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จงลุกขึ้น ... ฉายแสง 
อย่ายอมแพ้การทดลอง 

วันที่เทศนา : 31 กรกฎาคม 2016 
 

ข้อพระคัมภีร์  

“ไม่มีการทดลองใดๆ มาถึงท่านนอกจากการทดลองท่ีเกิดกับมนุษย์ท่ัวไป เพราะพระเจ้าทรง
สัตย์ซื่อ พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ แต่เมื่อท่านถูก

ทดลองแล้ว พระองค์จะทรงให้ท่านมีทางออกด้วย เพื่อท่านจะยืนหยัดได้ภายใต้การทดลอง”  
(1 โครินธ์ 10: 13) 

“No temptation has overtaken you that is not common to man.  God is faithful, and he will not 
let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of 

escape, that you may be able to endure it.” (1 Corinthian 10: 13) 

 การทดลอง หมายถึง การยั่วยุให้ท าบาป อ านาจใฝ่ต่ าชักชวนให้ท าตามตัณหาแห่งความ
บาป การชักชวนของมารให้หลงลืมพระเจัา 

 อาจารย์เปาโลกล่าวถึงสาระส าคัญ 3 ประการเก่ียวกับการทดลอง ดังนี ้
  1) คริสเตียนทุกคนจะต้องผ่านการทดลอง: การทดลองเป็นเรื่องธรรมดา การถูก
การทดลองไม่เป็นการบาป 
  2) การทดลองท่ีพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นจะไม่ยากล าบากเกินท่ีเราจะรับได้ 
  3) พระเจ้าจะเสริมก าลังให้เราสามารถทนได้: พระเจ้าสัตย์ซื่อ 

 รูปแบบการทดลอง  เรียนได้จากการทดลองของพระเยซู  และเราสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรา พระเยซูเผชิญกับการทดลองในสามมิติ เราพบได้ในพระธรรม ลูกา 
4: 1 – 13  
 การทดลองท่ีพระเยซูคริสต์เกี่ยวข้องกับสามมิติของชีวิต 
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I. มิติกายภาพ 

“มารทูลว่า ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้เป็นขนมปัง พระเยซูตรัส
ตอบว่า มีค าเขียนไว้ว่า มนุษย์ไม่อาจด ารงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว” (มัทธิว 4: 3, 4) 

“And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these 
stones be made bread.  But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread 

alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God.” (Matthew 4: 3, 4) 

 เก่ียวข้องกับความต้องการของกาย เร่ืองของเครื่องอุปโภค บริโภค ความต้องการอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย เงินทอง ของใช้ ฯลฯ ความต้องการเหล่านี้เป็นตามธรรมชาติ ตราบใดท่ี
เรามีชีวิตอยู่เราต้องการสิ่งเหล่านี้ แต่ถ้าเราให้ความต้องการเหล่านี้เป็นพระเจ้า เป็นนาย เป็นตัว
ขับเคลื่อนชีวิตไม่ค านึงถึงพระเจ้า ไม่ค านึงว่าได้มาถูกหรือผิด ไม่ค านึงว่าใช้มันอย่างถูกต้องหรือ
เปล่า นั่นแสดงว่าชีวิตของเราตกต่ าลง พ่ายแพ้การย่ัวยุ 
 

II. มิติฝ่ายวิญญาณ 

“มารน าพระองค์ไปท่ีสูงและส าแดงให้พระองค์เห็นอาณาจักรท้ังหมดของโลกในคราวเเดียว 
และทูลพระองค์ว่าสิทธิอ านาจ และความโอ่อ่าตระการท้ังหมดนี้เราจะยกให้ท่าน เพราะสิ่ง

เหล่านี้ถูกมอบไว้ให้แก่เราแล้ว เราจะมอบให้ใครก็ได้ตามใจชอบ ฉะนั้นหากท่านนมัสการเรา
ท้ังหมดนี้จะเป็นของท่าน” (มัทธิว 4: 8 – 9) 

“Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the 
world and their glory.  And he said to him, “All these I will give you, if you will fall down and 

worship me.” ” (Matthew 4: 8 – 9) 

 ความทะเยอทะยานอยากเป็นใหญ่ อยากมีอ านาจเป็นการทดลองยิ่งใหญ่และน่ากลัว
สงครามเกิดขึ้น การท าลายล้างเผ่าพันธุ์ สงครามกลางเมือง สงครามการเมือง ล้วนแต่ท าเพื่อได้
อ านาจที่ส าคัญคือ เขาพร้อมท่ีจะทิ้งพระเจ้าเพื่อแลกกับการได้มาซึ่งอ านาจ 
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III. มิติแห่งตัวตน 

“มารน าพระเยซูมายังเยรูซาเล็มและให้พระองค์ประทับยืนท่ีจุดสูงสุดของวิหาร แล้วทูลว่า ถ้า
ท่านเป็นบุตรของพระเจ้า จงกระโดดไปจากท่ีนี่เถิด” (มัทธิว 4: 5 – 6) 

“Then the devil took him to the holy city and set him on the pinnacle of the temple and said to 
him, “If you are the Son of God, throw yourself down,” (Matthew 4: 5 – 6) 

 เพื่อให้คนเห็นความโดดเด่น ปาฏิหาริย์ ได้รับความสนใจ ความนิยม การมีเกียรติ การ
ได้รับการยกย่อง และความนับถือเพราะมีผู้มอบให้เนื่องจากเห็นคุณความดีและเลื่อมใส เป็น
เร่ืองน่ายินดี แต่ถ้าท าดีเพียงเพื่อได้การยกย่อง หรือพยายามเหยียดคนอื่นเพื่อยกตนขึ้น เป็นความ
น่าอดสู เกียรติวิ่งมาหาเราเป็นความดีงาม แต่ผู้เหน็ดเหนื่อยวิ่งหาเกียรติเป็นความน่าละอาย
ฉะนั้น คริสเตียนจะต้องเฝ้าระวังชีวิต 
 
 

สรุป 
 อย่าแพ้การทดลอง เมื่อตกในการถูกทดลอง 
 1. อย่าให้ชีวิตตกลงใน "วัตถุนิยม" บริโภคนิยม จงพึงพอใจในสิ่งท่ีตนมี จงยึดหลัก
พอเพียงในชีวิต 
 2. อย่าตกลงในหล่ม "อ านาจนิยม" อยากเป็นใหญ่ อยากมีอ านาจเหนือผู้อื่น พระเยซู
ตรัสว่าถ้าผู้ใดอยากเป็นใหญ่ให้ผู้นั้นรับใช้คนท้ังปวง 
 3. อย่าตกหล่ม "สรรเสริญนิยม" อย่าท าบุญเอาหน้า อย่ากล้าเพียงให้คนสรรเสริญ อย่า
ท าสิ่งใดๆ เพียงเรียกร้องความสนใจ 
 
 


