พิชติ กลลวงพ้ นบ่ วงมาร
 ศัตรูของเราคือ มาร มันจะล่อลวงเรา ทาให้ เราทำอะไรบางอย่าง ซึง่ เป็ นสิ่งที่แย่ ๆ และออกนอกน ้ำพระทัย
พระเจ้ ำ เราต้ องฉลาด เพื่อที่ตวั เราจะไม่ติดกับดักของมาร ทาให้ ชีวิตย่าแย่ ตกเป็ นทาส สุขภาพพัง
ครอบครัวพัง ความสัมพันธ์พงั การงานการเงินพัง ชีวิตฝ่ ายวิญญาณพัง การรับใช้ พงั ฯ
ยากอบ1:12-18 12 คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็ นสุข เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นนทนได้
ั้
แล้ ว เขาจะได้ รับมงกุฎ
แห่งชีวิต ซึง่ พระเจ้ าได้ ทรงสัญญาไว้ แก่คนทังหลายที
้
่รักพระองค์ 13 เมื่อผู้ใดถูกล่อให้ หลง อย่าให้ ผ้ นู นพู
ั ้ ดว่า
“พระเจ้ าทรงล่อข้ าพเจ้ าให้ หลง” เพราะว่าความชัว่ จะมาล่อพระเจ้ าให้ หลงไม่ได้ และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใด
ให้ หลงเลย 14 แต่วา่ ทุกคนก็ถกู ล่อให้ หลง เมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนาให้ กระทาตาม 15 ครัน้ ตัณหาเกิดขึ ้น
แล้ วก็ทาให้ เกิดบาป และเมื่อบาปเจริ ญเต็มที่แล้ วก็นาไปสู่ความตาย 16 พีน่ ้ องที่รักของข้ าพเจ้ า อย่าหลงผิดไป
เลย 17 ของประทานอันดีทกุ อย่าง และของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื ้องบน และส่งลงมาจากพระ
บิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระบิดาไม่มกี ารแปรปรวน หรื อไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 18 โดยทรง
ตังพระทั
้
ยแล้ ว พระองค์ก็ได้ ทรงให้ เราทังหลายบั
้
งเกิดโดยสัจวาทะ เพื่อเราทังหลายจะได้
้
เป็ นอย่างผลแรกแห่ง
สรรพสิ่งซึง่ พระองค์ทรงสร้ าง
 ผู้เชื่อถ้ ำอยากจะมี ความสุข ต้องอดทนต่อการเย้ายวนใจ เพราะเมื อ่ ผูน้ นั้ ทนได้แล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่ง
ชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทัง้ หลายทีร่ ักพระองค์
 สังเกต เวลาคุณถูกล่อให้ หลง คุณมักจะชี ้ไปที่คนอื่น และชี ้ไปที่พระเจ้ าแต่จริ งๆ แล้ ว
ยากอบ1:14 แต่วา่ ทุกคนก็ถกู ล่อให้ หลง เมื่อกิเลสของตัวเองล่ อและชักนาให้ กระทาตาม
 เราทุกคนต่ างต้ องเจอการทดลอง และการทดลองมาได้ ในหลายรู ปแบบ
 คำถำม อาทิตย์ ที่ผ่านมามีการทดลองใดมาทดลองคุณ? แล้ วเราชนะหรือแพ้ กำรทดลองนั้นๆ?
 คนที่จะชนะได้ คือ คนที่อดทนต่ อการทดลองใจ(โดยพึ่งพระเจ้ า)…คนเหล่ านีก้ ็จะเป็ นสุข
 แต่ ถ้าเราแพ้ การทดลองเป็ นประจาเราก็จะมีความทุกข์ เป็ นประจา
ธรรมชาติของการทดลองมี 2 แบบ คือการทดสอบ และการทดลอง ควำมแตกต่างคือ
 การทดสอบมาจากพระเจ้ า แต่การทดลองมาจากมาร
 การทดสอบมาจากภายนอก แต่การทดลองมาจากภายใน
 การทดสอบดึงคุณขึ ้น แต่การทดลองดึงคุณต่าลง
 การทดสอบดึงคุณเข้ าใกล้ พระเจ้ า แต่การทดลองดึงคุณห่างจากพระเจ้ า
 ชีวิตคนจะเจอ 2 อย่างนี ้เสมอ
 ถ้ าหากคุณกาลังถูกทดสอบอยูแ่ สดงว่าพระเจ้ าทาให้ -คุณแข็งแรงขึ ้น-มีกำรพัฒนาขึ ้น –มีความเชื่อ
เพิ่มมากขึ ้น -ความรักมากขึ ้น -การให้ อภัยสูงขึ ้น-มีควำมเพียรทนมากขึ ้น

 แต่การทดลองมาจากมาร-ต้ องการทาลายเรา-ต้ องการให้ คณ
ุ สูญเสียความเชื่อ-ต้ องการให้ คณ
ุ
สูญเสียความบริ สทุ ธิ์-ต้ องการให้ สญ
ู เสียพระเจ้ า-ต้ องการให้ คณ
ุ สูญเสียครอบครัว–ต้ องการ
ให้ คณ
ุ สูญเสียการงาน-ต้ องการให้ คณ
ุ สูญเสียการเงิน
 Peirasmos (พีรัสโมส)เป็ นคาที่ ใช้ ในพระคัมภีร์มีความหมาย 2 อย่างในเวลาเดียวกัน จะแปลเป็ น
การทดสอบก็ได้ หรื อแปลว่าการทดลองก็ได้ ดังนันเรำต้
้
องดูที่บริ บทว่ำกำลังพูดถึงอะไร
ยากอบ1:2-4 2 ดูก่อนพีน่ ้ องของข้ าพเจ้ า เมื่อท่านทังหลายประสบความทุ
้
กข์ยากลาบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็ น
เรื่ องน่ายินดี 3 เพราะท่านทังหลายรู
้
้ วา่ การทดลองความเชื่อของท่านนัน้ ทาให้ เกิดความหนักแน่นมัน่ คง 4 และ
จงให้ ความมัน่ คงนันบรรลุ
้
ผลอันสมบูรณ์ เพื่อท่านทังหลายจะได้
้
เป็ นคนที่ดพี ร้ อม มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ไม่มีสิ่ง
ใดบกพร่ องเลย
 ข้ อที่ 2 ดูก่อนพีน่ อ้ งของข้าพเจ้า เมื อ่ ท่ านทั้งหลายประสบความทุกข์ ยากลาบากต่ างๆ
 นี่คือการทดสอบ และคุณควรเผชิญมันด้ วยถือว่ำเป็ นเรื่ องที่น่ำยินดี และที่เรายินดีได้ เพราะเรารู้
 เพราะผ่ านทางความทุกข์ ยากลาบากนัน้ เป็ นการทดสอบว่ าแท้ จริ งคุณเป็ นคนแบบไหน
 ประโยชน์ของความทุกข์ยากลาบาก ก็เพื่อทาให้ คณ
ุ เข็มแข็งขึนั ้ ทาให้ เกิดความหนักแน่นมัน่ คง ทาให้
บรรลุผลอันสมบูรณ์ เป็ นคนที่ดีพร้ อม มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ไม่มีสิ่งใดบกพร่ องเลย
 คำถำม ใครบ้ างเจอเรื่ องหนักๆ มาหลายเรื่ องแล้ ว? ใครรู้ว่าจะเจอมันอีก?
 ถ้ าเรารู้ความจริงนีเ้ ราจะไม่ ร้ ูสึกแย่ กับเรื่องความทุกข์ ยากลาบากๆ ที่เข้ ามา เพราะเรารู้ ดีว่า
พระเจ้ ากาลังฝึ กเรา พระเจ้ ากาลังสร้ างเราผ่ านทางความทุกข์ ยากลาบากต่ างๆ
 และเราจะผ่ านได้ เพราะพระเจ้ าอยู่กับเรา พระองค์ จะสู้กับเรา
 แต่หากไม่ระวังดีๆ ในสถานการณ์ความทุกข์ยากลาบากต่างๆ การทดสอบจากข้ างนอกจะเป็ นการทดสอบ
จากข้ างในก็ได้ เราอาจจะลงเอยด้ วยการบ่นต่อว่าพระเจ้ า
 ณ จุดแห่งกำรทดสอบซาตานจะเสนอโอกาสให้ หลีกหนีความทุกข์ยากลาบาก เพื่อจะเปลี่ยนจากการ
ทดสอบให้ เป็ นการทดลอง มารจะพยายามดึงให้ เรำออกนอกน ้าพระทัยของพระเจ้ า
o พระเยซูเป็ นตัวอย่ำงที่ดี ขณะที่พระองค์หิวหลังจำกอดอำหำรมำ 40 วัน มำรพยำยำมดึงพระองค์
โดยกำรล่อลวงให้ พระองค์เสกหินให้ เป็ นขนมปั งแต่พระองค์ไม่หลงกลมำร
 การทดสอบจะดึงให้ คุณเข้ าใกล้ พระเจ้ ามากขึน้ คุณจะอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้ ามากขึน้ คุณจะ
แสวงหาพระเจ้ าและติดสนิทกับพระองค์
 Ex. ที่พลำดท่ำเสียทีคืออิสราเอลขณะเดินในถิ่นทุรกันดาร พวกเขามักเปลี่ยนการทดสอบเป็ นการทดลอง
ขณะที่กาลังกระหายน ้า เขำไปเจอน ้าขม พวกเขาก็บน่ ต่อว่าพระเจ้ า บ่นต่อว่ำโมเสส!!
 คำถำม ถ้ ำเรื่ องนี้เปลี่ยนเป็ นพวกเขาพร้ อมใจกันคุกเข่ าอธิษฐานต่ อพระเจ้ า…อะไรจะเกิดขึ้น ?
 เช่ นกัน แทนที่เราจะบ่ นว่ าพระเจ้ าและคนอื่น เราควรคุกเข่ าลงอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้ าอย่ างจริงใจ

ยากอบ1:17 ของประทานอันดีทกุ อย่าง และของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื ้องบน และส่งลงมาจาก
พระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระบิดาไม่มกี ารแปรปรวน หรื อไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
 ให้ เรำคาดหวังให้ ถกู ที่ เพรำะของดีทกุ อย่ำงถูกส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระบิดาไม่มี
การแปรปรวน ไม่มีการขึ ้นๆ ลงๆ วันนี ้อารมณ์ดีให้ วันนี ้อารมณ์ไม่ดีไม่ให้ หรื อไม่มีเงาอันเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลง

หลักการ 4 ประการในการเอาชนะการทดลอง
1. จงตัง้ อยู่บนความจริง
ยากอบ1:13 เมื่อผู้ใดถูกล่อให้ หลง อย่าให้ ผ้ นู นพู
ั ้ ดว่า “พระเจ้ าทรงล่อข้ าพเจ้ าให้ หลง”
 แสดงว่าความจริ งคือ ทุกคนจะเจอการทดลอง
1โครินธ์ 10:13 ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึง่ เคยเกิดกับมนุษย์ทงหลาย
ั้
พระเจ้ าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ ท่านต้ องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อท่านถูกทดลอง
นัน้ พระองค์จะทรงโปรดให้ ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ ด้วย เพื่อท่านจะมีกาลังทนได้
จากพระคาตอนนีเ้ ราเห็นความจริงเกี่ยวกับการทดลองอยู่ 4 ประการ
1. การทดลองจะเกิดขึน้
2. ทุกคนจะเจอการทดลองเหมือนๆ กัน
3. พระเจ้ าทรงมองเห็นการทดลองทุกอย่ างที่เกิดขึน้ กับเรา
4. พระเจ้ าจะช่ วยเราหากเราไว้ วางใจพระองค์
 พระเจ้ าจะไม่วางบางอย่างหนักบนเรามากไปกว่าที่เรำจะรับมือได้ ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ ้น พระเจ้ ากรองมา
เรี ยบร้ อยแล้ วว่าคุณจะรับมือได้

2. จงรั บผิดชอบอย่ าโทษคนอื่น
ยากอบ1:13 เมื่อผู้ใดถูกล่อให้ หลง อย่าให้ ผ้ นู นพู
ั ้ ดว่า “พระเจ้ าทรงล่อข้ าพเจ้ าให้ หลง”

3.จงเตรี ยมพร้ อม
 จงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่เข้ าสูก่ ารทดลอง ดังนันเราจ
้
าเป็ นต้ องเตรี ยมพร้ อมอยูเ่ สมอ
ยากอบ1:14-15 14 แต่วา่ ทุกคนก็ถกู ล่อให้ หลง เมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนาให้ กระทาตาม 15 ครัน้ ตัณหา
เกิดขึ ้นแล้ วก็ทาให้ เกิดบาป และเมื่อบาปเจริ ญเต็มที่แล้ วก็นาไปสูค่ วามตาย
 กิเลส คือวิธีที่ไม่ชอบธรรมเพื่อเติมเต็มความปรารถนาตามธรรมชาติของเรา
 เช่น เรื่ องเพศพระเจ้ ำให้ เพื่อเป็ นของขวัญของคูส่ มรส แต่ถ้าเมื่อไหร่ ถกู นาไปใช้ อย่างผิดๆ ไม่อยูใ่ นกรอบ
พระคาของพระเจ้ าจะกลายเป็ นกิเลสทันที นำไปสูค่ วำมตำย
 และเมื่อตัณหำเกิดขึ ้นแล้ วก็ทำให้ เกิดบำปคือ ตอนที่เรารับข้ อเสนอของมารที่ตรงกับควำมปรำรถนำของเนื ้อ
หนัง จากนันก็
้ ทาให้ เกิดบาปขึ ้นในใจต่อพระเจ้ า

 บาปคือการพลาดจากเป้า บาปคือเล็งผิดเป้า เรายิงไปที่อื่น เราไม่สนใจพระเจ้ า เราไม่รับใช้ พระเจ้ าอีกต่อไป
น ้ำพระทัยพระเจ้ ำไม่ใช่เป้ำหมำยชีวิตเรำอีกต่อไป
 แต่ เป้ าของเราทุกคนควรมุ่งที่ถวายพระเกียรติแด่ พระเจ้ า และรับใช้ พระองค์
ฮีบรู12:2 หมายเอาพระเยซูเป็ นผู้บกุ เบิกความเชื่อ และผู้ทรงทาให้ ความเชือ่ ของเราสมบูรณ์ พระองค์ได้ ทรง
อดทนต่อกางเขน เพื่อความรื่ นเริ งยินดีที่ได้ เตรี ยมไว้ สาหรับพระองค์ ทรงถือว่าความละอายนันไม่
้ เป็ นสิ่งสาคัญ
และพระองค์ได้ ประทับ ณ เบื ้องขวาพระที่นงั่ ของพระเจ้ า
 จงโฟกัสที่พระเยซูเพราะพระองค์ทรงเป็ นคาตอบของทุกอย่าง
 ถ้ าเราไม่เชื่อฟั งพระเจ้ าสิ่งที่จะเกิดขึ ้นคือ
ยากอบ1:15 ครัน้ ตัณหาเกิดขึ ้นแล้ วก็ทาให้ เกิดบาป และเมื่อบาปเจริ ญเต็มที่แล้ วก็นาไปสูค่ วามตาย
 เมื่อบำปเติบโตเต็มที่สิ่งที่คลอดออกมาคือ ความตาย ความเศร้ า ความเจ็บปวด ควำมยำกจน ฯ
4.ต้ องบังเกิดใหม่
ยากอบ1:18 โดยทรงตังพระทั
้
ยแล้ ว พระองค์ก็ได้ ทรงให้ เราทังหลายบั
้
งเกิดโดยสัจวาทะ เพื่อเราทังหลายจะได้
้
เป็ นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึง่ พระองค์ทรงสร้ าง
 เราจาเป็ นต้ องมีใจที่ถกู ต้ องกับพระเจ้ า เพราะคนที่มีความสุขคือคนที่อดทนต่อการทดลองใจและ
คนที่อดทนต่อการทดลองใจคือ คนที่ชนะ และคนที่ชนะการทดลองจะได้ รางวัลอย่างน้ อย 2 รางวัล
4.1.ได้ ความสุข
ยากอบ1:12 คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็ นสุข เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นนทนได้
ั้
แล้ ว เขาจะได้ รับมงกุฎแห่ง
ชีวิต ซึง่ พระเจ้ าได้ ทรงสัญญาไว้ แก่คนทังหลายที
้
่รักพระองค์
 เป็ นความชื่นบานและความพึงพอใจฝ่ ายวิญญาณ เป็ นความมัน่ ใจภายในที่อ้ มุ ชู ให้ เราผ่านความทุกข์
ยากลาบากต่างๆ ได้ ด้วยควำมมัน่ ใจว่ำพระเจ้ าจะดูแลปลดปล่อยเราจากสิ่งที่แย่ๆ ต่างๆ
4.2.มงกุฎแห่ งชีวิต
 คุณจะได้ ชีวิตนิรันดร์
 ดังนันวั
้ นนี ้จงยอมให้ กำรทดสอบดึงคุณเข้ าใกล้ พระเจ้ า ไหนๆ ก็ประสบความทุกข์ ยากลาบากแล้ ว
อย่ าลาบากฟรี จงเรียนบางอย่ างและให้ บทเรียนนีด้ งึ คุณเข้ าใกล้ พระเจ้ าและพึ่งพระเจ้ า มากขึน้
และสิ่งดีๆ จะเกิดขึน้ กับชีวิตของคุณ
 คำถำม ด้ านใดเป็ นด้ านทีเ่ สี่ยงทีส่ ุดทีค่ ุณถูกดึงล่ อให้ ออกจากทางของพระเจ้ า ? อธิษฐำนขอ
พระเจ้ ำช่ วยที่จะไม่ ยอมให้ สิ่งใดดึงเรำออกจำกพระเจ้ ำเด็ดขำด
 อย่ายอมเด็ดขาดที่เราจะหันใจไปจากพระเจ้ า เพรำะของประทานอันดีทกุ อย่ำงมาจากพระเจ้ า คุณต้ อง
โฟกัสที่พระเจ้ าแล้ วเรำจะผ่ำนทุกสถำนกำรณ์ไปได้ เรำจะดีขึ ้น เรำจะบริ สทุ ธิ์ขึ ้น เรำจะเกิดผลมำกขึ ้น

