระธรรมเหลา่นีก้บัตนเองตลอดวนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเวลาท่ีท่านมกัเผชิญกบัการทดลองนัน้อยู่
เสมอ 

4.  จงตัดสินใจที่จะตอบสนองความจ าเป็นต่างๆ โดยวิถีทางของ
พระเจ้า 

ซาตานจะไมห่ยดุท่ีจะทดลองทา่นเพียงเพราะวา่ทา่นได้รู้ถึงวิธีการท่ีจะตอบสนองความจ าเป็นตา่งๆ 
นัน้ ด้วยวิธีของพระเจ้า  มารซาตานจะเพียรพยายามทดลองท่านให้ท าตามวิถีทางของมนั   แตถ้่าทา่น
ปรารถนาท่ีจะมีชยัชนะตอ่การทดลองของซาตานแล้วละ่ก็ ทา่นต้องยืนหยดัมัน่คงในการผกูพนัตวัเองให้
ใกล้ชิดติดสนิทกบัพระเจ้ามากขึน้ทกุวนั   และเม่ือท่านตดัสินใจแล้ววา่จะเดนิตามทางของพระเจ้า
ตลอดเวลา ท่านก็ไมจ่ าเป็นต้องคดิถึงการทดลองในลกัษณะท่ีวา่ “ฉนัจะไปทางไหนดี ทางของพระเจ้า หรือ
ทางท่ีง่ายดายนัน้ (ของซาตาน)?”   

บางครัง้ซาตานจะทดลองท่านให้ตอบสนองตอ่ความจ าเป็นท่ีมีความส าคญัน้อยกวา่ความจ าเป็นอ่ืนๆ 
ท่ีท่านมีอยู ่ ดงัเช่น  เม่ือพระเยซทูรงอยูใ่นถ่ินทรุกนัดารเพื่ออดอาหารอฐิษฐาน และทรงหิวหลงัจากอด
อาหารมา 40 วนัแล้ว  มารได้มาและทดลองพระองค์ให้เสกก้อนหินให้เป็นขนมปัง   พระเยซกู าลงัหิวโหย
และร่างกายจ าเป็นต้องได้รับอาหาร   น่ีเป็นความจ าเป็นท่ีแท้จริง  แตพ่ระเยซปูฏิเสธท่ีจะท าตามค าแนะน า
ของซาตาน เพราะพระองค์รู้วา่พระเจ้าทรงต้องการให้พระองค์ตอบสนองความจ าเป็นอีกอยา่งหนึ่งก่อน 
(ดมูทัธิวบทท่ี 4)  

ภายหลงัจากเหตกุารณ์นัน้ไมน่าน พระเยซูได้เทศนาพระวจนะในมทัธิวบทท่ี 5-7 ท่ีเรียกวา่ค าเทศนา
บนภเูขา   มีประเดน็หนึง่ท่ีพระเยซไูด้ทรงกลา่วถงึ นัน่คือล าดบัความส าคญัของพระเจ้าในการตอบสนอง
ตอ่ความจ าเป็นทัง้หลายของเรา 

มัทธิว 6:31-33  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เหตฉุะนัน้อย่ากระวนกระวายว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอา
อะไรนุ่งห่ม เพราะว่าพวกต่างชาตแิสวงหาสิ่งของทัง้ปวงนี ้แต่ว่าพระบดิาของท่าน
ผู้ทรงสถติในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่งทัง้ปวงเหล่านี ้แต่ท่านทัง้
หลายจงแสวงหาแผ่นดนิของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้ว
พระองค์จะทรงเพิ่มเตมิสิ่งทัง้ปวงเหล่านีใ้ห้  

เราสามารถแน่ใจได้วา่เป็นน ้าพระทยัของพระเจ้าท่ีจะตอบสนองตอ่ความจ าเป็นทัง้หลายของเรา   แต่
อาจจะยงัไมใ่ช่เวลาของพระองค์ท่ีจะตอบสนองตอ่ความจ าเป็นนัน้   พระเยซูเองทรงรู้เร่ืองนีด้ีวา่ในขณะท่ี
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พระองค์ยงัอยูใ่นถ่ินทรุกนัดารนัน้ ยงัไมใ่ชเ่วลาของพระเจ้าท่ีจะประทานอาหารให้พระองค์ แม้วา่พระองค์
ก าลงัหิวโหยก็ตาม   มารอาจจะพยายามท่ีจะทดลองทา่นให้ใช้เวลาทัง้หมดท่ีมีอยู่เพื่อตอบสนองตอ่ความ
จ าเป็นท่ีมนัเป็นประโยชน์ตอ่ตวัท่านคนเดียวเท่านัน้   และโดยการท าเชน่นี ้ทา่นก็จะไมมี่เวลา ไม่มีเงินทอง 
หรืออะไรท่ีจะช่วยตอบสนองตอ่ความจ าเป็นของคนอื่นท่ีอยูร่อบตวัทา่น 

พระสญัญาของพระเจ้านัน้ก็ชดัเจน คือพระองค์จะทรงดแูลทกุความจ าเป็นของทา่น   แตบ่างครัง้ก็ยาก
ท่ีจะรู้วา่สิง่นัน้เป็นความจ าเป็นหรือวา่เป็นเพียงความปรารถนา   มารจะท าอะไรก็ตามเพื่อท าให้ท่านเช่ือวา่
ท่านจ าเป็นต้องมีสิง่นัน้ ทัง้ท่ีในความเป็นจริงแล้วมนัก าลงัยัว่ยวนในสิง่ท่ีเป็นเพียงหนึง่ในความปรารถนา
ทัง้หลายของท่าน   

ค. จงยอมให้พระเจ้าก าหนดความปรารถนาที่เหมาะสมแก่ท่าน 
มารเก่งมากในการยัว่ยวนผู้คนโดยทดลองพวกเขาให้ท าตามความปรารถนาของตนเอง   เหยื่อคนแรก

ของมนัก็คือเอวาในสวนเอเดน   มารท าให้เธอเช่ือวา่เธอจะเป็นเหมือนพระเจ้าหากเธอกินผลของต้นไม้นัน้ท่ี
พระเจ้าทรงสัง่ห้าม   แท้จริงเอวาไมมี่ความจ าเป็นต้องเป็นเหมือนพระเจ้า  แตเ่ธอตดัสนิใจวา่คงจะดี เธอ
อยากลองดวูา่จะเป็นอย่างไร  แล้วไมช้่าอาดมัก็พลอยร่วมกินผลไม้ต้องห้ามนัน้กบัเธอด้วย 

เม่ือเราท าให้ความปรารถนาทัง้หลายของเราอิ่มเอมใจโดยวิถีทางของซาตาน ผลลพัธ์ก็จะเต็มด้วย
ความเจ็บปวดเสมอ   มนัน าเราให้ไกลหา่งจากพระเจ้าแน่นอน และความพงึพอใจท่ีเราได้รับจากการท า
ตามความปรารถนาของตนก็มกัอยูไ่ด้ไม่นานนกั   ความปรารถนาทัง้หมดของเราเป็นสิง่ท่ีผิดหรือ?  จ าเป็น
ท่ีคริสเตียนใหม่จะต้องสร้างความปรารถนาใหมท่ัง้หมดเลยหรือ?   พระเจ้าทรงต้องการเตมิเตม็ความ
ปรารถนาของเราหรือไม่?  จะท าอยา่งไรให้ความปรารถนาของเราเข้ากนักบัการเตรียมพร้อมตอ่การ
ทดลอง?    

1. จงค้นหาสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยั 

พระเจ้าพอพระทยัท่ีจะให้ท่านเป็นสขุ   พระองค์ทรงต้องการให้ท่านช่ืนชมกบัชีวิต   พระองค์ปรารถนา
ให้ชีวิตของท่านสมบรูณ์และมัง่คัง่  ถ้าหากท่านตดัสินใจท่ีจะตดิตามพระคริสต์แล้ว ท่านก็จ าเป็นต้อง
พฒันาความปรารถนาอยา่งเดียวกนักบัท่ีพระองค์ทรงมี   จงค้นหาสิ่งท่ีพระเจ้าพอพระทยั และจงเรียนรู้ท่ี
จะพอใจในสิง่เหลา่นัน้ของพระองค์   

1 เปโตร 4:2  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เพื่อจะได้ไม่ด าเนินชีวิตที่ยังเหลืออยู่ในโลกตามใจปรารถนาของมนุษย์ แต่ตาม
พระประสงค์ของพระเจ้า 
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สดุด ี1:1-2  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม  

ความสุขเป็นของบุคคล ผู้ไม่ด าเนินตามค าแนะน าของคนอธรรม หรือยืนอยู่ใน
ทางของคนบาป หรือน่ังอยู่ในที่น่ังของคนที่ชอบเยาะเย้ย แต่ความปีตยินิดขีองผู้
นัน้อยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทัง้กลางวันและ
กลางคืน  

ในข้อท่ีสองบรรยายถึงวิถีชีวิตของคริสเตียนผู้ซึง่ก าลงัสร้างความปรารถนาของเขาตามอยา่งความ
ปรารถนาของพระเจ้า   พวกเขาปีติยินดีในการเช่ือฟังพระเจ้า    คริสเตียนใหม่จะสามารถรู้ถึงสิง่ท่ีพระเจ้า
ทรงต้องการให้เขาท าได้อยา่งไร?  ข้อท่ีสองนีไ้ด้อธิบายวิธีการวา่พวกเขาภาวนาพระบญัญตัิของพระเจ้าอยู่
เสมอ และคิดใคร่ครวญเก่ียวกบัการท าตามพระเจ้าอยา่งใกล้ชิดมากยิ่งขึน้   เม่ือท่านใช้เวลากบัพระวจนะ
ของพระเจ้า ท่านก็จะเรียนรู้ถึงสิง่ท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านท า   ทา่นจะเรียนรู้ท่ีจะคดิอย่างท่ีพระเจ้า
ทรงคดิ 

สดุด ี37:4-5  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

จงปีตยินิดใีนพระเจ้า และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน จงมอบ
ทางของท่านไว้กับพระเจ้า วางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงกระท าให้ส าเร็จ  

ถ้าหากท่านแสวงหาความสขุในองค์พระผู้ เป็นเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงประทานตามใจปรารถนาของ
ท่าน   แตถ้่าหากทา่นแสวงหาความสขุในสิง่ตา่งๆ ของโลก พระเจ้าก็จะไม่ทรงให้ความปรารถนาเหลา่นัน้
ส าเร็จ 

2. จงก าจัดความปรารถนาเดมิที่เตม็ด้วยบาปนัน้ออกไป   

ก่อนท่ีท่านจะมาเป็นคริสเตียน ทา่นคงจะไม่ได้มีแนวทางของพระเจ้าในการท าให้ความปรารถนาของ
ท่านอิ่มใจ  ในการท าตามวิถีทางของซาตานนัน้ ท่านอาจตกลงไปในกบัดกัของความปรารถนาเหลา่นัน้   
ยกตวัอยา่งเชน่ พวกวยัรุ่นท่ีตดัสินใจทดลองยาเสพย์ติด อาจตดิยาเสพย์ติดเหลา่นัน้ในเวลาตอ่มา   ยงัมี
วยัรุ่นอีกไมน้่อยเช่นกนัท่ีริเร่ิมสบูบหุร่ี เพียงเพราะต้องการเป็นท่ียอมรับของเพื่อน แตภ่ายหลงักลบัพบวา่สิง่
ท่ีท านัน้ได้ติดจนเป็นนิสยัแล้ว และยากเย็นแสนเข็ญท่ีจะเลกิมนั 

เป็นไปได้วา่ไมน่านมานี ้ทา่นอาจได้เรียนรู้และเพลดิเพลนิกบักิจกรรมบางอยา่งท่ีท่านพึง่ได้ตระหนกัใน
เวลานีว้า่มนัเป็นความบาป   พระเจ้าตรัสกบัเราอยา่งชดัเจนวา่ให้ถอดเอาความปรารถนาเดิมของเราออก
เสีย 
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เอเฟซัส 4:21-24  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ถ้าแม้ท่านได้ฟังเร่ืองพระองค์ และได้เรียนรู้เร่ืองพระองค์ตามสัจธรรม ซึ่งมีอยู่ใน
พระเยซูแล้ว ท่านจงทิง้ตัวเก่าของท่าน ซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดมินัน้เสีย อันจะเส่ือมเสีย
ไปสู่ความตายตามตัณหาอันเป็นที่หลอกลวง และจงให้วิญญาณจติของท่าน
เปล่ียนใหม่  และให้ท่านสวมสภาพใหม่  ซึ่งทรงสร้างขึน้ใหม่ตามแบบอย่างของ
พระเจ้า  ในความชอบธรรมและความบริสุทธ์ิที่แท้จริง  

 

โคโลสี 3:5  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เหตฉุะนัน้จงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านเสีย มีการล่วงประเวณี การโสโครก 
ราคะตัณหา ความปรารถนาช่ัว และความโลภ ซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพ 

พระธรรมทัง้สองเลม่นีไ้ด้ให้รายการของความปรารถนาและนิสยัท่ีเตม็ไปด้วยบาปซึง่เราจ าเป็นต้อง
ถอดออกเสียจากชีวิตของเรา  (ดเูอเฟซสั 4:17-32 และโคโลส ี3:5-15)  

อาจต้องใช้เวลาพอสมควรก่อนท่ีความปรารถนาเดิมจะตายไป   หลายครัง้คริสเตียนใหม่ต้องดิน้รน
ตอ่สู้อยา่งมากกบัความต้องการเดิมก่อนท่ีจะมีชยัชนะ  คริสเตียนคนหนึง่ได้ให้ความเห็นวา่ “บางครัง้ผม
สงสยัวา่ผมเป็นคริสเตียนจริงๆ หรือเปลา่   ผมต้องการจะรับใช้พระเจ้าจริงๆ   ท าไมความต้องการเก่าๆ 
เหลา่นีจ้งึยงัคงดเูหมือนวา่นา่ดงึดดูใจเหลอืเกิน?   ผมได้บอกพระเจ้าวา่ผมต้องการท่ีจะเลกิวิถีชีวิตเก่าๆ  
แล้วท าไมพระเจ้าจงึไมเ่อาความปรารถนาเก่าๆ เหลา่นีอ้อกไปจากตวัผมซะที?”  

หนึง่ในหลกัการท่ีส าคญัของการเอาชนะความปรารถนาเก่าๆ ก็คือ การแทนท่ีความปรารถนาเก่าด้วย
ความปรารถนาใหม ่  คริสเตียนใหม่บางคนได้พบกบัความยากล าบากอยา่งมากเก่ียวกบัความปรารถนา
เดิมๆ บางอยา่ง เพราะวา่พยายามเอาแตก่ าจดัความปรารถนาเก่าๆ โดยไม่ได้ทดแทนด้วยความปรารถนา
ใหม่ๆ ท่ีซึง่จะท าให้พระเจ้าพอพระทยั  หากท่านพยายามก าจดัความปรารถนาเก่าโดยไม่มีความปรารถนา
ใหมม่าแทนท่ี ท่านก็จะสร้างความว่างเปลา่อยูภ่ายใน  และนัน่จะท าให้ตวัท่านได้กลายเป็นเปา้หมายท่ี
ง่ายดายส าหรับการทดลองทัง้หลายของซาตาน  

แตท่่านสามารถวางแผนถึงสิง่ท่ีท่านจะท าในยามท่ีซาตานพยายามจะท าให้ท่านตอบสนองความ
ปรารถนาเดิมๆ   ท่านสามารถใช้แตล่ะการทดลองให้เป็นเสมือน “นาฬิกาปลกุ” ท่ีจะเตือนท่านให้พฒันา
ความปรารถนาใหมท่ี่พระเจ้าทรงต้องการให้ท่านมี   การท าเช่นนีจ้ะเป็นการตอ่สู้กบัสิ่งท่ีซาตานก าลงั
กระท า  เมื่อมารเห็นวา่การทดลองของมนัมีแตจ่ะช่วยให้ท่านกลายเป็นคริสเตียนท่ีดียิ่งขึน้ มนัอาจจะเลิก
ทดลองท่านก็เป็นได้ 
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หลกัส าคญัของการท าให้วิธีการนีใ้ช้ได้ผลก็คือการวางแผนวา่ความปรารถนาใหมอ่นัไหนท่ีจะน ามา
แทนท่ีความปรารถนาเดิม   จงค้นหาข้อพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนีแ้ละท่องจ าให้ขึน้ใจ   จงอ้างอิงข้อ
พระธรรมเหลา่นัน้กบัตวัเองตลอดวนัไมว่า่ซาตานจะมาทดลองท่านในเร่ืองนัน้หรือไม่ก็ตาม 

ท่านสามารถเปลี่ยนความปรารถนาทัง้หลายของท่าน   บางทีอาจไมง่่ายนกั  แตก่ารผกูพนัตวัเองอยา่ง
หนกัแน่นท่ีจะติดตามพระคริสต์นัน้เป็นก้าวแรกสูค่วามส าเร็จในเร่ืองนี ้

3.  ใช้ค่านิยมตามหลักพระคัมภีร์ในการวัดความปรารถนาของ
ท่าน 

อะไรคือสิ่งท่ีส าคญัจริงๆ ส าหรับชีวิตของท่าน?  อะไรคือสิง่ท่ีท่านให้คณุคา่อยา่งสงู?   อะไรคือความ
เช่ือของทา่น?   สิง่เหลา่นีจ้ะร่วมกนัสร้างคา่นิยมตา่งๆ ของทา่นขึน้มา   เราทกุคนล้วนมีคา่นิยม   บาง
คา่นิยมนัน้เป็นไปตามหลกัพระคมัภีร์ บางคา่นิยมก็อาจจะเป็นไปตามความเห็นแก่ตวัหรือตามวฒันธรรม 
คริสเตียนใหมจ่ าเป็นต้องใช้เวลาในการประเมินคา่นิยมทัง้หลายของตน   น่ีเป็นสิง่ท่ีส าคญัยิ่งโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งหากทา่นต้องการจะพฒันาวิถีชีวิตคริสเตียนให้มัน่คง    

เราสามารถใช้คา่นิยมของเราในการวดัมาตรฐานความปรารถนาทัง้หลายของเรา   บางคนให้คณุคา่แก่
การกินสงูมาก   พวกเขาจะกินมากกว่าท่ีจะท าสิง่อื่นใด   เมื่อนัง่ลงกิน ความปรารถนาของเขาควบคมุนิสยั
การกิน   บคุคลท่ีให้คณุคา่กบัอาหารน้อยลงและให้คณุคา่กบัสิ่งอ่ืนมากขึน้ ก็จะพบว่ามนัเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะ
การควบคมุนิสยัการกินของเขา 

ครัง้หนึง่พระเยซทูรงด าเนินผา่นไปทางเมืองสะมาเรียพร้อมกบัเหลา่สาวกของพระองค์  พวกเขาหยดุ
พกันอกเมือง และเหลา่สาวกทัง้สบิสองคนก็ออกไปหาซือ้อาหาร   ตอนนัน้เป็นเวลาเท่ียง และหญิงคนหนึง่
จากหมูบ้่านนัน้ได้ออกมาตกัน า้   พระเยซเูร่ิมต้นสนทนากบัเธอซึง่ไมน่านก็กลายเป็นการถกเก่ียวกบัสภาพ
ฝ่ายวิญญาณ   เม่ือพวกสาวกกลบัมา พวกเขาพยายามท่ีจะให้พระเยซกิูนอาหาร   แตพ่ระเยซตูรัสวา่ “เรา
มีอาหารรับประทานท่ีท่านทัง้หลายไมรู้่ อาหารของเราคือการกระท าตามน า้พระทยัของพระองค์ผู้ทรงใช้เรา
มา และท าให้งานของพระองค์ส าเร็จ” (ยอห์น 4:32, 34)    

พระเยซทูรงเป็นผู้ ท่ีสามารถน าความใสใ่จของพระองค์ออกจากความจ าเป็นและความปรารถนา
สว่นตวั เม่ือต้องเก่ียวข้องกบัการให้ความช่วยเหลือคนอ่ืนอยา่งเต็มท่ี    ถ้าหากท่านมีความยากล าบากใน
การเอาชนะความปรารถนาเดิมๆ แล้วละ่ก็ จงดเูวลาท่ีท่านใช้เพื่อชว่ยเหลือคนอ่ืนวา่มนัมีมากน้อยเท่าไหร่   
ถ้าหากท่านสามารถมีมมุมองท่ีเห็นแก่ตวัน้อยลงในเร่ืองความจ าเป็นและความปรารถนา ทา่นก็อาจค้น
พบวา่มนัง่ายขึน้มากในการก้าวผา่นบางสิง่ซึง่เคยมีอิทธิพลอยา่งมากตอ่ท่าน 
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จงถามตนเองว่า “สิง่นีมี้ความส าคญัแคไ่หนในสายพระเนตรของพระเจ้าท่ีฉนัจะตอบสนองความ
ปรารถนาของฉนัในวนันี?้”    เม่ือเราเร่ิมมองสิง่ตา่งๆ จากมมุมองของพระเจ้า เราก็จะสามารถรู้ได้อยา่ง
ง่ายดายวา่ความปรารถนาใดท่ีควรได้รับการตอบสนอง และความต้องการใดท่ีควรถกูปฏิเสธ 

ไม่ส าคญัวา่ทา่นจะใช้เวลาในการเตรียมพร้อมในการเผชิญการถกูทดลองมากแคไ่หนก็ตาม ซาตานก็
ยงัจะทดลองท่านให้ท าบาป   แตย่ิ่งทา่นเตรียมพร้อมได้มากเท่าไหร่ ท่านก็จะยิ่งประสบความส าเร็จในการ
เอาชนะการทดลองได้มากขึน้เทา่นัน้ 

ง. การทดลองบางอย่างสามารถป้องกันได้    
สิง่ท่ีท่านคดิถงึและสิง่ท่ีท่านใช้เวลาด้วยสามารถมีอิทธิพลอยา่งใหญ่หลวงตอ่การทดลองท่ีท่านเผชิญ  

ท่านอยากมีเสรีภาพในการด าเนินชีวิตหรือไม่?   เสรีภาพท่ีแท้จริงไมไ่ด้หมายความวา่ทา่นมีอิสระท่ีจะท า
อะไรก็ได้ตามท่ีท่านต้องการ   แตเ่สรีภาพท่ีแท้จริงนัน้คือการมีพลงัอ านาจในการเลือกท่ีจะท าในสิ่งท่ี
ถกูต้อง   อ านาจเช่นนัน้มาจากภายในตวัของท่าน และถ้าหากท่านไมมี่อ านาจนัน้ พระเจ้าก็ทรงพร้อมท่ีจะ
ให้อ านาจทัง้หมดนัน้แก่ทา่น คืออ านาจทัง้หมดท่ีท่านจ าเป็นต้องมี 

ในท่ีนีมี้บางสิง่ท่ีท่านสามารถท าซึง่อาจหยดุยัง้ซาตานจากการพยายามทดลองท่านให้ท าบาปในบาง
ด้านท่ีเจาะจง 

1. จงหลีกเล่ียงสิ่งต่างๆ ที่ท่านรู้ว่าเป็นความบาป 

ใน 1 เธสะโลนิกา 5:22 กลา่ววา่ “จงเว้นเสียจากสิง่ท่ีชัว่ทกุอยา่ง”   น่ีอาจจะเป็นหนทางท่ีดท่ีีสดุในการ
ปอ้งกนัการทดลองมากมายได้   ถ้าหากท่านเคยมีปัญหาในการถกูทดลองในเร่ืองราคะตณัหาแล้วละ่ก็ จง
อยา่เข้าใกล้แผงขายหนงัสือท่ีมีหนงัสือหรือนิตยสารโป๊เปลือยลามก  ถ้าหากท่านมีปัญหาเก่ียวกบั
ยาเสพย์ติด ก็จงอยูใ่ห้ห่างจากบรรดาคนท่ีมียาเสพย์ติดเสีย 

2 ทโิมธี 2:22  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ดังนัน้ท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่ม และจงใฝ่ในทางธรรม ใน
ความเช่ือ ความรัก และสันตสุิขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ด้วยใจบริสุทธ์ิ 

มีการทดลองมากมายท่ีท่านสามารถปอ้งกนัได้ด้วยการอยูใ่ห้ห่างจากการทดลองนัน้   แตท่่านไม่
สามารถท าอยา่งนีไ้ด้กบัทกุการทดลอง   ถ้าหากท่านมีน า้หนกัเกิน และถกูทดลองให้กินมากเกินไป 
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ทางแก้ไขนัน้ไมใ่ช่การอยูห่่างจากอาหารตลอดชีวิตท่ีเหลือ  มีการทดลองบางอยา่งท่ีเราไม่สามารถ
หลีกเลี่ยง   แตเ่ราต้องเรียนรู้วิธีในการต้านทานการทดลองนัน้ๆ ทกุครัง้ท่ีมนัมาถึงเรา  

2. จงฝึกฝนวินัยชีวิตในด้านความคิดของท่าน  

สภุาษิต 23:7 กลา่ววา่ ผู้คนมกัจะเป็นอยา่งท่ีเขาคดิ  ดงันัน้ถ้าท่านเตมิเตม็ความคิดด้วยการคิดถึง
กิจกรรมท่ีเป็นความผิดบาปแล้วละ่ก็ ซาตานก็สามารถจะเปลี่ยนความคิดเหลา่นีใ้ห้เป็นการทดลองให้
กระท าบาปได้โดยง่าย   ถ้าท่านเตมิเตม็ความคิดด้วยรายการทีวีของคนท่ีไม่เช่ือพระเจ้า มนัก็จะสง่ผลตอ่
วิถีทางท่ีท่านจะด าเนินชีวิต 

ในโคโลสี 3:1 ได้ก าชบัให้เราใช้ความคดิของเราจดจ่ออยูก่บัสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัพระเจ้า และการอยูเ่พื่อ
พระองค์ ไม่ใช้สิง่ท่ีเต็มไปด้วยความบาปของโลกนี ้ เม่ือท่านพบวา่ความคิดของท่านก าลงัลอ่งลอยกลบัไปสู่
วิถีชีวิตของความบาปในอดตี ท่านจ าเป็นต้องหยดุและบงัคบัตนเองให้คิดถึงสิง่อื่นแทน   ในฟีลปิปี 4:8 ได้
ให้รายการของสิง่ตา่งๆ ท่ีคริสเตียนควรจะคิดค านงึถึง    

3. จงเชื่อฟังพระเจ้าอย่างรวดเร็วเมื่อพระองค์ตรัสกับท่าน  

เม่ือพระวิญญาณบริสทุธ์ิพดูกบัทา่นผา่นจิตส านกึหรือชอ่งทางอ่ืนๆ ท่านจ าเป็นต้องเช่ือฟังพระองค์
โดยเร็ว   ถ้าหากทา่นเลื่อนการเช่ือฟังพระองค์ออกไป ทา่นก็ได้ให้โอกาสแก่มารท่ีจะทดลองท่าน และให้
มารได้มีโอกาสเสนอค าแนะน าของมนัแก่ท่านด้วย   แตถ้่าทา่นเช่ือฟังพระเจ้าโดยไมรี่รอ มารก็ไม่มีโอกาส
นัน้ท่ีจะท าให้ท่านสบัสน   พระวิญญาณบริสทุธ์ิคาดหวงัการตอบ สนองจากท่านเสมอเม่ือพระองค์ตรัสกบั
ท่าน 

4. จงใช้เวลากับกลุ่มคริสเตียน  

บรรดาคนท่ีท่านได้ใช้เวลาด้วยโดยปกติแล้วมกัมีผลกระทบตอ่ท่าน   ถ้าทา่นใช้เวลากบักลุม่คริสเตียน 
ท่านก็จะพบวา่การทดลองท่ีเข้ามาในชีวิตนัน้ มีน้อยกว่าเม่ือท่านใช้เวลากบัคนท่ีไมไ่ด้เป็นคริสเตียน   ท่าน
สามารถปอ้งกนัการทดลองได้มากมายโดยการตดัมิตรภาพกบัผู้คนซึง่พยายามท่ีจะท าให้ท่านเข้าร่วมใน
กิจกรรมทัง้หลายในความบาปของพวกเขา 

การเข้าร่วมในคริสตจกัรท้องถ่ิน และมีสว่นร่วมอยา่งสม ่าเสมอในกิจกรรมตา่งๆ ของคริสตจกัรนัน้ เป็น
วิธีการท่ียอดเยี่ยมในการเข้าใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากยิ่งขึน้    แตก่ารใช้เวลากบั คริสเตียนอาจจะไมไ่ด้
หยดุยัง้มารจากการทดลองท่านได้เสมอไป   อยา่แปลกใจถ้าหากมารได้ใสก่ารทดลองเข้าไปในความคิด
ของท่านแม้ในขณะท่ีท่านก าลงัอยูใ่นคริสตจกัรก็ตาม   
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5. จงต้านทานการทดลองอย่างไม่ลดละ 

ซาตานรู้ดีวา่ในคนสว่นใหญ่ มนัอาจไมป่ระสบความส าเร็จในการทดลองเพียงแคค่รัง้แรก หรือครัง้ท่ี
สอง  แตม่ารรู้วา่ถ้ามนัเพียรพยายามทดลองอีก พวกเขาก็จะพา่ยแพ้ในท่ีสดุ   ดงันัน้หนทางหนึง่ในการ
ปอ้งกนัการทดลองก็คือการเป็นคนท่ีคงเส้นคงวาในการต้านทานการทดลอง   ถ้าทา่นสามารถพิสจูน์ได้โดย
วิถีชีวิตของท่านวา่ ท่านสามารถต้านทานการทดลองเจาะจงบางอย่างได้ทกุครัง้ท่ีมนัมา ซาตานก็อาจจะ
ยอมเลกิราการทดลองในด้านนัน้ชัว่คราว 

6. จงแน่ใจว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้น าที่แท้จริงในชีวติของท่าน  

ส าหรับคริสเตียนหลายคน มนัเป็นเร่ืองง่ายเม่ืออธิษฐานท่ีคริสตจกัร และบอกพระเจ้าวา่ต้องการให้
พระองค์เป็นผู้ควบคมุชีวิต    แตใ่นระหวา่งสปัดาห์บางครัง้ก็ง่ายท่ีจะลมืค าอธิษฐานนัน้ และเอาสิง่ตา่งๆ 
กลบัคืนสูก่ารควบคมุของตนเอง   กาลาเทีย 5:16 ได้ให้ค าแนะน าท่ีชดัเจนแก่เราเก่ียวกบัวิธีการท่ีเรา
สามารถปอ้งกนัการทดลองบางอยา่ง 

กาลาเทยี 5:16  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงด าเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อย่าสนองความต้องการ
ของเนือ้หนัง 

การทดลองให้ท าบาปจะเป็นสิ่งท่ีคริสเตียนทกุคนต้องเผชิญอยา่งตอ่เน่ือง แตโ่ดยความช่วยเหลือของ
พระเจ้าเราจะสามารถมีชยัชนะเหนือการทดลองนัน้  พระเจ้าทรงสญัญาท่ีจะประทานก าลงัและสติปัญญา
แก่เรา   แตเ่ราต้องประพฤตติามพระสญัญาของพระองค์และเข้าใกล้ชิดสนิทพระองค์ 

จ. จงตระหนักถึงกลยุทธทัง้หลายของซาตาน 
พระเยซทูรงเผชิญกบัการทดลองท่ีส าคญัในชีวิตเมื่อทรงเร่ิมต้นพระราชกิจของพระองค์อยา่งเปิดเผย   

ขณะท่ีพระองค์ก าลงัอดอาหาร 40 วนั ซาตานได้มาทดลองพระองค์หลายครัง้    ดพูระธรรมลกูา 4:1-14 ท่ี
ซึง่ได้บอกเราเก่ียวกบัการทดลองนี ้

จงสงัเกตดอูยา่งถ่ีถ้วนถงึวิธีการท่ีซาตานใช้ทดลองพระเยซ ู  มารอ้างอิงข้อพระคมัภีร์ตอ่พระเยซ ู  ใน
ชีวิตของท่านอาจเผชิญการทดลองในลกัษณะท่ีคล้ายกนันี ้ซึง่การยัว่ยวนนัน้ดเูหมือนสอดคล้องกบัหลกั
พระคมัภีร์ 
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2 โครินธ์ 11:14  ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม 

การกระท าเช่นนัน้ไม่แปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทตูแห่ง
ความสว่างได้ 

ให้เราส ารวจความคดิท่ีเข้ามาในหวัเพ่ือดวูา่มนัมาจากพระเจ้าจริงๆ หรือไม่ หรือวา่เป็นแคก่ารทดลอง
อยา่งหนึ่งให้เราท าบาปซึง่ถกูห่อหุ้มไว้ด้วยภาพลกัษณ์ภายนอกท่ีดเูหมือนอยูฝ่่ายวิญญาณ 

กลยทุธอีกอยา่งหนึง่ของซาตานนัน้แสดงออกโดยวิถีทางท่ีมนัทดลองพระเยซ ู  ซาตานจะหยดุการ
ทดลองในบางด้านท่ีเจาะจงในชีวิตของท่านเพื่อท าให้ท่านมีความประทบัใจวา่ท่านไมจ่ าเป็นต้องกงัวลใจ
เก่ียวกบัการทดลองในด้านนัน้อีกตอ่ไปแล้ว 

ลูกา 4:13  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เม่ือมารท าการทดลองทุกอย่างสิน้แล้ว จงึละพระองค์ไปจนถงึโอกาสเหมาะ  

ท่านจ าเป็นต้องเข้าใจวา่ซาตานก าลงัรอคอย “โอกาสอนัเหมาะ”   เพื่อท่ีจะทดลองทา่นในเร่ืองนัน้อีก
ครัง้ ดงันัน้ ท่านจงึค้นพบวา่ ท่านก าลงัเผชิญกบัการทดลองท่ีส าคญัในด้านนัน้ของชีวิตอีกครัง้ภายในไมก่ี่
สปัดาห์ หรือไม่ก่ีเดือนตอ่มา ท่านอาจสงสยัวา่ “น่ีหมายความวา่ฉนัก าลงัหลงหายหรือเปลา่?  ฉนัท าอะไร
ผิดจึงต้องเผชิญกบัการทดลองเหลา่นีอี้ก?   บางทีเร่ืองของพระเยซูอาจจะไมมี่ผลอะไรกบัชีวิตของฉนัเลย” 

ท่านจ าเป็นต้องตระหนกัวา่เป็นเร่ืองธรรมดาหากท่านพบวา่ท่านก าลงัถกูทดลองในบางด้านซึง่ทา่น
อาจจะไมเ่คยถกูทดลองมาก่อน หรืออาจจะเคยแตก็่นานมากแล้ว   น่ีก็เป็นเพียงการท่ีซาตานมองหาโอกาส
อีกครัง้ในยามท่ีการระแวดระวงัของทา่นผอ่นคลายลง หรือเม่ือท่านก าลงัประสบกบัช่วงเวลาของความ
ยากล าบาก 

ท่านไมจ่ าเป็นต้องด าเนินชีวิตอยูใ่นความกลวัวา่การทดลองนัน้จะย้อนกลบัมาอีก และท่านก็ไม่ควร
ประหลาดใจถ้าหากมนัเกิดขึน้แก่ท่านอีกครัง้จริงๆ   หากท่านพบวา่ตนเองอยูใ่นสถานการณ์ท่ีกระแสแห่ง
การทดลองได้จู่โจมท่านอีก นัน่เป็นเวลาท่ีท่านจะต้องใช้เคร่ืองมือทัง้หลายท่ีท่านได้เรียนรู้แล้ว น ามา
ต้านทานการทดลอง  

พระคมัภีร์อีกข้อหนึง่ท่ีพดูถงึประเดน็นีก็้คอื 1 โครินธ์ 10:13 ซึง่กลา่ววา่พระเจ้าจะไมอ่นญุาตให้ท่าน
ต้องถกูทดลองเกินกวา่ท่ีท่านจะทนได้โดยจะทรงให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน  อีกเหตผุลหนึง่ท่ีท่านอาจจะพบ
การทดลองทัง้เก่าหรือใหมย้่อนกลบัมาสูชี่วิตของท่านอีกครัง้ก็คือ การท่ีพระเจ้าก าลงัตรัสวา่บดันีท้่านพร้อม
ท่ีจะรับมือกบัการทดลองเหลา่นีโ้ดยความช่วยเหลือของพระองค์ 
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บทที่ 4 
การเข้าใจความล้มเหลวและ 

การรับมือกับการทดลองด้วยวิธีการของพระเจ้า  
ท่ีท่านท าบาปไม่ใช่น า้พระทยัของพระเจ้า  เพราะวา่พระเจ้าได้ประทานพลงัอ านาจแก่ท่านเพื่อใช้ใน

การต้านทาน  และเอาชนะทกุการทดลองท่ีท่านเผชิญ   แตท่่านอาจไมไ่ด้เลือกทางของพระเจ้าเสมอในการ
รับมือกบัการทดลองนัน้ และอาจยอมแพ้ตอ่มนั  น่ีเป็นความเป็นจริง  แตพ่ระเจ้าทรงเมตตาและจะทรงให้
อภยัแก่ท่านเม่ือท่านสารภาพความล้มเหลวตอ่พระองค์ 

ซาตานคือจอมหลอกลวงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ    บางครัง้ซาตานท าให้การทดลองดนู่าดงึดดูใจเหลือเกิน และ
นัน่อาจเป็นสิง่ท่ียากจะต้านทานได้   แตก่ารรักษาความคดิจิตใจให้บริสทุธ์ิและการตระหนกัถงึผลลพัธ์ของ
ความผิดบาปนัน้อาจช่วยให้ท่านยืนหยดัมัน่คงได้ 

ก. จะเกิดอะไรขึน้เมื่อท่านยอมแพ้การทดลอง?  
จงใช้เวลาสกัครู่คิดใคร่ครวญถึงช่วงเวลาท่ีท่านยอมแพ้ตอ่การทดลองของซาตาน   เกิดอะไรขึน้

หลงัจากนัน้?   ผลลพัธ์เป็นอย่างท่ีท่านคาดคิดหรือไม่?   เวลานีเ้ราจะมาดผูลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้เม่ือท่านยอม
แพ้การทดลอง  และแม้วา่ผลลพัธ์ทกุอยา่งจะไม่เกิดขึน้หลงัจากทกุๆ ครัง้ท่ีท่านล้มเหลวตอ่การตอบสนอง
ตามวิถีทางของพระเจ้า   แตท่่านจะพบวา่มนัเป็นประโยชน์ท่ีจะคดิถึงผลลพัธ์เหลา่นีใ้นขณะท่ีท่านถกู
ทดลองให้ท าบาป  เพราะวา่มนัจะช่วยท าให้ท่านมัน่ใจในการติดตามวิถีทางของพระเจ้าเมื่อต้องตอบสนอง
ความจ าเป็นและความปรารถนาของทา่น  และน่ีคือผลจากการยอมแพ้ตอ่การทดลอง 

1.  ท่านจะกระท าบาป 

ทกุครัง้ท่ีท่านยอมแพ้ตอ่การทดลองของซาตาน ท่านก็ได้ละเมิดตอ่พระบญัญตัิข้อหนึง่ข้อใดของ 
พระเจ้า   ยากอบได้บรรยายถึงผลลพัธ์ตา่งๆ ของการยอมฟังความคิดแวบแรกท่ีเป็นการทดลองให้ท าบาป
นัน้ ดงันี ้
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ยากอบ 1:14-16  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

แต่ว่าทุกคนกถู็กล่อให้หลง เม่ือกิเลสของตัวเองล่อและชักน าให้กระท าตาม ครัน้
ตัณหาเกิดขึน้แล้วกท็ าให้เกิดบาป และเม่ือบาปเจริญเตม็ที่แล้วกน็ าไปสู่ความ
ตาย พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า อย่าหลงผิดไปเลย  

ซาตานพยายามท าให้ท่านลืมวา่การตดิตามหนทางของมนันัน้น าไปสูก่ารท าความผดิบาป   แตด่งัท่ีข้อ 
16 ได้กลา่วไว้วา่ อย่าปลอ่ยให้ซาตานลวงท่านให้หลงผิดไปเลย   

ถ้าหากท่านกระท าบาปแล้ว ก็จงสารภาพบาปตอ่พระเจ้าและแสวงหาการอภยับาปผิดท่ีมาจาก
พระองค์ 

2.  ท่านจะท าร้ายตนเองและผู้อ่ืน 

ซาตานจะพยายามท าให้ท่านเช่ือวา่จะเกิดแตส่ิง่ดีเท่านัน้หากท่านยอมแพ้ตอ่การทดลองของมนั   จง
อยา่เช่ือมาร   ความบาปมีราคาท่ีต้องจ่ายเสมอ “เพราะวา่คา่จ้างของความบาปคือความตาย แตข่อง
ประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซคูริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา” (โรม 6:23) 

การท าบาปนัน้ไมเ่พียงสง่ผลกระทบตอ่ตวัทา่นเท่านัน้ แตม่นัยงัสง่ผลกระทบถึงคนอื่นด้วย และ
บางครัง้ก็ลกึล า้เกินกวา่ท่ีท่านจะจินตนาการได้  ท่านอาจจะไมไ่ด้เห็นผลของมนัในทนัที แตเ่วลาจะแสดงให้
ท่านได้เห็นถึงความเสยีหายนัน้ 

ในพระคมัภีร์เดิม ความผิดบาปของกษัตริย์ดาวิดท่ีท ากบันางบทัเชบา มีผลลพัธ์ท่ีเลวร้าย และน่ากลวั  
ดาวิดได้กระท าผิดในการลว่งประเวณีก่อน แล้วตอ่มาจงึได้ฆา่สามีของนางบทัเชบาเพื่อปกปิดความผิด
บาปของเขา    ตอ่มาเมื่อบาปของพระองค์ถกูเปิดโปง พระเจ้าได้ทรงลงโทษ    ดาวิดโดยการเอาชีวิตของ
ทารกท่ีเกิดมานัน้เสีย อนัเป็นผลจากความผิดบาปของพระองค์   การลงโทษของพระเจ้ายงัสง่ผลกระทบตอ่
ลกูหลานในอนาคตของกษัตริย์ดาวิดด้วย   (ด ู2 ซามเูอล 12:10-12 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเตมิ)    แน่นอนวา่
กษัตริย์ดาวิดคงจะไมเ่คยจินตนาการถึงผลลพัธ์อนัแสนเจ็บปวดเหลา่นีใ้นขณะท่ีท่านถกูทดลองให้กระท า
ความผิดกบันางบทัเชบา 

3.  ท่านจะตอบสนองความจ าเป็นนัน้ได้เพียงช่ัวคราวและจะไม่
เคยหมดสิน้ 

ทางออกท่ีให้ผลรวดเร็วของซาตานนัน้จะไมเ่คยเป็นทางออกท่ีถาวรตอ่ความจ าเป็นในชีวิตของท่าน   
หนทางเดียวของการค้นพบความพงึพอใจท่ีแท้จริงในชีวิตก็คือ การเตมิเตม็ด้วยวิถีทางของพระเจ้าเท่านัน้  
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มารพยายามท่ีจะท าให้ท่านคดิถึงแตผ่ลประโยชน์ตา่งๆ ท่ีให้ผลรวดเร็วแบบทนัทีทนัใดหากยอมท าตาม
วิถีทางของมนั   มารไม่ต้องการให้ท่านได้คิดแม้แตน้่อยวา่ข้อเสนอของมนันัน้จะช่วยได้นานสกัเทา่ไหร่ 

4.  การท าตามวิธีการของซาตานจะยิ่งเพิ่มความจ าเป็นหรือความ
กระหายในความต้องการนัน้มากยิ่งขึน้ 

หลงัจากท่ีท่านได้ลิม้ลองความพงึพอใจท่ีได้ในสิง่ท่ีต้องการมาอยา่งรวดเร็ว  และอยา่งเห็นแก่ตวัแล้ว 
ท่านจะยิ่งทวีความกระหายมากขึน้ในความปรารถนาท่ีจะได้รับความพงึพอใจเชน่นัน้อีก   ความสขุท่ีท่าน
รู้สกึจะคงอยูเ่พียงชัว่ขณะหนึง่เท่านัน้   ทนัทีท่ีความพงึพอใจชัว่คราวนัน้จืดจางลง ความจ าเป็นหรือความ
ปรารถนานัน้จะยงัคงมีอยูเ่หมือนเดมิ แตร่ะดบัของความกระหายนัน้จะทวีมากขึน้กวา่เดมิ 

5.  การยอมแพ้ครัง้เดยีวจะน าท่านสู่ความคับข้องใจที่ใหญ่หลวง 

ท่านมีความจ าเป็นบางอยา่งและทา่นก็ต้องการท่ีจะได้รับการตอบสนอง   แตว่า่ดเูหมือนไมมี่อะไรท่ีจะ
เกิดขึน้จากพระเจ้าเลย  ดงันัน้ทา่นจงึรู้สกึคบัข้องใจ   ซาตานได้ทดลองท่าน แล้วทา่นก็ได้พา่ยแพ้ให้แก่
ความคบัข้องใจนัน้ และพยายามท่ีจะเตมิเต็มความจ าเป็นนัน้ด้วยหนทางท่ีมารเสนอให้  แตแ่ล้วไมน่านนกั
ความจ าเป็นนัน้ก็กลบัมาอีก และความรู้สกึคบัข้องใจก็กลบัมาด้วย!   ทัง้นีเ้พราะความจ าเป็นในชีวิตยงั
ไม่ได้รับการเตมิเตม็อยา่งสมบรูณ์ ความรู้สกึคบัข้องใจจงึเพิ่มทวีขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

6.  การยอมแพ้ครัง้หน่ึงท าให้ง่ายขึน้ที่จะยอมแพ้ในครัง้ถัดไป 

“ครัง้แรกมกัจะยากท่ีสดุ แตค่รัง้ตอ่ไปรับรองวา่เจ้าจะเพลดิเพลนิกบัมนัมากขึน้”    ถ้าหากวา่น่ีเป็นสิ่งท่ี
มารก าลงัให้เหตผุลกบัท่านอยู ่น่ีก็เป็นสญัญาณท่ีแนน่อนวา่มารก าลงัวางแผนท่ีจะทดลองท่านอีกในเร่ืองนี ้    

ถ้าหากท่านได้พลาดท่าล้มเหลวในครัง้ท่ีสองและครัง้ท่ีสาม มารก็อาจจะท าให้ท่านเช่ือวา่ท่านได้ลืม
เก่ียวกบัการเป็นคริสเตียนไปแล้ว “ดสูมินัยุง่ยากเกินไปส าหรับเจ้าในการเป็นคริสเตียน  มองดตูวัเจ้าส ิน่ี
เป็นครัง้ท่ีสามแล้วภายในสปัดาห์นีท่ี้เจ้าได้กระท าบาปในเร่ืองนี”้    มารจะท าทกุสิง่เท่าท่ีมนัจะสามารถท า
ได้ เพื่อจะท าให้ท่านสิน้หวงั   เมื่อความหวงันัน้หมดลง ก็ง่ายมากท่ีท่านจะยอมเลิกรา และไมแ่ม้แตจ่ะ
พยายามท่ีจะต้านทานการทดลองนัน้เม่ือมนักลบัมาอีก 
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7. การยอมแพ้ต่อการทดลองอย่างหน่ึงจะน าไปสู่การทดลองอ่ืน
ที่ใหญ่กว่า 

หลายครัง้มารจะให้เหตผุลวา่ “น่ีเป็นแคเ่ร่ืองเลก็น้อยเท่านัน้ ท าไปเลย ไม่ท าให้ใครเดือดร้อนสกันิด”   
แตถ้่าทา่นยอมท าผิดในสิง่เล็กๆ แล้วละ่ก็ มารจะกลบัมาลอ่ชวนทา่นด้วยการทดลองท่ีใหญ่ขึน้อย่างรวดเร็ว   
ซาตานยงัคงมีแผนการท่ียอดเย่ียมท่ีจะชว่ยท่านปกปิดความบาปท่ีท่านได้กระท า   แตแ่ผนการปกปิดของ
มารนัน้โดยปกติแล้วจะใช้การกระท าความผิดบาปอีกอยา่งหนึ่งซึง่ให้ผลลพัธ์ท่ีเลวร้ายยิ่งกว่าเดมิ 

เร่ืองราววิปโยคแห่งความบาปของดาวิดกบันางบทัเชบานัน้เป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนมาก ส าหรับประเด็นนี ้
(2 ซามเูอลบทท่ี 11 และ 12)   การทดลองครัง้แรกของดาวิดเป็นเร่ืองราคะตณัหาท่ีเกิดขึน้ในความคิดของ
พระองค์   หลงัจากนัน้พระองค์ได้สง่คนไปตามนางบทัเชบาให้มาหาพระองค์ท่ีพระราชวงั   ดาวิดได้ท าการ
ลว่งประเวณีและเธอก็ตัง้ครรภ์   เมื่อดาวดิทราบเร่ืองนี ้พระองค์ก็พยายามจะปกปิดความผิดบาปของ
พระองค์โดยการเรียกให้สามีของนางบทัเชบากลบัมาจากสนามรบ 

แตเ่ม่ือแผนการปกปิดของดาวิดใช้ไม่ได้ผล พระองค์ก็จดัการให้อรีุอาห์ผู้ เป็นสามีถกูฆา่ในสนามรบ   
แผนการในสว่นนีข้องดาวิดประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดี จนกระทัง่นาธนัผู้ เผยพระวจนะได้มาหาและเปิด
โปงเร่ืองราวทัง้หมดนี ้  เราเห็นได้วา่ความบาปอยา่งหนึง่ได้น าไปสูค่วามบาปอีกอยา่งหนึง่จนกระทัง่ดาวิด
ถกูผกูมดัด้วยความบาปตา่งๆ จนดิน้ไมห่ลดุ 

เม่ือท่านยอมแพ้ตอ่การทดลอง ท่านก็ได้แสดงถึงพลงัอ านาจของความบาปนัน้ท่ีมีอยูเ่หนือชีวิตของ
ท่าน   แตค่วามบาปมกัน ามาซึง่การหลอกลวงด้วยเสมอ และบอ่ยครัง้เรามกัล้มเหลวในการเห็นความผิด
บาปนีท่ี้ก าลงัมีอ านาจอยูเ่หนือชีวิตของเรา 

การหลอกลวงนีม้กัจะมาในรูปท่ีท าให้เรามีความรู้สกึว่าการยอมแพ้ตอ่การทดลองนัน้เป็นสิง่ท่ีไร้
อนัตราย    การหลอกลวงเชน่นีท้ าให้เรายอมแพ้การทดลองในครัง้ตอ่ไปได้ง่ายขึน้ 

ถ้าเราจะท าลายอ านาจของความบาปในชีวิตของเรา เราจ าเป็นต้องเร่ิมต้นท่ีความจริงของพระเจ้า และ
มองดแูตล่ะการทดลองนัน้ด้วยมมุมองของพระเจ้า   พระเจ้าทรงเกลียดชงัความผดิบาป และเราก็
จ าเป็นต้องมีทา่ทีอยา่งเดียวกนันีต้อ่ความผิดบาปด้วยเช่นกนั  
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8. การยอมแพ้ต่อการทดลองของท่านอาจส่งผลให้คนอ่ืนยอม
แพ้ต่อการทดลองอย่างเดียวกัน 

เก่งเป็นคริสเตียนได้ประมาณสามสปัดาห์แล้ว   เขาก าลงัตอ่สู้ดิน้รนอย่างมากในการเลิกนิสยัการสบู
บหุร่ี กฏเกณฑ์ในศนูย์พกัพิงของทีนชาล์เล้นจ์นัน้เป็นสิง่ท่ีชว่ยเขาได้บ้างเพราะว่าท่ีนัน่ห้ามมิให้มีการสบู
บหุร่ี   แตเ่ม่ือคืนนีเ้ก่งเกือบจะยอมแพ้ตอ่การทดลองให้สบูบหุร่ี เพราะวา่บางคนในศนูย์พกัพิงแหง่นีไ้ด้เก็บ
บหุร่ีมวนหนึง่ขึน้มาสบูท่ีสนามหลงับ้าน   กลิน่บหุร่ีท่ีคุ้นเคยนัน้ท าให้การทดลองของซาตานนัน้ยิ่งเป็นสิง่ท่ี
ยากล าบากมากขึน้ส าหรับเก่งในการรับมือกบัมนั 

คนท่ีแอบสบูบหุร่ีคนนัน้อาจจะไมไ่ด้ตัง้ใจท่ีจะท าร้ายเก่ง   เขาไม่ได้เชือ้เชิญเก่งให้เข้าร่วมสบูบหุร่ีกบั
เขา   เขาคดิวา่การแอบหลบท่ีสนามหลงับ้านและสบูบหุร่ีมวนนัน้โดยล าพงัคนเดียว จะไม่สง่ผลกระทบ
อะไรตอ่ใคร 

แตเ่ม่ือท่านยอมแพ้ตอ่การทดลอง คนอื่นก็พลอยได้รับผลกระทบจากความบาปของท่านด้วย   เราทกุ
คนล้วนมีความรับผิดชอบในการด าเนินชีวิตท่ีบริสทุธ์ิ   พระเยซทูรงมีถ้อยค าท่ีรุนแรงยิ่งตอ่บคุคลท่ีค าพดู
และการกระท าของเขาได้ทดลองคนอ่ืนให้กระท าบาปด้วย 

ลูกา 17:1-3  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์อีกว่า “จ าเป็นต้องมีเหตใุห้หลงผิด แต่
วิบัตแิก่ผู้ที่ก่อเหตใุห้เกิดความหลงผิดนัน้ ถ้าเอาหนิโม่แป้งผูกคอคนนัน้ถ่วงเสียที่
ทะเล กด็ีกว่าให้เขาน าผู้เล็กน้อยเหล่านีค้นหน่ึงให้หลงผิด  จงระวังตัวให้ดี ถ้าพี่
น้องผิดต่อท่านจงเตือนเขา และถ้าเขากลับใจแล้ว จงยกโทษให้เขา 

เอวาซึง่เป็นบคุคลแรกท่ียอมแพ้ตอ่การทดลองให้ท าบาปในสวนเอเดน ได้ตกลงไปในกบัดกัท่ีวา่นี ้  
ทนัทีท่ีเธอกระท าบาป เธอก็ออกไป และท าให้อาดมัได้ท าบาปร่วมกบัเธอในการกินผลไม้ต้องห้ามนีด้้วย   
เม่ือคนอ่ืนเห็นท่านกระท าบาป พวกเขาก็จะมีโอกาสงา่ยขึน้ในการให้เหตผุลกบัตนเองวา่ไมเ่ป็นไรส าหรับ
พวกเขาท่ีจะท าบาปอยา่งเดียวกนันี ้

9. การยอมแพ้ต่อการทดลองจะน าสู่การให้เหตุผลอย่างผดิๆ ต่อ
สิ่งที่ถูกและผดิ 

เม่ือท่านยอมแพ้ตอ่การทดลองให้กระท าบาป มารก็พร้อม และเต็มใจท่ีจะชว่ยท่านในการหาเหตผุล
ให้กบัการกระท าบาปทัง้หลายของท่าน    มารจะจดัเตรียมข้อแก้ตวัมากมายให้แก่ท่านเพื่ออธิบายวา่ท าไม
การกระท าผิดทัง้หลายนัน้จงึเป็นสิง่ท่ีท าได้   มารจะแสดงให้ท่านเห็นว่าท าไมสถานการณ์นีจ้งึเป็นกรณี
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ยกเว้นจากกฏบญัญตัิทัง้หลายของพระเจ้า   ซาตานจะบดิเบือนความจริงและพยายามท่ีจะท าให้ท่าน
ยอมรับความคดินัน้วา่สิง่ท่ีท่านกระท าไมไ่ด้เป็นความบาปจริงๆ  มารจะท าอะไรก็ตามเพื่อน าทา่นกลบัไปสู่
การเสพย์ติดการกระท าความผิดบาปนัน้อีก 

เม่ือท่านยอมแพ้การทดลองและท าบาป พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะท าให้ทา่นส านกึบาป โดยพระองค์จะ
ตรัสกบัจิตใจหรือจิตส านกึของท่าน  ท่านอาจมีความรู้สกึของการฟ้องผิดด้วย   แตถ้่าทา่นไม่ยอมฟังในสิง่ท่ี
พระเจ้าก าลงัตรัสกบัท่านผา่นทางจิตใจ  ท่านก็ก าลงัหลอกตนเองให้เช่ือวา่มนัจะไมเ่ป็นอะไรกบัการมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมท่ีเต็มไปด้วยความบาปนี ้

หากท่านยงัคงไมย่อมฟังพระเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสกบัท่านผา่นทางจิตใจ เม่ือนัน้ท่านก็ก าลงั “ท าให้
จิตใจของท่านแข็งกระด้างไป”   เม่ือท่านให้เหตผุลจนสามารถท าบาปได้ ท่านก็ได้น าตวัเองไปสูก่ารเช่ือใน
ความหลอกลวงของตน และท่านก็จะไมฟั่งพระเจ้าอีกตอ่ไปในยามท่ีพระองค์ตรัสกบัจิตใจของท่าน 

ใน 2 ซามเูอลบทท่ี 11 และ 12 กษัตริย์ดาวิดได้ก้าวเข้าสูเ่ส้นทางท่ีผิด คือในความผดิท่ีได้ท ากบันาง
บทัเชบา   บาปครัง้แรกของดาวิดได้น าพระองค์ไปสูก่ารวางแผนการฆาตกรรมสามีของนางบทัเชบา   เก้า
เดือนตอ่มาผู้ เผยพระวจนะนาธนัได้กลา่วแทนพระเจ้าในการเผชิญหน้ากบัความผดิบาปของดาวิด  ในท่ีสดุ
ดาวิดได้กลบัใจใหม ่  ค าอธิษฐานแห่งการกลบัใจใหมข่องพระองค์นัน้ปรากฏอยูใ่นสดดุีบทท่ี 51 

10. ท่านจะมีความรู้สึกฟ้องผดิในใจ 

เม่ือเราท าบาปพระเจ้าจะทรงกระท าให้เราส านกึผิด   แตบ่างครัง้เราอาจจะไม่ได้ยินพระองค์ เพราะวา่
เราก าลงัหลงไปตามทางของเราเองแทนท่ีจะยอมฟังพระองค์    หากทา่นยอมแพ้ตอ่การทดลอง พระ
วิญญาณบริสทุธ์ิจะท าให้ท่านตระหนกัถงึความบาปผิดของท่าน   หลายครัง้การส านึกผิดนีจ้ะมาถึงทนัที
หลงัจากท่ีท่านได้ท าตามวถีิทางของซาตานในการตอบสนองความจ าเป็นของท่าน   เม่ือความจ าเป็นนัน้
ได้รับการตอบสนอง ทา่นอาจรู้สกึถกูปลดปลอ่ยจากความตงึเครียดและความคบัข้องใจ   เมื่อท่านผอ่น
คลายลง ท่านอาจสามารถประเมินสถานการณ์นัน้และเร่ิมเห็นวา่เกิดอะไรขึน้จริงๆ   ถ้าทา่นเป็นคนท่ีไวกบั
พระเจ้า พระองค์จะทรงท าให้ความรู้สกึฟอ้งผิดนัน้แจ่มชดัในความจริงท่ีวา่ท่านได้กระท าผิดบาป 

อยา่งไรก็ตาม จงอยา่ใช้ความรู้สกึเป็นมาตรฐานในการพิสจูน์วา่อะไรผิดหรือถกูอยูเ่ร่ือยไป   บางคน
กลา่ววา่ “ถ้าหากฉนัไมรู้่สกึผดิในการท าบางอยา่งแล้ว ฉนัก็จะท าไปเลย”  บคุคลนีอ้าจจะท าเชน่นีอ้ยู่
บอ่ยครัง้จนจิตส านกึของเขาไม่อาจจะสง่สญัญาณเตือนภยัได้อีกตอ่ไป   แตพ่ระบญัญตัิของพระเจ้าได้
กลา่วไว้อยา่งชดัเจนแล้วในพระคมัภีร์  ดงันัน้ไมว่า่ท่านจะรู้สกึอยา่งไรก็ตามเก่ียวกบัพระบญัญตัิของ 
พระเจ้า  ถ้าหากพระเจ้าตรัสวา่บางอยา่งเป็นความผิดบาปแล้ว เราก็จ าเป็นต้องเห็นพ้องด้วยกนักบั
พระองค์ ไมส่ าคญัวา่เราจะรู้สกึอยา่งไรเก่ียวกบัการกระท านัน้ 
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หากทา่นได้แพ้ตอ่การทดลองของมาร เป็นสิง่ส าคญัท่ีท่านต้องสารภาพความผิดบาปของตนตอ่ 
พระเจ้า ไม่วา่ท่านจะรู้สกึผดิหรือไม่ก็ตาม   เม่ือท่านเรียนรู้ท่ีจะเป็นผู้ ท่ีไวตอ่พระเจ้ามากขึน้ ท่านก็จะเร่ิมมี
ความรู้สกึอยา่งเดียวกนักบัพระองค์เก่ียวกบัความผิดบาปตา่งๆ 

11. พระเจ้าจะตามหาท่าน 

แม้วา่ท่านจะหลงท าความผิดบาปไปแล้ว  แต่จงจ าไว้วา่พระเจ้าจะไมท่รงหนัหลงัให้กบัท่าน   พระองค์
ทรงรักท่านและอยากช่วยท่านให้ค้นพบความพงึพอใจท่ีแท้จริงในชีวิต   พระเจ้าทรงต้องการท่ีจะชว่ยให้
ท่านกลบัสูเ่ส้นทางชีวิตท่ีถกูต้อง   เพราะวา่พระองค์ทรงรักท่านอย่างมาก พระองค์จงึทรงอภยัความผิด
บาปของท่านได้เสมอ 

หลงัจากอาดมัและเอวาได้ท าบาปในสวนเอเดน พระเจ้าได้เสด็จออกตามหาพวกเขา   พระเจ้ามิได้รอ
คอยให้พวกเขาตามหาพระองค์   พระเจ้ายงัทรงกระท าสิง่เดียวกนันีก้บัเราทกุคนเช่นกนั 

ทัง้นีเ้ราเองก็ต้องระวงัด้วยวา่เราไม่ได้ก าลงัใช้ความรักของพระเจ้าไปในทางท่ีผิด ถ้าเรารักพระเจ้าจริง 
เราก็จะเช่ือฟังพระองค์   อยา่ตกลงไปในกบัดกัของการท าความผิดบาปแล้วบอกกบัตนเองว่า “โอ นัน่ไม่
เป็นไร พระเจ้าจะให้อภยัฉนัเสมอเมื่อฉนัอธิษฐาน”   ทกุครัง้ท่ีท่านท าความผิดบาป ท่านก็ได้เลือกเส้นทาง
ซึง่ท าให้ท่านไกลห่างจากพระเจ้ามากขึน้   ดงันัน้การมีท่าทีท่ีผิดแบบนัน้จะท าให้มนัยากขึน้ท่ีจะฟังเสียง
เตือนของพระเจ้า  ในขณะเดียวกนัการฟังซาตานก็จะกลายเป็นสิง่ท่ีง่ายขึน้มากเช่นกนั 

12. ท่าทขีองท่านต่อพระเจ้าจะเปล่ียนไป 

บางคนกลายเป็นคนท่ีหวาดกลวัพระเจ้าหลงัจากท่ีได้ท าความบาป   พวกเขาคาดว่าพระเจ้าจะทรง 
พระพิโรธและลงโทษพวกเขา   ดงันัน้พวกเขาจงึพยายามท่ีจะซอ่นตวัไว้จากพระเจ้า   ถ้าทา่นได้พยายาม
ท าสิง่เดียวกนันี ้ท่านก็จะรู้วา่มนัใช้ไม่ได้ผล    เพราะวา่เราไมอ่าจซอ่นตวัจากพระเจ้าได้ 

แตถ้่าทา่นเสยีใจจริงๆ ตอ่ความผิดบาปท่ีท่านได้กระท า ท่านก็ไม่จ าเป็นต้องหวาดกลวัพระเจ้า   
พระองค์มิได้เป็นพระเจ้าท่ีทรงพระพิโรธอยูเ่สมอ และรอคอยโอกาสท่ีจะท าลายท่าน   พระองค์ทรงรักท่าน
และเศร้าพระทยัเมื่อท่านหลงกระท าความบาป 

  



การทดลอง  45 

ข. ท าไมผู้คนจงึยอมแพ้ต่อการทดลอง?  
เม่ือไหร่ก็ตามท่ีท่านยอมแพ้ให้แก่การทดลอง เม่ือนัน้ทา่นไมมี่สทิธ์ิจะโทษใครได้นอกจากความผิดของ

ท่านเอง  ไมใ่ชค่วามผิดของพระเจ้าหรือแม้แตข่องซาตาน  แท้จริงเราแตล่ะคนต้องรับผิดชอบตอ่การ
ตดัสินใจท่ีเราได้กระท าไป  ท าไมท่านจงึแพ้การทดลอง? 

1. ท่านไม่ได้เตรียมตวัพร้อมที่จะเผชิญกับการทดลอง 

ใน 1 โครินธ์ 10:13 พระเจ้าได้ทรงสญัญาท่ีจะให้ทางออกแก่ท่านทกุครัง้ท่ีท่านเผชิญการทดลอง   ท่าน
สามารถต้านทานการทดลองได้หากทา่นได้เตรียมพร้อมมาก่อน โดยการอธิษฐาน การศกึษาพระคมัภีร์ 
และการเข้าสนิทกบัพระเจ้า 

คริสเตียนบางคนออ่นแอเกินไปในการต้านทานการทดลอง และนัน่ไมใ่ช่ความผิดของพระเจ้า   
พระองค์ได้ทรงสร้างความเข้มแข็งทกุอยา่งไว้พร้อมตามท่ีท่านจ าเป็นต้องมี  แตถ้่าท่านละเลยความสมัพนัธ์
กบัพระเจ้า และเร่ิมออ่นแอในฝ่ายจิตวิญญาณ ก็ง่ายขึน้ท่ีท่านจะท าผิด 

พระเยซทูรงเตรียมพร้อมส าหรับการทดลองทกุอยา่งท่ีซาตานจะน ามาตอ่สู้กบัพระองค์   พระองค์ทรงรู้
วา่จะแยกแยะสิ่งท่ีเป็นความจ าเป็นหรือความปรารถนาท่ีมารพยายามท าให้พระองค์ตอบสนอง   ท่านเองก็
เช่นกนั ท่านสามารถท่ีจะมีชยัชนะได้ ถ้าหากทา่นได้ใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมตอ่การทดลอง 

2. ท่านพยายามด าเนินชีวิตคริสเตียนด้วยตัวท่านเอง 

ถ้าทา่นพยายามท่ีจะด าเนินชีวิตคริสเตียนโดยปราศจากความชว่ยเหลอืของพระเจ้า ความยุง่ยาก
ล าบากนัน้ก็จะอยูไ่ม่ไกลนกั  เป็นไปไม่ได้ท่ีท่านจะต้านทานการทดลองทกุอยา่งของมารได้ด้วยก าลงัของ
ท่านเอง 

บางคนไม่แน่ใจวา่พวกเขาต้องการเป็นคริสเตียนหรือไม่  แล้วก็พยายามเดนิอยูริ่มขอบรัว้กัน้นัน้ และจะ
ได้มาซึง่สิง่ท่ีดท่ีีสดุจากทัง้สองด้าน  ปัญหาก็คือวา่ทา่นไมอ่าจจะเดนิอยูริ่มขอบรัว้กัน้นัน้พร้อมกบัมีชีวิตท่ี
ใกล้ชิดสนิทกบัพระเจ้าได้   ถ้าทา่นไม่ยอมด าเนินชีวิตคริสเตียนอยา่งจริงจงั ท่านก็จะตกเป็นเหยื่อการ
ทดลองของซาตานได้โดยง่าย  

ทางเดียวท่ีจะประสบความส าเร็จในการเอาชนะการทดลองในแตล่ะวนัก็คือ การผกูพนัตวัในการ
ติดตามพระคริสต์อยา่งสมบรูณ์    
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3. ท่านได้ล้มเลิกความพยายามที่จะตดิตามวิถีทางของพระเจ้า 

พระเจ้าทรงสร้างเราแตล่ะคนให้มีความจ าเป็นและความปรารถนา และพระองค์ได้ทรงสญัญาท่ีจะ
ดแูลทกุความจ าเป็นของเรา   แตบ่างครัง้ก็ไม่ง่ายท่ีจะรู้วา่อะไรเป็นวิถีทางของพระเจ้าในการตอบสนองตอ่
ความจ าเป็นและความปรารถนานัน้    เป็นไปได้วา่ทา่นอาจจะเคยมีประสบการณ์กบัความล้มเหลวในการ
ตอบสนองตอ่ความจ าเป็นของท่านในทางของพระเจ้ามาก่อน    ความคบัข้องใจได้ถกูก่อขึน้ภายในตวัทา่น 
เพราะวา่ความจ าเป็นนัน้ยงัคงมีอยู ่  และมารได้มาและบอกวา่ “น่ีไงทางท่ีง่ายๆท่ีจะตอบสนองตอ่ความ
จ าเป็นของเจ้า   เจ้าน่ีโง่จริงๆ ท่ีพยายามจะท าตามวิธีการของพระเจ้า   ถึงยงัไงก็ใช้ไมไ่ด้ผลส าหรับเจ้าอยู่
ดี” 

มารพยายามท าให้ท่านคดิอยา่งเห็นแก่ตวัวา่ “เจ้าสมควรจะได้รับความสงบสขุในจิตใจและมีความพงึ
พอใจในเวลานีแ้ล้ว”    แตถ้่าทา่นปฏิเสธท่ีจะท าตามวิถีทางของพระเจ้าในการตอบสนองตอ่ความจ าเป็น 
ท่านก็ก าลงัสื่อความหมายวา่ “ฉนัรักตวัเองมากกวา่รักพระเจ้า”    พระเจ้าตรัสในยอห์น 14:15 วา่ “ถ้าทา่น
ทัง้หลายรักเรา ท่านก็จะประพฤตติามบญัญตัิของเรา”    ดงันัน้ ถ้าทา่นยอมแพ้ตอ่การทดลอง ท่านก็ก าลงั
วางความจ าเป็นและความต้องการของทา่นให้อยูเ่หนือพระบญัญตัิของพระเจ้า 

4. ท่านถูกซาตานหลอกลวง  

มารเช่ียวชาญในการโกหกเป็นอยา่งยิง่ และการทดลองสว่นใหญ่จะเก่ียวข้องกบัการหลอกลวง  มารได้
หลอกลวงเอวาให้เช่ือวา่ถ้าเธอกินผลไม้ต้องห้ามนัน้ เธอจะไม่ตายจริงๆ แตจ่ะเป็นเหมือนพระเจ้า  เป็น
ความจริงว่าเธอไม่ได้ตายในฝ่ายกายภาพทนัทีท่ีเธอกินผลไม้นัน้   แตใ่นขณะท่ีก าลงัถูกทดลองนัน้ เธอมิได้
ตระหนกัว่าเธอจะตายในฝ่ายวิญญาณเม่ือเธอไม่เช่ือฟังพระเจ้า 

คนมากมายได้ตกลงไปในกบัดกัการหลอกลวงของซาตานเป็นเวลานาน  คริสเตียนใหมอ่าจมีความ
ยากล าบาก ในการยอมรับในสิง่ท่ีพระคมัภีร์กลา่ววา่เป็นความจริง  ในกรณีท่ีมีสิง่ท่ีพระคมัภีร์สอนขดักบัสิ่ง
ใดๆก็ตามท่ีเขามีประสบการณ์ด้วยตนเอง    ในท่ีนีมี้ค าแนะน าส าหรับอาจารย์คริสเตียนด้วย เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ ท่ีตกลงไปในกบัดกัทัง้หลายของซาตาน 

2 ทโิมธี 2:24-26  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม  

ฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาท แต่ต้องมีใจ
สุภาพต่อคนทัง้ปวง เหมาะที่จะเป็นครูและมีความอดทน 
ชีแ้จงให้ฝ่ายตรงกันข้ามเข้าใจด้วยความสุภาพ ว่าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขา
กลับใจ และมาถงึซึ่งความจริง และหลุดพ้นบ่วงของมารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ท า
ตามความประสงค์ของมัน 
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ท่านมีพระสญัญาของพระเจ้า ท่ีวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะทรงน าทา่นไปสูค่วามจริงทัง้มวล (ยอห์น 
16:13)   หนทางเดียวท่ีจะรักษาตวัทา่นไว้จากการหลอกลวงทัง้หลายของซาตานก็ คอืการรู้จกัความจริงนัน้   
การศกึษาพระวจนะของพระเจ้า และการฟังพระสรุเสียงของพระองค์เป็นสองวิธีท่ีดท่ีีสดุท่ีจะท าให้รู้จกั
ความจริงของพระเจ้า   ถ้ามีแนวความคดิบางอยา่งเข้ามาสูค่วามคดิของท่าน และท่านไมแ่น่ใจวา่
แนวความคิดนัน้มาจากพระเจ้าหรือเปลา่ จงตรวจสอบเพื่อดวูา่พระคมัภีร์พดูอยา่งไรบ้างเก่ียวกบัความคดิ
นัน้   ถ้าความคิดนัน้สอดคล้องกบัพระวจนะของพระเจ้า ท่านก็ท าตามความคดินัน้ได้  

5. ท่านไม่ได้ยืนหยัดต่อสู้กับซาตานและการทดลองของมัน  

ในยากอบ 4:7 พระเจ้าตรัสกบัเราให้ต้านทานมารร้ายท่ีมาพร้อมกบัการทดลองทัง้หลายของมนั   มาร
ต้องการท่ีจะท าลายชีวิตของท่าน  

เราจ าเป็นต้องมีจดุยืนท่ีชดัเจนในฝ่ายของพระเจ้าและปฏิเสธท่ีจะฟังซาตานเม่ือมนัมาหา  และ
ต้านทานค าเชิญชวนทัง้หลายของมาร 

6. ท่านรู้สึกว่าการท าบาปนัน้ไม่เป็นอะไร เพราะพระเจ้าให้อภัย
เสมอ 

บคุคลท่ีคิดว่าเขาสามารถท าบาปในวนันี ้และจะได้รับการอภยัโทษจากพระเจ้าอยา่งง่ายๆ ในเวลาท่ี
เขาต้องการ เขาก็ก าลงัมุง่ไปสูค่วามยุง่ยากล าบากอนัใหญ่หลวง ทา่ทีเชน่นีข้ดักบัวิถีทางท่ีถกูต้องในการ
ด าเนินชีวิตตามท่ีพระคมัภีร์ได้สอนไว้ (ดสูภุาษิต 1:20-33)    เราไมอ่าจใช้พระเมตตาของพระเจ้าไปในทาง
ท่ีผิด   เพราะวา่การกลบัใจท่ีแท้จริงหมายถงึการหนัหลงัให้กบัความผิดบาป และเร่ิมต้นตอบสนองความ
จ าเป็นหรือการทดลองในวิถีทางของพระเจ้า 

7. ท่านได้ท าตามความปรารถนาโดยปราศจากการควบคุม 

ความปรารถนาและอารมณ์ทัง้หลายนัน้อาจกลายเป็นสิง่ท่ีรุนแรงยิ่งหากท่าน ปลอ่ยปละละเลย   
แท้จริงแล้วความต้องการเหลา่นีจ้ะควบคมุความคดิและการกระท าของท่าน หากท่านมิได้หยดุยัง้มนัไว้   
อารมณ์ของท่านจะผกูพนัอย่างใกล้ชิดกบัความปรารถนา   บางทีท่านอาจเคยเห็นคนท่ีโกรธมากจนถึงขัน้
สญูเสียความสามารถในการใช้เหตผุล/ความเป็นเหตเุป็นผล  ในเวลาเช่นนีค้นนัน้อาจพดูหรือกระท าสิง่
ตา่งๆ ท่ีเขาอาจเสียใจในภายหลงั 
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หากทา่นไม่ระวงัตวั ความปรารถนาของทา่นอาจแปรเปลี่ยนเป็นรุนแรงเสียจนท่านขาดพลงัอ านาจใน
การปฏิเสธวา่ไม ่  ในพระธรรมสภุาษิต พระเจ้าทรงเตือนเราให้รักษาความปรารถนาของเราไว้ภายใต้การ
ควบคมุ   (ดยูากอบ 1:14-16 ด้วย) 

สุภาษิต 7:24-25  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

โอ บุตรชายเอ๋ย บัดนีจ้งฟังเรา และจงตัง้ใจต่อถ้อยค าจากปากของเรา อย่าให้ใจ
ของเจ้าหนัไปตามทางของนาง อย่าเจิ่นอยู่ในวิถีของนางนัน้  

พระเจ้าได้ประทานค าเตือนนีใ้นพระธรรมสภุาษิตเม่ือตรัสเก่ียวกบัวิธีการหลีกเลี่ยงจากการทดลอง
ตา่งๆ ทางเพศ 

8. ท่านมีความจริงใจ แต่ยังคงพ่ายแพ้การทดลอง 

สมมตุิวา่เวลานีท้่านเป็นคริสเตียนเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว และท่านอยากท่ีจะรับใช้พระเจ้า  แตมี่การ
ทดลองอยูอ่ยา่งหนึง่ท่ีท่านแพ้ทกุครัง้ท่ีเกิดขึน้   ท่านรู้วา่มนัเป็นความบาป   ท่านเกลียดชงัและรู้สกึเสียใจ
อยา่งจริงใจตอ่ความล้มเหลวของทา่นทกุครัง้ท่ีท่านท าบาป   แตด่เูหมือนวา่ทา่นยงัไมส่ามารถมีชยัชนะ
เหนือการทดลองนัน้  อะไรคือทางออกของปัญหานี?้ 

อยา่งแรก ทา่นจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการเอาชนะการทดลองนี ้  ถ้าท่านยงั
พยายามท่ีจะด าเนินชีวิตคริสเตียนด้วยก าลงัของท่านเอง สิง่แรกท่ีท่านจ าเป็นต้องท าก็คือการแน่ใจวา่ 
พระคริสต์ยงัทรงเป็นผู้ ท่ีถือครองอ านาจเหนือชีวิตของท่านอยู ่ หลงัจากนัน้ทา่นต้องวางพระเจ้าไว้ในอนัดบั
แรกของทกุสถานการณ์ท่ีท่านเผชิญอยา่งมีสติอยูเ่สมอ 

ท่านจ าเป็นต้องจริงใจตอ่พระเจ้า  ในช่วงเวลาของการทดลอง ท่านควรจะบอกพระเจ้าทนัทีวา่ก าลงั
เกิดอะไรขึน้ภายในตวัท่าน    ถ้าทา่นรู้สกึเหมือนว่าก าลงัจะพา่ยแพ้ตอ่การทดลองนัน้จริงๆ จงบอก
ความรู้สกึนีต้อ่พระเจ้า   การอธิษฐานกบัพระเจ้าหลงัจากท่ีการทดลองนัน้ได้ผา่นพ้นไป  และทา่นได้พลาด
ท่าล้มเหลวแล้วจะไมค่อ่ยเกิดผล  และอาจจะยากยิง่กวา่ท่ีจะเอาสายตาออกจากการทดลองก่อนท่ีท่านจะ
ยอมแพ้ และน าปัญหานัน้มาพดูคยุกบัพระเจ้าก่อนท่ีความปรารถนาจะได้รับการตอบสนอง   อย่างไรก็ตาม
น่ียงัคงเป็นวิธีการท่ีทรงพลงัในการปกปอ้งท่านจากการล้มลงในบาป 

ปัญหาอีกสว่นหนึง่อาจเป็นเร่ืองท่ีท่านไมไ่ด้ตอบสนองความจ าเป็นและความปรารถนาของท่านด้วย
วิถีทางของพระเจ้า  ท่านอาจรู้วา่การท าตามการทดลองของซาตานนัน้เป็นบาป แตใ่นขณะเดียวกนัทา่นก็
ไม่ได้ท าอะไรเลยในการค้นหาทางออกนัน้ด้วยวิธีการของพระเจ้า หรือบางทีท่านอาจรู้ถึงหนทางของพระ
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เจ้าในการตอบสนองความจ าเป็นนัน้ แตท่่านมิได้ผกูพนัตวัท่านในการติดตามทางของพระเจ้า   ท่าน
จ าเป็นต้องตดัสินใจท่ีจะตดิตามพระเจ้า แล้วหลงัจากนัน้ไมย่อมให้สิง่ใดมาเปลี่ยนใจของท่านได้ 

ค. ท่านควรท าอย่างไรหลังจากแพ้การทดลอง?   
ถ้าทา่นได้ยอมแพ้ตอ่การทดลองและได้ท าบาป จงอยา่เลิกตดิตามพระเจ้า  พระเจ้ามิได้ปฏิเสธท่าน  

และท่านก็ไมค่วรท่ีจะอยูใ่นความบาปนัน้ตอ่ไปเช่นกนั   ไม่ส าคญัวา่ความล้มเหลวของทา่นนัน้จะเลก็น้อย
หรือใหญ่โตเพียงใด ท่านจ าเป็นต้องด าเนินการโดยทนัทีดงัตอ่ไปนี ้

1. ยอมรับความผิดพลาดความล้มเหลวของท่าน 

อยา่พยายามท าเป็นไมรั่บรู้ตอ่ความบาปหรือพยายามปกปิดไว้  จงยอมรับตอ่พระเจ้าและตอ่ตวัเอง   
จงสารภาพความบาปของทา่นแล้วพระเจ้าจะทรงอภยัให้  การยอมรับความบาปจะเป็นก้าวแรกของการ
เอาชนะปัญหานัน้ซึง่ได้น าไปสูค่วามผิดพลาดล้มเหลว  การสารภาพความผิดบาปของท่านกบัคริสเตียนอีก
คนหนึง่อาจเป็นประโยชน์ตอ่ท่านด้วย  ขอไห้เขาชว่ยท่านให้ค้นพบวิถีทางของพระเจ้าในการเอาชนะปัญหา 

ถ้าความบาปของท่านสง่ผลกระทบตอ่คนอ่ืน ท่านจ าเป็นต้องไปหาเขา สารภาพความผิดบาปของทา่น 
และขอการยกโทษบาปจากพวกเขา  

2. ระบุสิ่งที่เป็นความจ าเป็นหรือความปรารถนา และวางแผนใน
การตอบสนองโดยวิถีทางของพระเจ้า 

หากทา่นต้องการต้านทานการทดลองให้ประสบผลส าเร็จ ท่านจ าเป็นต้องรู้จกัวิธีการตอบสนองตอ่
ความจ าเป็นและความปรารถนาทัง้หลายของท่านด้วยแนวทางของพระเจ้า   แม้วา่ทา่นอาจยงัมี
ประสบการณ์เป็นครัง้คราวถงึความพงึพอใจในการตอบสนองตอ่ความจ าเป็นนัน้ในแนวทางของซาตาน 
ท่านสามารถแน่ใจได้เลยวา่ทางออกของมารนัน้เป็นสิง่ท่ีไม่จีรัง และความจ าเป็นของท่านจะกลบัมาใหม ่  
ดงันัน้ทา่นจงวางแผนเสียในวนันีว้า่ทา่นจะตอบสนองตอ่ความจ าเป็นในครัง้หน้าอยา่งไร   ท่านคงต้อง
ขอให้คริสเตียนอีกคนหนึง่ช่วยท่าน หรือขอให้เขาอธิษฐานร่วมกบัท่าน  

3. ให้ประเมินการอุทศิตัวของท่านกับพระคริสต์ 

เม่ือท่านพลาดท่าล้มเหลวและยอมแพ้ตอ่การทดลองของซาตาน ทา่นสามารถใช้สิง่นีเ้ป็นโอกาสในการ
เข้าใกล้ชิดสนิทกบัพระเจ้า   จงบอกพระเจ้าถึงสิง่ท่ีท่านต้องการท่ีจะท า แล้วจงท าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็
ตามท่ีจ าเป็นเพ่ือให้พระเยซคูริสต์เป็นท่ีหนึง่ในชีวิต 
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4. กล่าวอ้างพระสัญญาของพระเจ้าเพื่อรับก าลัง 

พระสญัญาทัง้หลายของพระเจ้าไมไ่ด้มีเพื่อบรรดาผู้น าคริสเตียนท่ีมีช่ือเสียงเท่านัน้   ท่านมีสทิธิท่ีจะ
ได้รับพระสญัญาเหลา่นีเ้ช่นกนั   พระสญัญาในฟีลปิปี 4:13 เป็นจริงส าหรับท่านด้วย “ข้าพเจ้าผจญทกุสิง่
ได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมก าลงัข้าพเจ้า”   พระสญัญาใน 1 โครินธ์ 10:13 ก็เป็นข้อพระธรรมท่ีดีท่ีจะ
ท่องจ า และกลา่วอ้างให้ตวัเอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือท่านรู้สกึว่าอยูห่่างไกลจากพระเจ้า 

จงค้นหาข้อพระธรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการทดลองนัน้ซึง่ยากท่ีสดุส าหรับท่านในการเอาชนะ และจง
กลา่วอ้างข้อพระธรรมเหลา่นัน้ตอ่ตวัเองตลอดวนัทกุวนั   มีหนงัสือตา่งๆ ท่ีให้รายการของพระสญัญา
ทัง้หลายของพระเจ้าซึง่ท่านอาจพบวา่เป็นประโยชน์ในการค้นหาข้อพระธรรมเหลา่นัน้ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ทดลองบางอยา่งท่ีท่านก าลงัเผชิญอยู ่  จงขอความช่วยเหลือจากครูของท่านในการค้นหาหนงัสือท่ีวา่นี ้ 

5. อย่าจมอยู่กับความรู้สึกที่ฟ้องผดิ 

อยา่ยอมนัง่แช่อยูก่บัความผิดพลาดล้มเหลวของท่าน   มารรักท่ีจะฟอ้งร้องท่านภายหลงั 
จากท่ีท่านผิดพลาดล้มเหลว    มารจะท าทกุอยา่งเพื่อท าให้ท่านท้อแท้ใจ และเช่ือวา่ทา่นล้มเหลวอยา่ง

สิน้เชิง   อยา่ปลอ่ยให้มารหลอกลวงท่านด้วยการให้เหตผุลของมนั  ถ้าท่านได้สารภาพความผดิบาปของ
ท่านตอ่พระเจ้าแล้ว ท่านก็ไมจ่ าเป็นต้องเสียเวลาอีกสามวนัอยูใ่นท่าทีของความหมน่หมอง และลงโทษ
ตวัเองส าหรับความผิดพลาดล้มเหลวนัน้ 

มารต้องการให้ท่านเสียใจตอ่ตวัเอง และหดหู่เก่ียวกบัความล้มเหลวของทา่นมาก จนท่านไมอ่ยากจะ
พยายามด าเนินชีวิตคริสเตียนอีก   หลายครัง้มารจะน าความผิดพลาดล้มเหลวของทา่นขึน้มาในอีกไมก่ี่วนั 
หรือในอีกไม่ก่ีสปัดาห์ หรือแม้แตใ่นอีกไม่ก่ีปีภายหลงั   แล้วมารจะกลา่วหาทา่นวา่ “ดสูิง่ท่ีเจ้าท าสิ!   นัน่
ไมใ่ช่สิ่งท่ีเลวร้ายดอกหรือ?  เจ้าน่ีบาปเสียจริงๆ!   เจ้าช่างเป็นคริสเตียนท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีเลวร้ายเสียน่ี
กระไร  เจ้าควรท่ีจะรู้สกึผิดส าหรับสิ่งท่ีเจ้าได้กระท า”  

อยา่ฟังค าโกหกของซาตาน   ถ้าพระเจ้าได้ทรงยกโทษทา่นแล้ว ท่านก็ไมจ่ าเป็นต้องขดุเอาความผิด
บาปทัง้หลายในอดีตนัน้ขึน้มาใสใ่จอีกตอ่ไป 
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บทสรุป 
จริงอยูว่า่ทา่นอาจพลัง้พลาดล้มเหลว เป็นครัง้คราว ซึง่ก็เหมือนกบัคริสเตียนทกุคน   แตอ่ยา่ลืมท่ีจะ

ร้องขอก าลงัและสติปัญญาจากพระเจ้าท่ีจะต้านทานทกุการทดลองท่ีซาตานสง่มา 

ถ้าทา่นตัง้ใจจะพฒันารูปแบบการตอบสนองตามหลกัพระคมัภีร์แล้วละ่ก็ ท่านจะเห็นได้ในไมช้่าวา่มาร
ก าลงัหนีไปจากท่าน  พระเจ้าทรงสญัญาวา่สิง่นีจ้ะเกิดขึน้  

ยากอบ 4:7 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม  

เหตฉุะนัน้ ท่านทัง้หลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร และมันจะหนี
ท่านไป 

จงเตรียมพร้อมส าหรับการทดลองและการติดตามแบบอยา่งของพระเยซคูริสต์ในการใกล้ชิดสนิทกบั
พระเจ้าในทกุครัง้ท่ีท่านเผชิญการทดลอง    การเติมเต็มความจ าเป็นและความปรารถนาทัง้หลายของท่าน
ด้วยวิธีการของพระเจ้า จะท าให้ท่านมีประสบการณ์กบัชีวิตท่ีดีท่ีสดุท่ีเป็นไปได้บนโลกนี ้นัน่คือความพงึ
พอใจซึง่จะด ารงอยูแ่ละเต็มไปด้วยสนัตสิขุ 
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