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ศัตรูของคริสเตียน
“เพรำะว่ำเรำไม่ได้ต่อสู ้กบั เนื้ อหนังและเลือด แต่ต่อสู ้กบั ผูม้ ีบรรดำศักดิ์และต่อสู ้กบั ผูม้ ีอำนำจ
และต่อสู ้กบั ผูค้ รอบครองในโมหะควำมมืดแห่งโลกนี้
และต่อสู ้กบั บรรดำวิญญำณอันชัว่ ในสถำน
อำกำศ” เอเฟซัส 6:12
บัดนี้ท่ำนได้ตดั สิ นใจแล้ว บัดนี้ท่ำนได้บงั เกิดใหม่แล้ว ท่ำนได้เปลี่ยนจำกเดิมแล้ว ท่ำนได้รับ
กำรชำระให้เป็ นผูช้ อบธรรมแล้ว ท่ำนได้เป็ นบุตรของพระเจ้ำแล้ว ต่อไปจะเป็ นอย่ำงไรอีก หรื อเพียงแต่
กำรตัดสิ นใจครั้งเดียว เป็ นอันหมดภำระแล้ว ท่ำนอำจถำมว่ำ “ข้ำพเจ้ำจะต้องรับผิดชอบในสิ่ งอื่นใดอีก
หรื อไม่”
อำ แน่นอน ท่ำนเพิ่งจะเริ่ มต้นชีวติ คริ สเตียนเท่ำนั้นเอง ท่ำนเพิ่งเกิดใหม่ในโลกใหม่ คือโลก
แห่งจิตวิญญำณ ทุกสิ่ งล้วนแต่เป็ นของใหม่ ท่ำนเป็ นทำรกฝ่ ำยจิตวิญญำณอย่ำงแท้จริ ง ท่ำนต้องกำร
ควำมอ่อนโยน ควำมรัก กำรเอำใจใส่ กำรอบรม ท่ำนต้องกำรกำรเลี้ยงดู ท่ำนต้องกำรคนพิทกั ษ์รักษำ นี่
คือเหตุผลหนึ่งที่วำ่ เหตุใดพระคริ สต์จึงได้ทรงตั้งคริ สตจักรขึ้น ท่ำนไม่สำมำรถดำเนิ นชีวติ คริ สเตียนได้
เองโดยลำพัง ท่ำนจำเป็ นจะต้องได้รับควำมช่วยเหลือรวมทั้งกำรมีมิตรภำพต่อกันด้วย
บำงทีท่ำนอำจจะเผชิญด้วยตนเองแล้วว่ำ ท่ำนมีศตั รู มำกมำย ศัตรู เหล่ำนี้มีอนั ตรำยและดุร้ำย
มำก มันอำจจะใช้วธิ ีกำรใด ๆ ก็ได้ ในกำรเอำชัยชนะต่อชีวติ คริ สเตียนของท่ำน เพียงเวลำอันสั้น ๆ ไม่กี่
นำทีหลังจำกที่ท่ำนได้ตดั สิ นใจเชื่อเป็ นคริ สเตียน ท่ำนก็จะพบว่ำศัตรู เหล่ำนี้ กำลังทำงำนของมันอยูท่ ี่
เดียวกล่ำวคือถ้ำท่ำนไม่ถูกทดลองให้หลงกระทำบำป ก็อำจถูกทำให้มีควำมหนักใจและควำมท้อใจ
แน่นอนทุกสิ่ งย่อมเป็ นที่ตื่นเต้นและซำบซึ้ งแก่ชีวติ เมื่อท่ำนได้หนั เข้ำหำพระคริ สต์ แต่ก็เป็ นธรรมดำ
อีกเช่นกัน ที่จะมีควำมสงสัย ประสบปั ญหำ กำรทดลอง ควำมท้อใจ และแม้กระทัง่ ควำมยำกลำบำก
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ ท่ำนมีศตั รู อยู่ 3 ฝ่ ำย ซึ่ งจะทำกำรต่อสู ้ท่ำนตลอดชีวิต ท่ำนต้อง
พร้อมที่จะสู ้อยูเ่ สมอ และต้องขจัดมันออกไป
ก่อนอื่น ขอให้เรำพิจำรณำศัตรู ท้ งั 3 ที่เรำจะต้องเผชิ ญนี้ วำ่ เป็ นอย่ำงไร ให้เรำเปิ ดหน้ำกำกออก
ดูวำ่ มันคืออะไร คือใคร และมันประสำนงำนกันอย่ำงไร

1. พญามาร
ฝ่ ำยแรกคือ “พญำมำร” เรำทรำบแล้วว่ำพญำมำรนี้ คือผูม้ ีอำนำจยิง่ ที่ต้ งั ตัวต่อต้ำนพระเจ้ำและ
คอยล่อลวงคนของพระองค์ แม้พระคริ สต์ได้ชยั ชนะมันที่ไม้กำงเขนแล้วก็ตำม มันก็ยงั คงมีอำนำจที่จะ
ชักจูงมนุษย์ให้กระทำชัว่ ได้อีก พระคริ สตธรรมคัมภีร์เรี ยกมันว่ำ “ผูช้ วั่ ” (มัทธิว 13:19) “ผีโสโครก”
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(ลูกำ 4:33) “ผูฆ้ ่ำคน” “ช่ำงมุสำ” และ “พ่อของกำรมุสำนั้น” (ยอห์น 8:44) “มำรที่เที่ยวเสำะแสวงหำคน
ที่มนั จะกัดกินได้” (1 เปโตร 5:8) “พญำนำคใหญ่น้ นั ” และ “ผูล้ วงมนุษย์โลกทั้งปวง” (วิวรณ์ 12:9, 10)
ในชัว่ โมงที่ท่ำนตัดสิ นใจเข้ำหำพระคริ สต์น้ นั มำรจะถูกปรำบพ่ำยแพ้อย่ำงยับเยิน
มันจะ
กระโดดโลดเต้นไปมำอย่ำงบ้ำคลัง่ ต่อจำกนั้นมันจะพยำยำมทดลองท่ำน และจะชักชวนให้ท่ำนกระทำ
บำป แต่อย่ำตกใจ มำรไม่สำมำรถชิงเอำควำมรอดของท่ำนไปได้หรอก และมันก็ไม่จำเป็ นที่จะต้องชิง
เอำควำมแน่ใจและชัยชนะของท่ำนไปด้วย มันจะพยำยำมทำทุกสิ่ งเท่ำที่มนั จะทำได้ เพื่อหว่ำนเมล็ดพืช
แห่งควำมสงสัยลงในจิตใจของท่ำน เพื่อให้ท่ำนสงสัยว่ำกำรกลับใจของท่ำนนั้น เป็ นไปอย่ำงแท้จริ ง
หรื อไม่ ท่ำนไม่สำมำรถโต้แย้งกับมำรได้ เพรำะมันเป็ นนักโต้แย้งผูย้ งิ่ ใหญ่ที่สุด ตลอดทุกยุคทุกสมัย
เมื่อชัว่ โมงแห่งกำรทดลองครั้งแรกมำถึง จงจำไว้วำ่ ท่ำนจะต้องปฏิเสธ ไม่ยอมไว้วำงใจในสิ่ ง
ใดที่เกิดจำกควำมรู ้สึกฝ่ ำยเนื้ อหนัง เพรำะควำมรู ้สึกต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะเปลี่ยนไป เหมือนกังหันต้องลม
ขั้นต่อไปบำงทีมำรจะทำให้รู้สึกหยิง่
และสำคัญผิดในตัวเอง
มันจะทำให้ท่ำนรู ้สึกมัน่ ใจใน
ควำมสำมำรถ ควำมใฝ่ ฝันควำมปรำรถนำ และเป้ ำหมำยต่ำง ๆ ของตนเอง และในโอกำสอื่น มันจะ
สอดแทรกควำมเกลียดชังไว้ในจิตใจของท่ำน มันจะลวงท่ำนให้พดู จำหยำบคำย โหดร้ำย และไม่มี
ควำมกรุ ณำต่อคนอื่น มันจะเอำควำมอิจฉำ ควำมไม่พอใจ และควำมมุ่งร้ำยใส่ ไว้ในจิตใจของท่ำน และ
โอกำสอื่นต่อมำมันก็จะลวงท่ำนให้พดู มุสำ และท่ำนก็จะพบว่ำตัวเองกลำยเป็ นคนหน้ำไหว้หลังหลอก
ไปเสี ยแล้ว กำรพูดมุสำปลิ้นปล้อน เป็ นบำปที่เลวร้ำยที่สุดอย่ำงหนึ่ง เกิดขึ้นได้โดยกำรคิด กำรพูด และ
กำรกระทำ สิ่ งใดที่หลอกลวงคนอื่นให้หลง สิ่ งนั้นแหละคือกำรมุสำพญำมำรจะพยำยำมอย่ำงสุ ด
ควำมสำมำรถ ที่จะทำให้ท่ำนกลำยเป็ นคนมุสำ และมันจะพยำยำมใช้ท่ำนทำงำนให้แก่มนั โดยกำรไป
หลอกลวงคนอื่นให้กระทำบำป ชักนำเพื่อนคริ สเตียนให้หลง ถ้ำท่ำนไม่ระมัดระวัง ท่ำนก็จะต้องเป็ น
เครื่ องมือของพญำมำรอย่ำงแน่นอน มันมีเล่ห์เหลี่ยมมีช้ นั เชิง และวิธีกำรที่แนบเนียนมำกและฉลำดยิง่
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เรี ยกมันว่ำ “พระของสมัยนี้” (2 โคริ นธ์ 4:4) “ผูค้ รองโลก” (ยอห์น 12:31) “ผูม้ ี
อำนำจครอบครองในอำกำศ” (เอเฟซัส 2:2)
ท่ำนอำจตั้งข้อสงสัยว่ำ “แล้วข้ำพเจ้ำจะเอำชนะมันได้อย่ำงไร ข้ำพเจ้ำจะต้องทำอย่ำงไร ข้ำพเจ้ำ
จะหันไปทำงไหนมีทำงหลีกเลี่ยงบ้ำงหรื อไม่”
“ไม่มีกำรทดลองอะไรมำถึงท่ำนทั้งหลำย เว้นไว้แต่กำรทดลองซึ่ งเคยมีแก่มนุษย์ท้ งั ปวง แต่
พระเจ้ำทรงซื่ อสัตย์ พระองค์จะไม่ยอมให้ท่ำนถูกทดลองเกินที่จะทนได้ และเมื่อทรงยอมให้ท่ำนถูก
ทดลองนั้น จะทรงโปรดให้มีหนทำงที่จะหลีกเลี่ยงได้ดว้ ย เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะมีกำลังทนได้”
(1 โคริ นธ์ 10:13)

5

พระเจ้ำตรัสไว้ในข้อพระธรรมข้ำงบนนี้วำ่ พระองค์ได้ทรงเตรี ยมทำงหลีกเลี่ยงให้เรำแล้ว จงจำ
ไว้วำ่ กำรทดลองของพญำมำรนั้น มิใช่เป็ นเครื่ องหมำยแสดงว่ำ ชีวติ ของท่ำนไม่ถูกต้องตำมน้ ำพระทัย
ของพระเจ้ำ แท้จริ งเป็ นเครื่ องหมำยแสดงว่ำ ท่ำนดำเนินชีวติ ตำมพระประสงค์ของพระเจ้ำ กำรทดลอง
มิใช่เป็ นบำป และจงจำไว้ดว้ ยว่ำ พระเจ้ำไม่เคยทดลองบุตรของพระองค์เลย พระองค์ไม่เคยทำให้บุตร
ของพระองค์สงสัย ควำมสงสัยและกำรทดลองทั้งมวลมำจำกพญำมำร จงจำไว้อีกด้วยว่ำพญำมำร
กระทำได้ ก็เฉพำะแต่ทดลองท่ำนเท่ำนั้น แต่มนั ไม่สำมำรถบังคับท่ำนให้ยอมแพ้ต่อกำรทดลองได้เลย
พึงจำไว้วำ่ พระคริ สต์ทรงมีชยั ต่อพญำมำร และอำนำจของมันจะไม่มีผลต่อชีวิตคริ สเตียน ที่เต็มไปด้วย
กำรวำงใจ กำรอ่อนน้อม และกำรเชื่อพึ่งพระเจ้ำทุกอย่ำงแต่ประกำรใดเลย
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ ท่ำนจะต้อง “ต่อสู ้กบั มำรและมันจะหนีไปจำกท่ำน” (ยำกอบ
4:7) แต่ก่อนที่จะต่อสู ้กบั มำร พระเจ้ำตรัสว่ำ “จงมีใจน้อมยอมฟัง...พระเจ้ำ” ถ้ำท่ำนมีใจน้อมยอมฟัง
พระองค์อย่ำงเต็มที่ ยอมเข้ำหำพระคริ สต์ และยอมมอบทุกสิ่ งไว้กบั พระองค์อย่ำงเด็ดขำด ท่ำนจึงจะ
สำมำรถ “ต่อสู ้กบั มำร” ได้ นอกจำกนั้นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ยงั สัญญำไว้วำ่ มำรจะหนีไปจำกท่ำน
พญำมำรจะสั่นสะท้ำนเมื่อมันเห็นท่ำนอธิ ษฐำน มันจะยอมแพ้อย่ำงรำบคำบ เมื่อท่ำนอ้ำงหรื ออ่ำนพระ
ธรรมคัมภีร์ตอนใดตอนหนึ่งให้มนั ฟัง และมันจะวิง่ เตลิดไปร้องเหมือนสุ นขั ที่ถูกน้ ำร้อนรำด ท่ำน
สำมำรถทำให้มนั วิง่ ไปตลอด 24 ชัว่ โมงในแต่ละวันด้วยอำนำจของพระคริ สต์

2. โลกนี้
ศัตรู ฝ่ำยที่สองของท่ำนคือ “โลกนี้” คำว่ำ “โลกนี้” หมำยถึงทุกสิ่ งที่อยูใ่ นระบบของโลกนี้ โลก
มีแรงโน้มนำให้เรำทำผิดและนำไปสู่ ควำมผิดบำป เป็ นต้นว่ำ เพื่อนที่ชวั่ ช้ำ ควำมพอใจ ควำมนิยม ควำม
คิดเห็น และเป้ ำหมำยแห่งโลกนี้
ในกำรบังเกิดใหม่ของท่ำนนี้ ท่ำนจะพบว่ำควำมพอใจทุกอย่ำงของท่ำนอยูใ่ นขอบเขตที่ใหม่
และน่ำยินดี มีคนที่ไม่ใช่คริ สเตียนเป็ นอันมำกที่หำว่ำชี วติ คริ สเตียนนั้น เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ขอ้ ห้ำม
กำรยับยั้ง และกำรขำดสิ ทธิต่ำง ๆ นี่คือกำรมุสำอีกอย่ำงหนึ่งของพญำมำร ควำมจริ งนั้นชีวติ คริ สเตียน
มิใช่ชีวติ ที่เต็มไปด้วยคำห้ำมว่ำ “จงอย่ำทำ ๆ” แต่เต็มไปด้วยคำว่ำ “จงทำ ๆ” ในชีวติ คริ สเตียนนั้น ท่ำน
จะใฝ่ ใจอยูก่ บั กำรงำนของพระคริ สต์ และมีควำมอิ่มใจในทุกสิ่ งเป็ นของพระองค์ จนท่ำนไม่มีเวลำพอ
ที่จะสนใจต่อสิ่ งของฝ่ ำยโลกเลย
สมมุติวำ่ มีคนเอำข้ำวเปล่ำจำกใหญ่ ๆ มำให้ขำ้ พเจ้ำภำยหลังที่ได้กินเนื้อสะเต็กอย่ำงดีแล้ว
ข้ำพเจ้ำคงจะตอบเขำว่ำ “ไม่เอำละครับ ขอบคุณ ผมอิ่มแล้ว” ดังนี้เป็ นแน่
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คริ สเตียนใหม่ท้ งั หลำย ข้อควำมที่กล่ำวมำนี้แหละคือเคล็ดลับสำคัญ ถ้ำท่ำนอิ่มด้วยสิ่ งของพระ
คริ สต์แล้ว และพอใจในทุกสิ่ งที่เป็ นของพระเจ้ำ ท่ำนจะไม่มีเวลำเหลือ สำหรับควำมพอใจในสิ่ งที่เป็ น
ของโลกนี้เลย
อย่ำงไรก็ดี ก็ยงั มีคริ สเตียนอีกเป็ นจำนวนมำก ที่มีควำมคิดเห็นหรื อเข้ำใจในเรื่ องรำวเกี่ยวกับ
สิ่ งของฝ่ ำยโลกอย่ำงผิด ๆ กันอยู่ จึงจำเป็ นต้องชี้แจงไว้บำ้ ง เพรำะอำจเป็ นปั ญหำที่สำคัญที่สุดประกำร
หนึ่งของคริ สเตียนที่ยงั ขำดประสบกำรณ์ กำลังเผชิญอยูก่ ็ได้
ท่ำน ดร. กริ๊ ฟฟิ ธ ธอมัส กล่ำวว่ำ “มีหลำยสิ่ งในชีวติ ประจำวัน ซึ่ งในตัวมันเองนั้นไม่เป็ นบำป
แต่มนั มีอำนำจโน้มน้ำวให้เรำทำบำปได้
หำกว่ำเรำนำเอำมำใช้ในทำงที่ผดิ
กำรใช้ในทำงที่ผดิ
หมำยควำมว่ำ กำรใช้ที่เกินขอบเขต ซึ่ งแม้วำ่ จะเป็ นกำรถูกต้องตำมกฎหมำยก็อำจเป็ นบำปได้ ควำม
เพลิดเพลินเป็ นสิ่ งที่ถูกที่ควรแต่ถำ้ มีเกินควำมจำเป็ น ก็อำจกลำยเป็ นสิ่ งที่ผดิ ได้ ควำมใฝ่ ฝันเป็ นส่ วน
สำคัญส่ วนหนึ่งในควำมเป็ นอยูข่ องมนุษย์ แต่จะต้องยึดมัน่ ในเป้ ำหมำยที่ถูกต้องและปฏิบตั ิให้อยูใ่ น
ดุลย์ที่เหมำะสม”
กำรทำมำหำเลี้ยงชีพประจำวันของเรำ กำรอ่ำนหนังสื อ กำรแต่งกำย กำรสร้ำงสรรค์มิตรภำพ
และกำรกระทำอื่น ๆ ทำนองเดียวกันนี้ เป็ นกำรถูกต้องและจำเป็ นแต่ก็อำจกลำยเป็ นสิ่ งที่ผดิ ไม่จำเป็ น
และเป็ นอันตรำยได้อย่ำงแน่นอน ควำมนึกคิดเกี่ยวกับปั จจัยต่ำง ๆ ในกำรคงอยูข่ องชีวติ นั้น เป็ นของ
จำเป็ นอย่ำงแน่นอน แต่ควำมคิดเกี่ยวกับสิ่ งเหล่ำนี้ อำจจะกลำยเป็ นกำรกระวนกระวำยไปได้โดยง่ำย ดัง
คำอุปมำของพระเยซูที่วำ่ ควำมกังวลใจแห่งชีวติ นี้ได้ปกคลุมพระคำแห่งชีวติ ภำยในจิตวิญญำณเสี ย
กำรหำเงินเป็ นสิ่ งจำเป็ นในชี วติ ประจำวัน แต่กำรหำเงินมักจะกลำยเป็ นกำรรักเงิน และแล้ว
ควำมอยำกมัง่ อยำกมีก็ตำมมำ และทำลำยชีวติ ฝ่ ำยจิตวิญญำณของเรำเสี ย ดังนั้นเมื่อพูดถึงกิจกำรของฝ่ ำย
โลกหรื อสิ่ งของฝ่ ำยโลก จึงมิได้จำกัดอยูเ่ ฉพำะรู ปใดรู ปหนึ่ง เรำไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้อย่ำงเป็ น
สัดส่ วน แล้วเรี ยกส่ วนนี้ วำ่ ทำงโลก และส่ วนนั้นว่ำมิใช่ทำงโลก ส่ วนนี้เป็ นสิ่ งของฝ่ ำยจิตวิญญำณ ส่ วน
นั้นไม่ใช่ กำรรักโลกมีอิทธิ พลในกำรชักจูง และซึ มซำบเข้ำไปสู่ ทุกส่ วนของชีวติ และทุกส่ วนของ
สังคมมนุษย์ ฉะนั้นจึงจำเป็ นที่เรำจะต้องสู ้กบั มันอย่ำงสุ ดกำลังตลอดเวลำ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ “อย่ำรักโลกหรื อสิ่ งของในโลก” (1 ยอห์น 2:15) พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ยงั เตือนไว้อีกว่ำโลกนี้ กับควำมใคร่ ของโลกจะล่วงพ้นไป แต่ผทู ้ ี่ประพฤติตำมน้ ำพระทัย
ของพระเจ้ำ จะต้องตั้งอยูเ่ ป็ นนิจ (1 ยอห์น 2:17)
อย่ำงไรก็ดี ในบำงภำวะ สิ่ งเหล่ำนี้อำจจะกลำยเป็ นปั ญหำที่ยงุ่ ยำกในชีวติ ปั จจุบนั ของเรำได้ มี
หนุ่มสำวหลำยคนมำหำข้ำพเจ้ำและถำมว่ำ “ทำอย่ำงนี้ผดิ ไหม” หรื อ “ทำอย่ำงนั้นผิดไหม” “ทำอย่ำงนั้น
อย่ำงนี้บำปหรื อเปล่ำ” คำถำมธรรมดำ ๆ คำถำมเดียวที่ถำมด้วยควำมจริ งใจและบริ สุทธิ์ ใจ จะขจัด
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ปั ญหำต่ำง ๆ ของท่ำนในเรื่ องเหล่ำนี้ได้ประมำณเก้ำสิ บเปอร์ เซ็นต์ เพียงแต่ถำมตัวท่ำนทุกครั้งไปว่ำ
“พระคริ สต์มีพระประสงค์ที่จะให้ฉนั ทำอะไร” หรื ออีกคำถำมหนึ่งที่ท่ำนอำจจะถำมตัวเองก็คือ “ฉันจะ
ขอให้พระเจ้ำประทำนพระพรเกี่ยวกับสิ่ งนี้ให้ฉนั จะได้ไหม”
“พระเยซูทรงคิดอย่ำงไรเกี่ยวกับกำร
หย่อนใจ กำรเล่น กำรอ่ำนหนังสื อ กำรคบเพื่อน และกำรชมรำยกำรวิทยุโทรทัศน์ของฉัน” เรำไม่
สำมำรถผ่อนปรนหรื อต่อรองในเรื่ องนี้ได้ เรำจะต้องยืนหยัดเพื่อพระคริ สต์ในทุกสิ่ งจนถึงที่สุด
นี่มิได้หมำยควำมว่ำ เรำจะต้องวำงท่ำในสังคมอย่ำงผูด้ ี หรื อต้องมีปมเขื่อง เกลือกว่ำเรำจะตก
อยูใ่ นอันตรำยแห่งควำมทะนง ซึ่ งอำจจะเลวร้ำยยิง่ กว่ำกำรรักสิ่ งของฝ่ ำยโลกเป็ นไหน ๆ ในปั จจุบนั นี้มี
คนเป็ นอันมำกที่อำ้ งตนว่ำเป็ นคริ สเตียน กำลังเดินเกี่ยวก้อยกันไปกับโลกนี้ จนท่ำนไม่สำมำรถจะเห็น
ข้อแตกต่ำงระหว่ำงคริ สเตียน กับคนบำปทัว่ ๆไปได้วำ่ เป็ นอย่ำงไร เหตุกำรณ์เช่นนี้ไม่ควรมีเลย
คริ สเตียนควรทำตนเหมือนเพชร ที่ส่องแสงเป็ นประกำย ท่ำมกลำงสิ่ งแวดล้อมที่หยำบขรุ ขระ
เขำควรดำเนิ นชีวติ อย่ำงเสมอต้นเสมอปลำย มีวฒั นธรรม มีควำมอ่อนโยน มีควำมกรุ ณำ มัน่ คงในสิ่ งที่
ตนกระทำ และหลีกเลี่ยงในสิ่ งที่ไม่ควรกระทำ เขำควรจะมีจิตใจร่ ำเริ งแจ่มใส แต่เขำจะไม่ยอมให้โลก
ดึงเขำลงสู่ ระดับต่ำทรำมเป็ นอันขำด
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ “กำรทุกอย่ำงที่มิได้ประพฤติตำมหลักแห่งควำมเชื่ อ ก็บำป
ทั้งสิ้ น” (โรม 14:23) และยังย้ำอีกด้วยว่ำ ผูใ้ ดที่มีควำมสงสัยแล้วยังขืนกระทำ ก็ถูกปรับโทษ กล่ำวอีก
นัยหนึ่งก็คือว่ำ เรำจะต้องไม่ทำสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่เรำยังไม่ทรำบแจ่มแจ้งแน่นอน ถ้ำท่ำนมีควำมสงสัยใน
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใด ไม่แน่ใจว่ำมันจะเป็ นทำงโลกหรื อไม่แล้ว ทำงที่ดีที่สุดคือ “อย่ำทำ”

3. เนือ้ หนัง
ศัตรู ฝ่ำยที่สำม ซึ่ งจะพบในทันที นัน่ คือ “ควำมใคร่ แห่งเนื้อหนัง” เนื้อหนังในที่น้ ีหมำยถึงแรง
แห่งควำมโน้มน้ำวอันชัว่ ซึ่ งอยูภ่ ำยในตัวท่ำน แม้วำ่ ท่ำนได้กลับใจแล้ว บำงครั้งควำมใคร่ อนั ดั้งเดิมอำจ
กลับมำหำท่ำนอีกก็ได้ ท่ำนอำจจะสะดุง้ และประหลำดใจว่ำมันมำจำกไหน พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอน
ว่ำสันดำนอันดั้งเดิม กับควำมชัว่ ช้ำของมันยังคงอยู่ ดังนั้นกำรทดลองอันชัว่ ช้ำต่ำง ๆ เหล่ำนี้จึงมิได้มำ
จำกแห่งอื่นเลย หรื ออีกนัยหนึ่ง “ผูท้ รยศยังคงอำศัยอยูภ่ ำยใน” “กำรโน้มเอียงเข้ำหำบำปที่ชวั่ นั้น
พยำยำมที่จะดึงท่ำนลงสู่ เบื้องต่ำเสมอ” สงครำมได้เกิดขึ้นแล้ว บัดนี้ลกั ษณะอันขัดแย้งกัน ทั้งสองฝ่ ำย
กำลังต่อสู ้กนั ในจิตใจของท่ำน แต่ละฝ่ ำยก็พยำยำมต่อสู ้เพื่อชัยชนะ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ “รำคะตัณหำของเนื้ อหนังย่อมต่อสู ้พระวิญญำณ และพระ
วิญญำณก็ต่อสู ้เนื้อหนัง” (กำลำเทีย 5:17) นี่เป็ นศึกสงครำมระหว่ำงกำรดำรงชีวิตอยูเ่ พื่อตัวเอง และกำร
ดำรงชีวิตอยูเ่ พื่อพระคริ สต์ สันดำนดั้งเดิมของท่ำน ไม่สำมำรถเป็ นที่ชอบน้ ำพระทัยพระเจ้ำได้ กำรกลับ

8

ใจใหม่ก็แก้ไขไม่ได้ แต่จงขอบพระคุณพระเจ้ำ เพรำะเมื่อพระเยซูทรงมรณำนั้น ท่ำนก็ตำยพร้อมกับ
พระองค์ดว้ ย สันดำนเดิมจึงหำมีฤทธิ์ อะไรอีกไม่ ท่ำนจึงสำมำรถ “ถือว่ำท่ำนได้ตำยแก่ควำมบำป”
(โรม 6:11) เหตุกำรณ์น้ ี จะเป็ นไปได้ก็ได้โดยควำมเชื่อเท่ำนั้น
อย่ำงไรก็ตำม ท่ำนต้องแยกแยะให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงอย่ำงถี่ถว้ นอีกครั้งหนึ่ง ระหว่ำงกำรใช้
ควำมปรำรถนำในทำงที่ถูกและในทำงที่ผดิ ระหว่ำงสิ่ งที่ถูกตำมกฎและสิ่ งที่ผดิ กฎ บำงสิ่ งอำจจะเป็ น
ควำมปรำรถนำในทำงที่เป็ นบำปหรื อไม่เป็ นบำปก็ได้
ดังที่ ดร. ธอมัส กล่ำวว่ำ “ควำมหมำยอันดั้งเดิมของคำว่ำรำคะตัณหำนี้ คือ ควำมปรำรถนำที่
รุ นแรง ซึ่ งไม่จำเป็ นจะต้องเป็ นควำมปรำรถนำที่ชวั่ ช้ำ มนุษย์ทุกคนย่อมมีควำมปรำรถนำ ฝ่ ำยเนื้อหนัง
ด้วยกันทั้งนั้น เช่นมีควำมหิ วและควำมกระหำย เช่นเดียวกับสัตว์ทวั่ ๆ ไป ควำมหิ วกระหำยเช่นนี้
เป็ นไปตำมธรรมชำติ ย่อมไม่มีบำป กำรใช้ในทำงที่ผดิ เท่ำนั้นที่เป็ นควำมชัว่ ควำมหิ วเป็ นควำม
ปรำรถนำทำงเนื้อหนังตำมธรรมชำติ แต่ควำมตะกละเป็ นควำมปรำรถนำทำงเนื้อหนังที่เป็ นบำป ควำม
กระหำยเป็ นควำมปรำรถนำทำงเนื้อหนังตำมธรรมชำติ แต่กำรดื่มมำกเกินไป เป็ นควำมปรำรถนำฝ่ ำย
เนื้อหนังที่เป็ นบำป ควำมเกียจคร้ำนเป็ นควำมปรำรถนำฝ่ ำยเนื้อหนังที่บำป กำรแต่งงำนเป็ นควำม
ปรำรถนำ ที่เป็ นไปตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ ตำมกฎธรรมชำติของร่ ำงกำยจิตใจและสภำพสังคมของ
มนุษย์ แต่กำรล่วงประเวณี เป็ นบำปขัดกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ และขัดกับทุกสิ่ งทุกส่ วนที่บริ สุทธิ์ ใน
ร่ ำงกำย ในควำมคิดและในจิตวิญญำณ”
“นอกจำกนั้นยังมีรำคะตัณหำทำงเนื้อหนังอื่น ๆ อีกมำก ซึ่ งเป็ นควำมผิดบำปที่แฝงอยูภ่ ำยใน
เช่น ควำมเกลียด และควำมพยำบำทเป็ นต้น เหตุฉะนั้นเรำต้องรู ้ถึงควำมแตกต่ำงอย่ำงละเอียด ระหว่ำง
รำคะตัณหำ ซึ่งเป็ นควำมปรำรถนำอันแรงกล้ำตำมธรรมดำกับรำคะตัณหำอย่ำงที่เป็ นบำป พูดกันอย่ำง
ตรงไปตรงมำแล้ว บำปแห่งเนื้อหนังเป็ นบำปที่น่ำกลัวที่สุด เพรำะว่ำมันเป็ นตัวแทน แห่งควำมอยำกทุก
อย่ำงของธรรมชำติ ที่มีแนวโน้มเอียงให้กระทำชัว่ พญำมำรหรื อโลกนี้ หรื อแม้แต่ในชัว่ ช้ำของเรำเอง ก็
ไม่สำมำรถบังคับให้เรำกระทำบำปได้ แต่มูลเหตุสำคัญแห่งกำรกระทำชัว่ ขึ้นอยูก่ บั ควำมยินยอมและ
เจตนำรมณ์ของเรำต่ำงหำก และจุดนี้เองที่สันดำนอันชัว่ ของเรำเข้ำมำพร้อมกับอำนำจอันน่ำกลัวของ
มัน”
ท่ำนอำจำรย์เปำโลพูดว่ำ ท่ำนไม่มีควำมมัน่ ใจในเนื้อหนังเลย ครั้งหนึ่งท่ำนพูดว่ำ “ข้ำพเจ้ำมิได้
จัดเตรี ยมอะไรไว้บำเรอเนื้อหนัง” (โรม 13:14) และอีกครั้งหนึ่งว่ำ “ข้ำพเจ้ำระงับควำมปรำรถนำฝ่ ำย
เนื้อหนังให้อยูใ่ ต้บงั คับ” (1 โคริ นธ์ 9:27) ดังนั้นเรำต้องยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้ำ และยอมมอบทุกสิ่ งไว้
กับพระองค์อย่ำงเด็ดขำด จนเรำสำมำรถยึดถือโดยควำมเชื่อได้วำ่ สันดำนอันดั้งเดิมของเรำได้ตำยเสี ย
แล้ว
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ที่กล่ำวมำทั้งหมดนี้ คือศัตรู ท้ งั สำมฝ่ ำยของเรำ (พญำมำร โลกนี้ และเนื้อหนัง) ท่ำทีควำมรู ้สึก
ของเรำผูเ้ ป็ นคริ สเตียนที่มีต่อมันนั้น อำจจะรวมอยูใ่ นคำเดียว นัน่ คือ “ตัดขำด” ไม่ยอมเกี่ยวข้องกับมัน
โดยไม่มีกำรลังเลใจ กำร “ตัดขำด” เป็ นทำงเดียวเท่ำนั้นที่จะเอำชนะต่อมันได้ ในกำรแสวงหำชัยชนะ
อันสมบูรณ์ของคริ สเตียน เกี่ยวกับพญำมำรนั้น เรำจะต่อต้ำนมันได้เฉพำะเวลำที่เรำถวำยตัวไว้กบั พระ
เจ้ำเท่ำนั้น เกี่ยวกับโลกนี้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ “นี่แหละเป็ นควำมชนะซึ่ งได้มีชยั แก่โลก คือ
ควำมเชื่อของเรำทั้งหลำย” (1 ยอห์น 5:4) และสำหรับเนื้อหนังนั้นพระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ “จง
ดำเนินตำมพระวิญญำณ และท่ำนจะไม่ได้ประพฤติตำมรำคะตัณหำของเนื้ อหนัง” (กำลำเทีย 5:16)
นี่คือข่ำวประเสริ ฐสำหรับท่ำนที่กำลังต่อสู ้กบั ศึกภำยใน และต่อสู ้กบั กำรทดลองดังกล่ำวนั้น
พระเจ้ำไม่ได้ทรงบัญชำให้ท่ำนต่อสู ้ตำมลำพังผูเ้ ดียว พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวไว้ในพระธรรมโรม
8:13 ว่ำ “โดยเดชพระวิญญำณ” ท่ำนจะทำลำยกิจกำรของเนื้อหนังได้ จงจำไว้วำ่ พระเยซูทรงสัญญำว่ำ
พระองค์จะไม่ละทิง้ เรำเลย ตำมคำสัญญำที่พระองค์ได้ทรงให้แก่เรำนั้น เมื่อพระองค์เสด็จจำกโลกนี้ไป
แล้ว พระองค์จะประทำนอีกผูห้ นึ่งให้เรำคือพระภำคที่สำมแห่ง “ตรี เอกำนุภำพ” ของพระเจ้ำ ผูน้ ้ นั คือ
“พระวิญญำณองค์บริ สุทธิ์ ” ซึ่ งได้รับพระนำมอีกว่ำ “พระผูเ้ ล้ำโลม” ซึ่งแท้จริ งหมำยควำมว่ำผูช้ ่วยอย่ำง
ใกล้ชิด ท่ำนองค์น้ ีจะอยูก่ บั เรำเป็ นนิจ (ยอห์น 14:16) พระเยซูตรัสว่ำ “เรำจะไม่ละทิง้ ท่ำนทั้งหลำยไว้
ลำพัง เรำจะมำหำท่ำน เรำจะมำหำท่ำนโดยทำงพระวิญญำณองค์บริ สุทธิ์ ” (ดูยอห์น 14:18)
ปั จจุบนั นี้ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นผูม้ ีฤทธิ์ อำนำจสู งสุ ดในโลก กำลเวลำที่กล่ำวไว้ในพระ
คัมภีร์เดิมนั้น เป็ นสมัยของพระเจ้ำพระบิดำ ระหว่ำงที่พระเยซูเสด็จมำประทับอยูใ่ นโลกนี้ เป็ นสมัยของ
พระเจ้ำพระบุตร สำหรับยุคปั จจุบนั คือ นับแต่วนั ที่พระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์เป็ นต้นมำ เป็ นสมัย
ของพระเจ้ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เสด็จเข้ำประทับอยูใ่ นใจของท่ำน ในทันที
ที่ท่ำนรับเอำพระคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดนั้น บัดนี้ร่ำงกำยของท่ำน เป็ นพระวิหำรของพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ซ่ ึ งสถิตอยูใ่ นท่ำนแล้ว (1 โคริ นธ์ 6:19) แม้แต่ท่ำนอำจำรย์เปำโลเองก็ได้เตือนว่ำ ถ้ำผูใ้ ดที่ไม่มี
พระวิญญำณของพระคริ สต์อยูภ่ ำยในแล้ว ผูน้ ้ นั ก็มิใช่เป็ นคนของพระองค์
ท่ำนอำจจะพูดว่ำ “แต่ขำ้ พเจ้ำไม่รู้สึกว่ำมีอะไรอยูใ่ นใจเลย ข้ำพเจ้ำไม่รู้สึกว่ำมีพระวิญญำณ
ของพระเจ้ำ อยูใ่ นจิตใจของข้ำพเจ้ำ”
จงอย่ำเอำใจใส่ ต่อควำมรู ้สึกของท่ำนเลย เพรำะว่ำควำมรู ้สึกของเนื้อหนังนั้น ไม่ใช่ปัจจัยที่จะ
ช่วยให้ท่ำนได้รับควำมรอดท่ำนจะรู ้สึกว่ำมีพระวิญญำณหรื อไม่ก็ตำม แต่จงรับพระองค์ดว้ ยควำมเชื่ อ
โดยมัน่ ใจว่ำเป็ นควำมจริ ง บัดนี้พระองค์สถิตอยูภ่ ำยในท่ำน เพื่อช่วยให้ท่ำนดำรงชีวิตคริ สเตียนได้อย่ำง
รำบรื่ น พระองค์สถิตอยูภ่ ำยในท่ำน เพื่อจะทำให้พระคริ สต์เด่นขึ้น และได้รับกำรยกย่องและสรรเสริ ญ
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ดังนั้นท่ำนจึงสำมำรถมีชีวติ ที่เต็มไปด้วยควำมสุ ข ควำมมีชยั ควำมแจ่มใส และถวำยพระเกียรติยศแด่
พระคริ สต์
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สั่งว่ำ “จงประกอบด้วยพระวิญญำณ” (เอเฟซัส 5:18) ถ้ำท่ำน
ประกอบด้วยพระวิญญำณ ท่ำนก็จะเกิดผลตำมพระวิญญำณ ซึ่งมีควำมรัก ควำมยินดี สันติสุข ควำม
อดกลั้นไว้นำน ควำมปรำนี ควำมดี ควำมซื่ อสัตย์ ควำมอ่อนสุ ภำพ กำรรู ้จกั บังคับตน
(กำลำเทีย 5:22,23) กำรประกอบด้วยพระวิญญำณมิใช่สิ่งที่จะเลือกได้ตำมชอบใจ แต่เป็ นคำสั่งที่จะต้อง
เชื่อฟัง เป็ นหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบตั ิตำม
ท่ำนรู ้ได้อย่ำงไรว่ำท่ำนประกอบด้วยพระวิญญำณแล้ว
และท่ำนจะเปี่ ยมล้นไปด้วยพระ
วิญญำณได้อย่ำงไร มิใช่ควำมรู ้สึกบำงอย่ำงที่เกิดขึ้นแก่ท่ำนเองหรื อ หำมิได้ เมื่อท่ำนได้รับกำรชำระให้
พ้นจำกบำปทุกอย่ำง และยอมมอบชีวติ จิตใจทุกอย่ำงไว้กบั พระคริ สต์แล้ว ท่ำนจึงจะสำมำรถรู ้แน่โดย
ควำมเชื่อว่ำ ท่ำนประกอบด้วยพระวิญญำณของพระเจ้ำนัน่ หมำยควำมว่ำ พระองค์ทรงเป็ นเจ้ำของท่ำน
ในทุกส่ วน จิตใจของท่ำนจะไม่มีอย่ำงอื่นปะปนอยูเ่ ลย นอกจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เท่ำนั้น แท้จริ งกำร
ถวำยตัวคือกำรยอมจำนนอย่ำงสิ้ นเชิงโดยปรำศจำกเงื่อนไขและกลับคำไม่ได้ “เหตุฉะนั้นดูก่อนพี่นอ้ ง
ทั้งหลำยโดยเห็นแก่ควำมเมตตำกรุ ณำของพระเจ้ำ ข้ำพเจ้ำจึงวิงวอนท่ำนทั้งหลำย ให้ถวำยตัวแก่
พระองค์เป็ นเครื่ องบูชำอันมีชีวติ อยู่ อันบริ สุทธิ์ และเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้ำ ซึ่ งเป็ นกำรปฏิบตั ิสมกับ
ฝ่ ำยวิญญำณจิตของท่ำนทั้งหลำย” (โรม 12:1)
คริ สเตียนที่ถวำยตัวแก่พระเจ้ำอย่ำงสมบูรณ์และที่ประกอบไปด้วยพระวิญญำณเท่ำนั้น
จึง
สำมำรถมีชยั ชนะเหนือโลก เนื้อหนังและพญำมำรได้ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ นนั่ แหละ ที่จะทำกำรต่อสู ้
แทนท่ำน “เรำไม่ได้ต่อสู ้กบั เนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู ้กบั ผูม้ ีบรรดำศักดิ์และต่อสู ้กบั ผูม้ ีอำนำจ และ
ต่อสู ้กบั ผูค้ รอบครองในโมหะควำมมืดแห่งโลกนี้ ” (เอเฟซัส 6:12) นี่เป็ นกำรรบพุง่ ทำงจิตวิญญำณ ท่ำน
ไม่สำมำรถต่อสู ้กบั ศัตรู ท้ งั สำมเหล่ำนี้ได้ดว้ ยอำวุธธรรมดำ เพียงแต่ให้เรำยอมเป็ นช่องทำง และยอมให้
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทำกำรต่อสู ้ในเรำ เรำก็จะได้รับชัยชนะอันสมบูรณ์ อย่ำงหน่วงสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดจำก
พระคริ สต์ แต่จงให้พระองค์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ในชีวิตของท่ำนอย่ำงแท้จริ ง พระองค์ได้ตรัสไว้วำ่
“ท่ำนทั้งหลำยเรี ยกเรำว่ำ “อำจำรย์” และ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำท่ำนว่ำถูกแล้ว เพรำะเรำเป็ นอย่ำงนั้น”
(ยอห์น 13:13)
วันหนึ่ง มีเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งนัง่ เล่นอยูก่ บั แจกันที่มีค่ำมำก เขำได้เอำมือสอดเข้ำไปในแจกันนั้น
แล้วก็เอำออกไม่ได้ บิดำของเด็กผูน้ ้ นั ได้พยำยำมดึงเอำมือของลูกชำยออก แต่ไม่สำเร็ จ คิดจะทุบแจกัน
อยูแ่ ล้ว ในที่สุดจึงคิดขึ้นได้ และบอกแก่บุตรว่ำ “เอำละทีน้ ีลูกลองพยำยำมอีกครั้ง เอ้ำ แบมือออกแล้ว
เหยียดนิ้วให้ตรงออกไป เหมือนที่พอ่ ทำนี่แหละแล้วดึงออก”
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บุตรชำยของเขำกลับบอกพ่อว่ำ “โอ ไม่ได้หรอกคุณพ่อ หนูทำมืออย่ำงคุณพ่อไม่ได้ เพรำะว่ำ
ถ้ำหนูทำอย่ำงนั้นแล้ว เงินเหรี ยญสลึงของหนูที่กำอยูจ่ ะหลุดจำกมือไป”
ท่ำนคงจะนึกยิม้ ขำในควำมไม่เดียงสำของเด็ก จงยิม้ เถอะ แต่พวกเรำนับพัน ๆ คน ก็เป็ น
เหมือนเด็กเล็ก ๆ คนนั้นแหละ เรำกำลังยุง่ อยูก่ บั กำรกำเงินที่ไร้ค่ำของโลกนี้ไว้ในมือ จนเรำไม่สำมำรถ
จะรับอิสรภำพได้ ข้ำพเจ้ำขอร้องให้ท่ำนปล่อยเงินเหรี ยญที่อยูใ่ นจิตใจของท่ำนเสี ย จงยอมเถิด จงปล่อย
มันไป แล้วจงให้พระเจ้ำเข้ำมำอยูใ่ นชีวติ ของท่ำนแทน
บัดนี้ เมื่อท่ำนได้ยอมอุทิศจิตใจให้แก่พระคริ สต์แล้ว จงจำไว้วำ่ พระเจ้ำได้ทรงรับเอำสิ่ งที่ท่ำน
ได้มอบแก่พระองค์แล้ว นี่ก็มำถึงเรื่ องควำมเชื่ออีก “ผูท้ ี่มำหำเรำ เรำจะไม่ละทิ้งเลย” ท่ำนได้มำหำ
พระองค์ และบัดนี้พระองค์ก็ได้ทรงรับท่ำนไว้แล้ว ส่ วนผลของชีวติ ที่ยอมอุทิศให้พระเจ้ำ และ
ประกอบด้วยวิญญำณนั้นก็คือท่ำนจะมีกำลังใจเข้มแข็ง และควำมกล้ำหำญ อย่ำงที่ท่ำนไม่เคยมีมำก่อน
เลย
คนที่ประกอบด้วยพระวิญญำณนั้น มีควำมเกรงกลัวพระเจ้ำเท่ำนั้น ส่ วนควำมกลัวอย่ำงอื่น ๆ
นั้น เขำไม่มีเลย ควำมกลัวอย่ำงอื่นทุกอย่ำงจะสู ญหำยจำกเขำทันที เขำจะมีจิตใจที่เข้มแข็งและควำมกล้ำ
หำญผิดปกติ ในกำรที่จะยืนหยัดเพื่อพระคริ สต์ ถ้ำท่ำนอ่ำนพระธรรมกิจกำรโดยตลอด ท่ำนจะพบว่ำ
บรรดำอัครสำวกที่ประกอบด้วยพระวิญญำณนั้น ใช้คำว่ำ “ควำมกล้ำหำญ” บ่อยครั้งที่สุด
ไม่เพียงแต่ท่ำนจะมีควำมกล้ำหำญเท่ำนั้น ท่ำนยังจะเกิดผลทำงจิตวิญญำณอีกด้วย และจงจำไว้
ว่ำ ผลทำงพระวิญญำณเหล่ำนี้เป็ นของพระวิญญำณ ท่ำนไม่สำมำรถทำให้เกิดผลเหล่ำนี้ได้เอง เป็ นผลที่
อยูเ่ หนื อธรรมชำติที่ปรำกฏในชีวติ ประจำวันของท่ำน
และผลเหล่ำนั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่ำงเหนือ
ธรรมชำติ คือจะต้องมีควำมรัก พระบัญญัติอนั ยิง่ ใหญ่ ที่พระเยซูได้ทรงให้ไว้แก่เรำคือ “ให้ท่ำน
ทั้งหลำยรักกันและกันเหมือนเรำได้รักท่ำน” (ยอห์น 15:12) ท่ำนจะรักเพื่อนมนุษย์ดว้ ยควำมรักอันสู ง
นั้น โดยไม่คำนึงถึงเชื้ อชำติ ศำสนำ ควำมแตกต่ำงในทำงกำรเมือง ควำมขมขื่น กำรวิวำทกัน และควำม
อิจฉำริ ษยำจะหมดสิ้ นไป แต่ควำมรักฉันพี่นอ้ งจะเอิบอำบอยูเ่ สมอ
ชีวติ คริ สเตียนที่แท้จริ งประกอบด้วยควำมยินดี คุณลักษณะอย่ำงหนึ่งของคริ สเตียน ก็คือมี
ควำมยินดีภำยใน ไม่วำ่ จะอยูใ่ นสภำพแวดล้อมเช่นใด คริ สเตียนจะมีจิตใจที่เต็มไปด้วยควำมร่ ำเริ ง และ
ใบหน้ำที่แจ่มใสเสมอ คริ สเตียนหลำยคนมีใบหน้ำเหี่ ยวแห้งไม่มีรัศมีของพระเจ้ำปรำกฏให้เห็นเลย ใน
กำรพบปะคริ สเตียนคนหนึ่งคนใดนั้น เป็ นกำรง่ำยมำกที่จะดูวำ่ เขำเป็ นคริ สเตียนที่มีชยั ประกอบด้วย
พระวิญญำณ และเข้ำสนิทอยูก่ บั พระเจ้ำหรื อไม่ คริ สเตียนที่แท้จริ งนั้น จะมีควำมสบำยใจและแจ่มใส มี
ควำมสำมำรถ ที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมมีชีวิตชีวำขึ้น มิใช่ทำให้เศร้ำหมอง พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ
“ด้วยควำมโสมนัสยินดีแห่งพระเยโฮวำห์ เป็ นกำลังของพวกเจ้ำทั้งหลำย” (เนหะมีย ์ 8:10)
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ชีวติ คริ สเตียนที่แท้จริ ง จะประสบควำมสงบสุ ข อำจำรย์เปำโลกล่ำวว่ำ “เรำถูกขนำบรอบข้ำง
แต่ยงั ไม่ก็ถึงกระดิกไม่ไหว เรำจนปั ญญำ แต่ก็ยงั ไม่ถึงกับหมดมำนะ เรำถูกเขำรุ กไล่ แต่ก็ยงั ไม่ตกอยูใ่ น
เงื้อมมือเขำ เรำถูกตีลงแล้ว แต่ก็ยงั ไม่ตำย” (2 โคริ นธ์ 4:8,9) ยังมีหลำยอย่ำงซึ่ งอยูเ่ หนื อธรรมชำติ และ
เรำกำลังได้รับอยู่ คือควำมอดกลั้นไว้นำน ควำมปรำนี ควำมดี ควำมซื่ อสัตย์ ควำมอ่อนสุ ภำพ และกำร
รู้จกั บังคับตน ให้สังเกตว่ำผลดีท้ งั หมด เหล่ำนี้เจริ ญขึ้นอย่ำงไร ในชีวติ ของบุคคลที่ยอมมอบตัวไว้กบั
พระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง และประกอบด้วยพระวิญญำณ
ชัยชนะครั้งสุ ดท้ำยเป็ นของท่ำนแล้ว จงประกำศให้โลกทรำบ นัน่ เป็ นสิ ทธิ์ ของท่ำน ท่ำนไม่มี
เหตุผลอันใดที่จะต้องยอมแพ้ ท่ำนมีชีวติ ที่สูงเด่น กว้ำงขวำง และหมดจด สิ่ งดีที่สุดเป็ นของท่ำนแล้ว
ชีวติ ของท่ำนอำจจะเป็ นกำรผจญภัยที่ยงิ่ ใหญ่และปิ ติยนิ ดีได้ ท่ำนจะมีควำมปรำรถนำที่จะมีชีวติ อยูท่ ุก
ๆ นำที ควำมต้องกำรนี้ จะมีมำกยิง่ ขึ้น จนท่ำนรู ้สึกเสี ยดำย ที่จะต้องเข้ำนอนในเวลำกลำงคืนและ
แน่นอน ท่ำนจะรู ้สึกปิ ติยนิ ดีอีกเมื่อตื่นขึ้นในตอนเช้ำ ยินดีที่มีโอกำสใช้ชีวติ เพื่อพระคริ สต์ต่อไปอีกวัน
หนึ่ง เพรำะทุก ๆ วันจะเต็มไปด้วยควำมเบิกบำนและน่ำตื่นเต้นยินดี มีโอกำสที่จะได้รับใช้พระคริ สต์
มำก บริ บูรณ์ไปด้วยเวลำที่จะอยูก่ บั พระเจ้ำและเต็มไปด้วยควำมรู ้สึกอย่ำงแน่นอนว่ำ ท่ำนได้รับควำม
ปลอดภัย ในพระเยซูเป็ นนิตย์
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ถ้ำท่ำนได้รับพระพรจำกกำรอ่ำนหนังสื อเล่มเล็กเล่มนี้
เรำใคร่ จะแนะนำให้ท่ำนอ่ำน

สั นติสุขในพระเจ้ า
โดยบิลลี่ เกรแฮม

จัดพิมพ์และจำหน่ำยโดย
กองคริสเตียนบรรณาศาสตร์
28/2 ซอยประชำอุทิศ
ถนนปฏิพทั ธ์ พระนคร, 4
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