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ศัตรูของคริสเตียน 

“เพรำะวำ่เรำไม่ไดต่้อสู้กบัเน้ือหนงัและเลือด แต่ต่อสู้กบัผูมี้บรรดำศกัด์ิและต่อสู้กบัผูมี้อ  ำนำจ 
และต่อสู้กบัผูค้รอบครองในโมหะควำมมืดแห่งโลกน้ี และต่อสู้กบับรรดำวิญญำณอนัชัว่ในสถำน
อำกำศ” เอเฟซสั 6:12 

บดัน้ีท่ำนไดต้ดัสินใจแลว้ บดัน้ีท่ำนไดบ้งัเกิดใหม่แลว้ ท่ำนไดเ้ปล่ียนจำกเดิมแลว้ ท่ำนไดรั้บ
กำรช ำระใหเ้ป็นผูช้อบธรรมแลว้ ท่ำนไดเ้ป็นบุตรของพระเจำ้แลว้ ต่อไปจะเป็นอยำ่งไรอีก หรือเพียงแต่
กำรตดัสินใจคร้ังเดียว เป็นอนัหมดภำระแลว้ ท่ำนอำจถำมวำ่ “ขำ้พเจำ้จะตอ้งรับผดิชอบในส่ิงอ่ืนใดอีก
หรือไม่” 

อำ แน่นอน ท่ำนเพิ่งจะเร่ิมตน้ชีวติคริสเตียนเท่ำนั้นเอง ท่ำนเพิ่งเกิดใหม่ในโลกใหม่ คือโลก
แห่งจิตวญิญำณ ทุกส่ิงลว้นแต่เป็นของใหม่ ท่ำนเป็นทำรกฝ่ำยจิตวิญญำณอยำ่งแทจ้ริง ท่ำนตอ้งกำร
ควำมอ่อนโยน ควำมรัก กำรเอำใจใส่ กำรอบรม ท่ำนตอ้งกำรกำรเล้ียงดู ท่ำนตอ้งกำรคนพิทกัษรั์กษำ น่ี
คือเหตุผลหน่ึงท่ีวำ่ เหตุใดพระคริสตจึ์งไดท้รงตั้งคริสตจกัรข้ึน ท่ำนไม่สำมำรถด ำเนินชีวติคริสเตียนได้
เองโดยล ำพงั ท่ำนจ ำเป็นจะตอ้งไดรั้บควำมช่วยเหลือรวมทั้งกำรมีมิตรภำพต่อกนัดว้ย 

บำงทีท่ำนอำจจะเผชิญดว้ยตนเองแลว้วำ่ ท่ำนมีศตัรูมำกมำย ศตัรูเหล่ำน้ีมีอนัตรำยและดุร้ำย
มำก มนัอำจจะใชว้ธีิกำรใด ๆ ก็ได ้ในกำรเอำชยัชนะต่อชีวติคริสเตียนของท่ำน เพียงเวลำอนัสั้น ๆ ไม่ก่ี
นำทีหลงัจำกท่ีท่ำนไดต้ดัสินใจเช่ือเป็นคริสเตียน ท่ำนก็จะพบวำ่ศตัรูเหล่ำน้ี ก ำลงัท ำงำนของมนัอยูท่ี่
เดียวกล่ำวคือถำ้ท่ำนไม่ถูกทดลองใหห้ลงกระท ำบำป ก็อำจถูกท ำใหมี้ควำมหนกัใจและควำมทอ้ใจ 
แน่นอนทุกส่ิงยอ่มเป็นท่ีต่ืนเตน้และซำบซ้ึงแก่ชีวติ เม่ือท่ำนไดห้นัเขำ้หำพระคริสต ์ แต่ก็เป็นธรรมดำ
อีกเช่นกนั ท่ีจะมีควำมสงสัย ประสบปัญหำ กำรทดลอง ควำมทอ้ใจ และแมก้ระทัง่ควำมยำกล ำบำก 

พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ ท่ำนมีศตัรูอยู ่ 3 ฝ่ำย ซ่ึงจะท ำกำรต่อสู้ท่ำนตลอดชีวิต ท่ำนตอ้ง
พร้อมท่ีจะสู้อยูเ่สมอ และตอ้งขจดัมนัออกไป 

ก่อนอ่ืน ขอใหเ้รำพิจำรณำศตัรูทั้ง 3 ท่ีเรำจะตอ้งเผชิญน้ีวำ่เป็นอยำ่งไร ใหเ้รำเปิดหนำ้กำกออก
ดูวำ่ มนัคืออะไร คือใคร และมนัประสำนงำนกนัอยำ่งไร 

1. พญามาร 

ฝ่ำยแรกคือ “พญำมำร” เรำทรำบแลว้วำ่พญำมำรน้ี คือผูมี้อ  ำนำจยิง่ ท่ีตั้งตวัต่อตำ้นพระเจำ้และ
คอยล่อลวงคนของพระองค ์ แมพ้ระคริสตไ์ดช้ยัชนะมนัท่ีไมก้ำงเขนแลว้ก็ตำม มนัก็ยงัคงมีอ ำนำจท่ีจะ
ชกัจูงมนุษยใ์หก้ระท ำชัว่ไดอี้ก พระคริสตธรรมคมัภีร์เรียกมนัวำ่ “ผูช้ัว่” (มทัธิว 13:19) “ผโีสโครก”  
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(ลูกำ 4:33) “ผูฆ่้ำคน” “ช่ำงมุสำ” และ “พอ่ของกำรมุสำนั้น” (ยอห์น 8:44) “มำรท่ีเท่ียวเสำะแสวงหำคน
ท่ีมนัจะกดักินได”้ (1 เปโตร 5:8) “พญำนำคใหญ่นั้น” และ “ผูล้วงมนุษยโ์ลกทั้งปวง” (ววิรณ์ 12:9, 10) 

ในชัว่โมงท่ีท่ำนตดัสินใจเขำ้หำพระคริสตน์ั้นมำรจะถูกปรำบพำ่ยแพอ้ยำ่งยบัเยนิ มนัจะ
กระโดดโลดเตน้ไปมำอยำ่งบำ้คลัง่ ต่อจำกนั้นมนัจะพยำยำมทดลองท่ำน และจะชกัชวนใหท้่ำนกระท ำ
บำป แต่อยำ่ตกใจ มำรไม่สำมำรถชิงเอำควำมรอดของท่ำนไปไดห้รอก และมนัก็ไม่จ  ำเป็นท่ีจะตอ้งชิง
เอำควำมแน่ใจและชยัชนะของท่ำนไปดว้ย มนัจะพยำยำมท ำทุกส่ิงเท่ำท่ีมนัจะท ำได ้ เพื่อหวำ่นเมล็ดพืช
แห่งควำมสงสัยลงในจิตใจของท่ำน เพื่อใหท้่ำนสงสัยวำ่กำรกลบัใจของท่ำนนั้น เป็นไปอยำ่งแทจ้ริง
หรือไม่ ท่ำนไม่สำมำรถโตแ้ยง้กบัมำรได ้เพรำะมนัเป็นนกัโตแ้ยง้ผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุด ตลอดทุกยคุทุกสมยั 

เม่ือชัว่โมงแห่งกำรทดลองคร้ังแรกมำถึง จงจ ำไวว้ำ่ท่ำนจะตอ้งปฏิเสธ ไม่ยอมไวว้ำงใจในส่ิง
ใดท่ีเกิดจำกควำมรู้สึกฝ่ำยเน้ือหนงั เพรำะควำมรู้สึกต่ำง ๆ เหล่ำน้ีจะเปล่ียนไป เหมือนกงัหนัตอ้งลม 
ขั้นต่อไปบำงทีมำรจะท ำให้รู้สึกหยิง่ และส ำคญัผดิในตวัเอง มนัจะท ำใหท้่ำนรู้สึกมัน่ใจใน
ควำมสำมำรถ ควำมใฝ่ฝันควำมปรำรถนำ และเป้ำหมำยต่ำง ๆ ของตนเอง และในโอกำสอ่ืน มนัจะ
สอดแทรกควำมเกลียดชงัไวใ้นจิตใจของท่ำน มนัจะลวงท่ำนใหพ้ดูจำหยำบคำย โหดร้ำย และไม่มี
ควำมกรุณำต่อคนอ่ืน มนัจะเอำควำมอิจฉำ ควำมไม่พอใจ และควำมมุ่งร้ำยใส่ไวใ้นจิตใจของท่ำน และ
โอกำสอ่ืนต่อมำมนัก็จะลวงท่ำนใหพ้ดูมุสำ และท่ำนก็จะพบวำ่ตวัเองกลำยเป็นคนหนำ้ไหวห้ลงัหลอก
ไปเสียแลว้ กำรพดูมุสำปล้ินปลอ้น เป็นบำปท่ีเลวร้ำยท่ีสุดอยำ่งหน่ึง เกิดข้ึนไดโ้ดยกำรคิด กำรพดู และ
กำรกระท ำ ส่ิงใดท่ีหลอกลวงคนอ่ืนใหห้ลง ส่ิงนั้นแหละคือกำรมุสำพญำมำรจะพยำยำมอยำ่งสุด
ควำมสำมำรถ ท่ีจะท ำใหท้่ำนกลำยเป็นคนมุสำ และมนัจะพยำยำมใชท้่ำนท ำงำนใหแ้ก่มนั โดยกำรไป
หลอกลวงคนอ่ืนใหก้ระท ำบำป ชกัน ำเพื่อนคริสเตียนให้หลง ถำ้ท่ำนไม่ระมดัระวงั ท่ำนก็จะตอ้งเป็น
เคร่ืองมือของพญำมำรอยำ่งแน่นอน มนัมีเล่ห์เหล่ียมมีชั้นเชิง และวธีิกำรท่ีแนบเนียนมำกและฉลำดยิง่ 
พระคริสตธรรมคมัภีร์เรียกมนัวำ่ “พระของสมยัน้ี” (2 โครินธ์ 4:4) “ผูค้รองโลก” (ยอห์น 12:31) “ผูมี้
อ ำนำจครอบครองในอำกำศ” (เอเฟซสั 2:2) 

ท่ำนอำจตั้งขอ้สงสัยวำ่ “แลว้ขำ้พเจำ้จะเอำชนะมนัไดอ้ยำ่งไร ขำ้พเจำ้จะตอ้งท ำอยำ่งไร ขำ้พเจำ้
จะหนัไปทำงไหนมีทำงหลีกเล่ียงบำ้งหรือไม่” 

“ไม่มีกำรทดลองอะไรมำถึงท่ำนทั้งหลำย เวน้ไวแ้ต่กำรทดลองซ่ึงเคยมีแก่มนุษยท์ั้งปวง แต่
พระเจำ้ทรงซ่ือสัตย ์ พระองคจ์ะไม่ยอมใหท้่ำนถูกทดลองเกินท่ีจะทนได ้ และเม่ือทรงยอมใหท้่ำนถูก
ทดลองนั้น จะทรงโปรดใหมี้หนทำงท่ีจะหลีกเล่ียงไดด้ว้ย เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะมีก ำลงัทนได”้  
(1 โครินธ์ 10:13) 
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พระเจำ้ตรัสไวใ้นขอ้พระธรรมขำ้งบนน้ีวำ่ พระองคไ์ดท้รงเตรียมทำงหลีกเล่ียงใหเ้รำแลว้ จงจ ำ
ไวว้ำ่กำรทดลองของพญำมำรนั้น มิใช่เป็นเคร่ืองหมำยแสดงวำ่ ชีวติของท่ำนไม่ถูกตอ้งตำมน ้ำพระทยั
ของพระเจำ้ แทจ้ริงเป็นเคร่ืองหมำยแสดงวำ่ ท่ำนด ำเนินชีวติตำมพระประสงคข์องพระเจำ้ กำรทดลอง
มิใช่เป็นบำป และจงจ ำไวด้ว้ยวำ่ พระเจำ้ไม่เคยทดลองบุตรของพระองคเ์ลย พระองคไ์ม่เคยท ำใหบุ้ตร
ของพระองคส์งสัย ควำมสงสัยและกำรทดลองทั้งมวลมำจำกพญำมำร จงจ ำไวอี้กดว้ยวำ่พญำมำร
กระท ำได ้ ก็เฉพำะแต่ทดลองท่ำนเท่ำนั้น แต่มนัไม่สำมำรถบงัคบัท่ำนใหย้อมแพต่้อกำรทดลองไดเ้ลย 
พึงจ ำไวว้ำ่ พระคริสตท์รงมีชยัต่อพญำมำร และอ ำนำจของมนัจะไม่มีผลต่อชีวิตคริสเตียน ท่ีเตม็ไปดว้ย
กำรวำงใจ กำรอ่อนนอ้ม และกำรเช่ือพึ่งพระเจำ้ทุกอยำ่งแต่ประกำรใดเลย 

พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ ท่ำนจะตอ้ง “ต่อสู้กบัมำรและมนัจะหนีไปจำกท่ำน” (ยำกอบ 
4:7) แต่ก่อนท่ีจะต่อสู้กบัมำร พระเจำ้ตรัสวำ่ “จงมีใจนอ้มยอมฟัง...พระเจำ้” ถำ้ท่ำนมีใจนอ้มยอมฟัง
พระองคอ์ยำ่งเตม็ท่ี ยอมเขำ้หำพระคริสต ์ และยอมมอบทุกส่ิงไวก้บัพระองคอ์ยำ่งเด็ดขำด ท่ำนจึงจะ
สำมำรถ “ต่อสู้กบัมำร” ได ้ นอกจำกนั้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ยงัสัญญำไวว้ำ่ มำรจะหนีไปจำกท่ำน 
พญำมำรจะสั่นสะทำ้นเม่ือมนัเห็นท่ำนอธิษฐำน มนัจะยอมแพอ้ยำ่งรำบคำบ เม่ือท่ำนอำ้งหรืออ่ำนพระ
ธรรมคมัภีร์ตอนใดตอนหน่ึงใหม้นัฟัง และมนัจะวิง่เตลิดไปร้องเหมือนสุนขัท่ีถูกน ้ำร้อนรำด ท่ำน
สำมำรถท ำใหม้นัวิง่ไปตลอด 24 ชัว่โมงในแต่ละวนัดว้ยอ ำนำจของพระคริสต ์

2. โลกนี ้

ศตัรูฝ่ำยท่ีสองของท่ำนคือ “โลกน้ี” ค  ำวำ่ “โลกน้ี” หมำยถึงทุกส่ิงท่ีอยูใ่นระบบของโลกน้ี โลก
มีแรงโนม้น ำให้เรำท ำผิดและน ำไปสู่ควำมผดิบำป เป็นตน้วำ่ เพื่อนท่ีชัว่ชำ้ ควำมพอใจ ควำมนิยม ควำม
คิดเห็น และเป้ำหมำยแห่งโลกน้ี 

ในกำรบงัเกิดใหม่ของท่ำนน้ี ท่ำนจะพบวำ่ควำมพอใจทุกอยำ่งของท่ำนอยูใ่นขอบเขตท่ีใหม่ 
และน่ำยนิดี มีคนท่ีไม่ใช่คริสเตียนเป็นอนัมำกท่ีหำวำ่ชีวติคริสเตียนนั้น เตม็ไปดว้ยกฎเกณฑข์อ้หำ้ม 
กำรยบัย ั้ง และกำรขำดสิทธิต่ำง ๆ น่ีคือกำรมุสำอีกอยำ่งหน่ึงของพญำมำร ควำมจริงนั้นชีวติคริสเตียน
มิใช่ชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยค ำหำ้มวำ่ “จงอยำ่ท ำ ๆ” แต่เตม็ไปดว้ยค ำวำ่ “จงท ำ ๆ” ในชีวติคริสเตียนนั้น ท่ำน
จะใฝ่ใจอยูก่บักำรงำนของพระคริสต ์ และมีควำมอ่ิมใจในทุกส่ิงเป็นของพระองค ์ จนท่ำนไม่มีเวลำพอ 
ท่ีจะสนใจต่อส่ิงของฝ่ำยโลกเลย 

สมมุติวำ่มีคนเอำขำ้วเปล่ำจำกใหญ่ ๆ มำใหข้ำ้พเจำ้ภำยหลงัท่ีไดกิ้นเน้ือสะเตก็อยำ่งดีแลว้ 
ขำ้พเจำ้คงจะตอบเขำวำ่ “ไม่เอำละครับ ขอบคุณ ผมอ่ิมแลว้” ดงัน้ีเป็นแน่ 
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คริสเตียนใหม่ทั้งหลำย ขอ้ควำมท่ีกล่ำวมำน้ีแหละคือเคล็ดลบัส ำคญั ถำ้ท่ำนอ่ิมดว้ยส่ิงของพระ
คริสตแ์ลว้ และพอใจในทุกส่ิงท่ีเป็นของพระเจำ้ ท่ำนจะไม่มีเวลำเหลือ ส ำหรับควำมพอใจในส่ิงท่ีเป็น
ของโลกน้ีเลย 

อยำ่งไรก็ดี ก็ยงัมีคริสเตียนอีกเป็นจ ำนวนมำก ท่ีมีควำมคิดเห็นหรือเขำ้ใจในเร่ืองรำวเก่ียวกบั
ส่ิงของฝ่ำยโลกอยำ่งผดิ ๆ กนัอยู ่ จึงจ ำเป็นตอ้งช้ีแจงไวบ้ำ้ง เพรำะอำจเป็นปัญหำท่ีส ำคญัท่ีสุดประกำร
หน่ึงของคริสเตียนท่ียงัขำดประสบกำรณ์ ก ำลงัเผชิญอยูก่็ได ้

ท่ำน ดร. กร๊ิฟฟิธ ธอมสั กล่ำววำ่ “มีหลำยส่ิงในชีวติประจ ำวนั ซ่ึงในตวัมนัเองนั้นไม่เป็นบำป 
แต่มนัมีอ ำนำจโนม้นำ้วใหเ้รำท ำบำปได ้ หำกวำ่เรำน ำเอำมำใชใ้นทำงท่ีผดิ กำรใชใ้นทำงท่ีผดิ
หมำยควำมวำ่ กำรใชท่ี้เกินขอบเขต ซ่ึงแมว้ำ่จะเป็นกำรถูกตอ้งตำมกฎหมำยก็อำจเป็นบำปได ้ ควำม
เพลิดเพลินเป็นส่ิงท่ีถูกท่ีควรแต่ถำ้มีเกินควำมจ ำเป็น ก็อำจกลำยเป็นส่ิงท่ีผดิได ้ ควำมใฝ่ฝันเป็นส่วน
ส ำคญัส่วนหน่ึงในควำมเป็นอยูข่องมนุษย ์ แต่จะตอ้งยึดมัน่ในเป้ำหมำยท่ีถูกตอ้งและปฏิบติัใหอ้ยูใ่น
ดุลยท่ี์เหมำะสม” 

กำรท ำมำหำเล้ียงชีพประจ ำวนัของเรำ กำรอ่ำนหนงัสือ กำรแต่งกำย กำรสร้ำงสรรคมิ์ตรภำพ 
และกำรกระท ำอ่ืน ๆ ท ำนองเดียวกนัน้ี เป็นกำรถูกตอ้งและจ ำเป็นแต่ก็อำจกลำยเป็นส่ิงท่ีผดิ ไม่จ  ำเป็น 
และเป็นอนัตรำยไดอ้ยำ่งแน่นอน ควำมนึกคิดเก่ียวกบัปัจจยัต่ำง ๆ ในกำรคงอยูข่องชีวตินั้น เป็นของ
จ ำเป็นอยำ่งแน่นอน แต่ควำมคิดเก่ียวกบัส่ิงเหล่ำน้ี อำจจะกลำยเป็นกำรกระวนกระวำยไปไดโ้ดยง่ำย ดงั
ค ำอุปมำของพระเยซูท่ีวำ่ ควำมกงัวลใจแห่งชีวติน้ีไดป้กคลุมพระค ำแห่งชีวติภำยในจิตวญิญำณเสีย 

กำรหำเงินเป็นส่ิงจ ำเป็นในชีวติประจ ำวนั แต่กำรหำเงินมกัจะกลำยเป็นกำรรักเงิน และแลว้
ควำมอยำกมัง่อยำกมีก็ตำมมำ และท ำลำยชีวติฝ่ำยจิตวญิญำณของเรำเสีย ดงันั้นเม่ือพดูถึงกิจกำรของฝ่ำย
โลกหรือส่ิงของฝ่ำยโลก จึงมิไดจ้  ำกดัอยูเ่ฉพำะรูปใดรูปหน่ึง เรำไม่สำมำรถแยกออกจำกกนัไดอ้ยำ่งเป็น
สัดส่วน แลว้เรียกส่วนน้ีวำ่ทำงโลก และส่วนนั้นวำ่มิใช่ทำงโลก ส่วนน้ีเป็นส่ิงของฝ่ำยจิตวิญญำณ ส่วน
นั้นไม่ใช่ กำรรักโลกมีอิทธิพลในกำรชกัจูง และซึมซำบเขำ้ไปสู่ทุกส่วนของชีวติ และทุกส่วนของ
สังคมมนุษย ์ฉะนั้นจึงจ ำเป็นท่ีเรำจะตอ้งสู้กบัมนัอยำ่งสุดก ำลงัตลอดเวลำ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ “อยำ่รักโลกหรือส่ิงของในโลก” (1 ยอห์น 2:15) พระคริสต
ธรรมคมัภีร์ยงัเตือนไวอี้กวำ่โลกน้ี กบัควำมใคร่ของโลกจะล่วงพน้ไป แต่ผูท่ี้ประพฤติตำมน ้ำพระทยั
ของพระเจำ้ จะตอ้งตั้งอยูเ่ป็นนิจ (1 ยอห์น 2:17) 

อยำ่งไรก็ดี ในบำงภำวะ ส่ิงเหล่ำน้ีอำจจะกลำยเป็นปัญหำท่ียุง่ยำกในชีวติปัจจุบนัของเรำได ้ มี
หนุ่มสำวหลำยคนมำหำขำ้พเจำ้และถำมวำ่ “ท ำอยำ่งน้ีผดิไหม” หรือ “ท ำอยำ่งนั้นผดิไหม” “ท ำอยำ่งนั้น
อยำ่งน้ีบำปหรือเปล่ำ” ค  ำถำมธรรมดำ ๆ ค ำถำมเดียวท่ีถำมดว้ยควำมจริงใจและบริสุทธ์ิใจ จะขจดั



 8 

ปัญหำต่ำง ๆ ของท่ำนในเร่ืองเหล่ำน้ีไดป้ระมำณเกำ้สิบเปอร์เซ็นต ์ เพียงแต่ถำมตวัท่ำนทุกคร้ังไปวำ่ 
“พระคริสตมี์พระประสงคท่ี์จะใหฉ้นัท ำอะไร” หรืออีกค ำถำมหน่ึงท่ีท่ำนอำจจะถำมตวัเองก็คือ “ฉนัจะ
ขอใหพ้ระเจำ้ประทำนพระพรเก่ียวกบัส่ิงน้ีใหฉ้นัจะไดไ้หม” “พระเยซูทรงคิดอยำ่งไรเก่ียวกบักำร
หยอ่นใจ กำรเล่น กำรอ่ำนหนงัสือ กำรคบเพื่อน และกำรชมรำยกำรวทิยุโทรทศัน์ของฉนั” เรำไม่
สำมำรถผอ่นปรนหรือต่อรองในเร่ืองน้ีได ้เรำจะตอ้งยนืหยดัเพื่อพระคริสตใ์นทุกส่ิงจนถึงท่ีสุด 

น่ีมิไดห้มำยควำมวำ่ เรำจะตอ้งวำงท่ำในสังคมอยำ่งผูดี้ หรือตอ้งมีปมเข่ือง เกลือกวำ่เรำจะตก
อยูใ่นอนัตรำยแห่งควำมทะนง ซ่ึงอำจจะเลวร้ำยยิง่กวำ่กำรรักส่ิงของฝ่ำยโลกเป็นไหน ๆ ในปัจจุบนัน้ีมี
คนเป็นอนัมำกท่ีอำ้งตนวำ่เป็นคริสเตียน ก ำลงัเดินเก่ียวกอ้ยกนัไปกบัโลกน้ี จนท่ำนไม่สำมำรถจะเห็น
ขอ้แตกต่ำงระหวำ่งคริสเตียน กบัคนบำปทัว่ ๆไปไดว้ำ่เป็นอยำ่งไร เหตุกำรณ์เช่นน้ีไม่ควรมีเลย 

คริสเตียนควรท ำตนเหมือนเพชร ท่ีส่องแสงเป็นประกำย ท่ำมกลำงส่ิงแวดลอ้มท่ีหยำบขรุขระ 
เขำควรด ำเนินชีวติอยำ่งเสมอตน้เสมอปลำย มีวฒันธรรม มีควำมอ่อนโยน มีควำมกรุณำ มัน่คงในส่ิงท่ี
ตนกระท ำ และหลีกเล่ียงในส่ิงท่ีไม่ควรกระท ำ เขำควรจะมีจิตใจร่ำเริงแจ่มใส แต่เขำจะไม่ยอมใหโ้ลก
ดึงเขำลงสู่ระดบัต ่ำทรำมเป็นอนัขำด 

พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ “กำรทุกอยำ่งท่ีมิไดป้ระพฤติตำมหลกัแห่งควำมเช่ือ ก็บำป
ทั้งส้ิน” (โรม 14:23) และยงัย  ้ำอีกดว้ยวำ่ ผูใ้ดท่ีมีควำมสงสัยแลว้ยงัขืนกระท ำ ก็ถูกปรับโทษ กล่ำวอีก
นยัหน่ึงก็คือวำ่ เรำจะตอ้งไม่ท ำส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเรำยงัไม่ทรำบแจ่มแจง้แน่นอน ถำ้ท่ำนมีควำมสงสัยใน
ส่ิงหน่ึงส่ิงใด ไม่แน่ใจวำ่มนัจะเป็นทำงโลกหรือไม่แลว้ ทำงท่ีดีท่ีสุดคือ “อยำ่ท ำ” 

3. เนือ้หนัง 

ศตัรูฝ่ำยท่ีสำม ซ่ึงจะพบในทนัที นัน่คือ “ควำมใคร่แห่งเน้ือหนงั” เน้ือหนงัในท่ีน้ีหมำยถึงแรง 
แห่งควำมโนม้นำ้วอนัชัว่ ซ่ึงอยูภ่ำยในตวัท่ำน แมว้ำ่ท่ำนไดก้ลบัใจแลว้ บำงคร้ังควำมใคร่อนัดั้งเดิมอำจ
กลบัมำหำท่ำนอีกก็ได ้ ท่ำนอำจจะสะดุง้และประหลำดใจวำ่มนัมำจำกไหน พระคริสตธรรมคมัภีร์สอน
วำ่สันดำนอนัดั้งเดิม กบัควำมชัว่ชำ้ของมนัยงัคงอยู ่ ดงันั้นกำรทดลองอนัชัว่ชำ้ต่ำง ๆ เหล่ำน้ีจึงมิไดม้ำ
จำกแห่งอ่ืนเลย หรืออีกนยัหน่ึง “ผูท้รยศยงัคงอำศยัอยูภ่ำยใน” “กำรโนม้เอียงเขำ้หำบำปท่ีชัว่นั้น 
พยำยำมท่ีจะดึงท่ำนลงสู่เบ้ืองต ่ำเสมอ” สงครำมไดเ้กิดข้ึนแลว้ บดัน้ีลกัษณะอนัขดัแยง้กนั ทั้งสองฝ่ำย
ก ำลงัต่อสู้กนัในจิตใจของท่ำน แต่ละฝ่ำยก็พยำยำมต่อสู้เพื่อชยัชนะ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ “รำคะตณัหำของเน้ือหนงัยอ่มต่อสู้พระวญิญำณ และพระ
วญิญำณก็ต่อสู้เน้ือหนงั” (กำลำเทีย 5:17) น่ีเป็นศึกสงครำมระหวำ่งกำรด ำรงชีวิตอยูเ่พื่อตวัเอง และกำร
ด ำรงชีวิตอยูเ่พื่อพระคริสต ์สันดำนดั้งเดิมของท่ำน ไม่สำมำรถเป็นท่ีชอบน ้ำพระทยัพระเจำ้ได ้กำรกลบั
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ใจใหม่ก็แกไ้ขไม่ได ้ แต่จงขอบพระคุณพระเจำ้ เพรำะเม่ือพระเยซูทรงมรณำนั้น ท่ำนก็ตำยพร้อมกบั
พระองคด์ว้ย สันดำนเดิมจึงหำมีฤทธ์ิอะไรอีกไม่ ท่ำนจึงสำมำรถ “ถือวำ่ท่ำนไดต้ำยแก่ควำมบำป”  
(โรม 6:11) เหตุกำรณ์น้ีจะเป็นไปไดก้็ไดโ้ดยควำมเช่ือเท่ำนั้น 

อยำ่งไรก็ตำม ท่ำนตอ้งแยกแยะใหเ้ห็นถึงควำมแตกต่ำงอยำ่งถ่ีถว้นอีกคร้ังหน่ึง ระหวำ่งกำรใช้
ควำมปรำรถนำในทำงท่ีถูกและในทำงท่ีผดิ ระหวำ่งส่ิงท่ีถูกตำมกฎและส่ิงท่ีผดิกฎ บำงส่ิงอำจจะเป็น
ควำมปรำรถนำในทำงท่ีเป็นบำปหรือไม่เป็นบำปก็ได ้

ดงัท่ี ดร. ธอมสั กล่ำววำ่ “ควำมหมำยอนัดั้งเดิมของค ำวำ่รำคะตณัหำน้ี คือ ควำมปรำรถนำท่ี
รุนแรง ซ่ึงไม่จ  ำเป็นจะตอ้งเป็นควำมปรำรถนำท่ีชัว่ชำ้ มนุษยทุ์กคนยอ่มมีควำมปรำรถนำ ฝ่ำยเน้ือหนงั
ดว้ยกนัทั้งนั้น เช่นมีควำมหิวและควำมกระหำย เช่นเดียวกบัสัตวท์ัว่ ๆ ไป ควำมหิวกระหำยเช่นน้ี
เป็นไปตำมธรรมชำติ ยอ่มไม่มีบำป กำรใชใ้นทำงท่ีผดิเท่ำนั้นท่ีเป็นควำมชัว่ ควำมหิวเป็นควำม
ปรำรถนำทำงเน้ือหนงัตำมธรรมชำติ แต่ควำมตะกละเป็นควำมปรำรถนำทำงเน้ือหนงัท่ีเป็นบำป ควำม
กระหำยเป็นควำมปรำรถนำทำงเน้ือหนงัตำมธรรมชำติ แต่กำรด่ืมมำกเกินไป เป็นควำมปรำรถนำฝ่ำย
เน้ือหนงัท่ีเป็นบำป ควำมเกียจคร้ำนเป็นควำมปรำรถนำฝ่ำยเน้ือหนงัท่ีบำป กำรแต่งงำนเป็นควำม
ปรำรถนำ ท่ีเป็นไปตำมน ้ำพระทยัของพระเจำ้ ตำมกฎธรรมชำติของร่ำงกำยจิตใจและสภำพสังคมของ
มนุษย ์ แต่กำรล่วงประเวณีเป็นบำปขดักบัน ้ำพระทยัของพระเจำ้ และขดักบัทุกส่ิงทุกส่วนท่ีบริสุทธ์ิใน
ร่ำงกำย ในควำมคิดและในจิตวญิญำณ” 

“นอกจำกนั้นยงัมีรำคะตณัหำทำงเน้ือหนงัอ่ืน ๆ อีกมำก ซ่ึงเป็นควำมผดิบำปท่ีแฝงอยูภ่ำยใน 
เช่น ควำมเกลียด และควำมพยำบำทเป็นตน้ เหตุฉะนั้นเรำตอ้งรู้ถึงควำมแตกต่ำงอยำ่งละเอียด ระหวำ่ง
รำคะตณัหำ ซ่ึงเป็นควำมปรำรถนำอนัแรงกลำ้ตำมธรรมดำกบัรำคะตณัหำอยำ่งท่ีเป็นบำป พดูกนัอยำ่ง
ตรงไปตรงมำแลว้ บำปแห่งเน้ือหนงัเป็นบำปท่ีน่ำกลวัท่ีสุด เพรำะวำ่มนัเป็นตวัแทน แห่งควำมอยำกทุก
อยำ่งของธรรมชำติ ท่ีมีแนวโนม้เอียงใหก้ระท ำชัว่ พญำมำรหรือโลกน้ี หรือแมแ้ต่ในชัว่ชำ้ของเรำเอง ก็
ไม่สำมำรถบงัคบัใหเ้รำกระท ำบำปได ้ แต่มูลเหตุส ำคญัแห่งกำรกระท ำชัว่ ข้ึนอยูก่บัควำมยนิยอมและ
เจตนำรมณ์ของเรำต่ำงหำก และจุดน้ีเองท่ีสันดำนอนัชัว่ของเรำเขำ้มำพร้อมกบัอ ำนำจอนัน่ำกลวัของ
มนั” 

ท่ำนอำจำรยเ์ปำโลพดูวำ่ ท่ำนไม่มีควำมมัน่ใจในเน้ือหนงัเลย คร้ังหน่ึงท่ำนพดูวำ่ “ขำ้พเจำ้มิได้
จดัเตรียมอะไรไวบ้  ำเรอเน้ือหนงั” (โรม 13:14) และอีกคร้ังหน่ึงวำ่ “ขำ้พเจำ้ระงบัควำมปรำรถนำฝ่ำย
เน้ือหนงัใหอ้ยูใ่ตบ้งัคบั” (1 โครินธ์ 9:27) ดงันั้นเรำตอ้งยอมอ่อนนอ้มต่อพระเจำ้ และยอมมอบทุกส่ิงไว้
กบัพระองคอ์ยำ่งเด็ดขำด จนเรำสำมำรถยดึถือโดยควำมเช่ือไดว้ำ่ สันดำนอนัดั้งเดิมของเรำไดต้ำยเสีย
แลว้ 
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ท่ีกล่ำวมำทั้งหมดน้ี คือศตัรูทั้งสำมฝ่ำยของเรำ (พญำมำร โลกน้ี และเน้ือหนงั) ท่ำทีควำมรู้สึก
ของเรำผูเ้ป็นคริสเตียนท่ีมีต่อมนันั้น อำจจะรวมอยูใ่นค ำเดียว นัน่คือ “ตดัขำด” ไม่ยอมเก่ียวขอ้งกบัมนั 
โดยไม่มีกำรลงัเลใจ กำร “ตดัขำด” เป็นทำงเดียวเท่ำนั้นท่ีจะเอำชนะต่อมนัได ้ ในกำรแสวงหำชยัชนะ
อนัสมบูรณ์ของคริสเตียน เก่ียวกบัพญำมำรนั้น เรำจะต่อตำ้นมนัไดเ้ฉพำะเวลำท่ีเรำถวำยตวัไวก้บัพระ
เจำ้เท่ำนั้น เก่ียวกบัโลกน้ี พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ “น่ีแหละเป็นควำมชนะซ่ึงไดมี้ชยัแก่โลก คือ
ควำมเช่ือของเรำทั้งหลำย” (1 ยอห์น 5:4) และส ำหรับเน้ือหนงันั้นพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ “จง
ด ำเนินตำมพระวิญญำณ และท่ำนจะไม่ไดป้ระพฤติตำมรำคะตณัหำของเน้ือหนงั” (กำลำเทีย 5:16) 

น่ีคือข่ำวประเสริฐส ำหรับท่ำนท่ีก ำลงัต่อสู้กบัศึกภำยใน และต่อสู้กบักำรทดลองดงักล่ำวนั้น 
พระเจำ้ไม่ไดท้รงบญัชำใหท้่ำนต่อสู้ตำมล ำพงัผูเ้ดียว พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวไวใ้นพระธรรมโรม 
8:13 วำ่ “โดยเดชพระวญิญำณ” ท่ำนจะท ำลำยกิจกำรของเน้ือหนงัได ้ จงจ ำไวว้ำ่ พระเยซูทรงสัญญำวำ่ 
พระองคจ์ะไม่ละทิ้งเรำเลย ตำมค ำสัญญำท่ีพระองคไ์ดท้รงใหแ้ก่เรำนั้น เม่ือพระองคเ์สด็จจำกโลกน้ีไป
แลว้ พระองคจ์ะประทำนอีกผูห้น่ึงใหเ้รำคือพระภำคท่ีสำมแห่ง “ตรีเอกำนุภำพ” ของพระเจำ้ ผูน้ั้นคือ 
“พระวญิญำณองคบ์ริสุทธ์ิ” ซ่ึงไดรั้บพระนำมอีกวำ่ “พระผูเ้ลำ้โลม” ซ่ึงแทจ้ริงหมำยควำมวำ่ผูช่้วยอยำ่ง
ใกลชิ้ด ท่ำนองคน้ี์จะอยูก่บัเรำเป็นนิจ (ยอห์น 14:16) พระเยซูตรัสวำ่ “เรำจะไม่ละทิ้งท่ำนทั้งหลำยไว้
ล ำพงั เรำจะมำหำท่ำน เรำจะมำหำท่ำนโดยทำงพระวญิญำณองคบ์ริสุทธ์ิ” (ดูยอห์น 14:18) 

ปัจจุบนัน้ี พระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นผูมี้ฤทธ์ิอ ำนำจสูงสุดในโลก กำลเวลำท่ีกล่ำวไวใ้นพระ
คมัภีร์เดิมนั้น เป็นสมยัของพระเจำ้พระบิดำ ระหวำ่งท่ีพระเยซูเสด็จมำประทบัอยูใ่นโลกน้ี เป็นสมยัของ
พระเจำ้พระบุตร ส ำหรับยคุปัจจุบนั คือ นบัแต่วนัท่ีพระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนมเ์ป็นตน้มำ เป็นสมยั
ของพระเจำ้พระวิญญำณบริสุทธ์ิ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิ เสด็จเขำ้ประทบัอยูใ่นใจของท่ำน ในทนัที
ท่ีท่ำนรับเอำพระคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดนั้น บดัน้ีร่ำงกำยของท่ำน เป็นพระวหิำรของพระวิญญำณ
บริสุทธ์ิซ่ึงสถิตอยูใ่นท่ำนแลว้ (1 โครินธ์ 6:19) แมแ้ต่ท่ำนอำจำรยเ์ปำโลเองก็ไดเ้ตือนวำ่ ถำ้ผูใ้ดท่ีไม่มี
พระวญิญำณของพระคริสตอ์ยูภ่ำยในแลว้ ผูน้ั้นก็มิใช่เป็นคนของพระองค ์

ท่ำนอำจจะพดูวำ่ “แต่ขำ้พเจำ้ไม่รู้สึกวำ่มีอะไรอยูใ่นใจเลย ขำ้พเจำ้ไม่รู้สึกวำ่มีพระวญิญำณ
ของพระเจำ้ อยูใ่นจิตใจของขำ้พเจำ้” 

จงอยำ่เอำใจใส่ ต่อควำมรู้สึกของท่ำนเลย เพรำะวำ่ควำมรู้สึกของเน้ือหนงันั้น ไม่ใช่ปัจจยัท่ีจะ
ช่วยใหท้่ำนไดรั้บควำมรอดท่ำนจะรู้สึกวำ่มีพระวิญญำณหรือไม่ก็ตำม แต่จงรับพระองคด์ว้ยควำมเช่ือ 
โดยมัน่ใจวำ่เป็นควำมจริง บดัน้ีพระองคส์ถิตอยูภ่ำยในท่ำน เพื่อช่วยใหท้่ำนด ำรงชีวิตคริสเตียนไดอ้ยำ่ง
รำบร่ืน พระองคส์ถิตอยูภ่ำยในท่ำน เพื่อจะท ำใหพ้ระคริสตเ์ด่นข้ึน และไดรั้บกำรยกยอ่งและสรรเสริญ 
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ดงันั้นท่ำนจึงสำมำรถมีชีวติ ท่ีเตม็ไปดว้ยควำมสุข ควำมมีชยั ควำมแจ่มใส และถวำยพระเกียรติยศแด่
พระคริสต ์

พระคริสตธรรมคมัภีร์สั่งวำ่ “จงประกอบดว้ยพระวญิญำณ” (เอเฟซสั 5:18) ถำ้ท่ำน
ประกอบดว้ยพระวิญญำณ ท่ำนก็จะเกิดผลตำมพระวิญญำณ ซ่ึงมีควำมรัก ควำมยนิดี สันติสุข ควำม 
อดกลั้นไวน้ำน ควำมปรำนี ควำมดี ควำมซ่ือสัตย ์ควำมอ่อนสุภำพ กำรรู้จกับงัคบัตน 
(กำลำเทีย 5:22,23) กำรประกอบดว้ยพระวิญญำณมิใช่ส่ิงท่ีจะเลือกไดต้ำมชอบใจ แต่เป็นค ำสั่งท่ีจะตอ้ง
เช่ือฟัง เป็นหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำม 

ท่ำนรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่ท่ำนประกอบดว้ยพระวิญญำณแลว้ และท่ำนจะเป่ียมลน้ไปดว้ยพระ
วญิญำณไดอ้ยำ่งไร มิใช่ควำมรู้สึกบำงอยำ่งท่ีเกิดข้ึนแก่ท่ำนเองหรือ หำมิได ้ เม่ือท่ำนไดรั้บกำรช ำระให้
พน้จำกบำปทุกอยำ่ง และยอมมอบชีวติจิตใจทุกอยำ่งไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ ท่ำนจึงจะสำมำรถรู้แน่โดย
ควำมเช่ือวำ่ ท่ำนประกอบดว้ยพระวญิญำณของพระเจำ้นัน่หมำยควำมวำ่ พระองคท์รงเป็นเจำ้ของท่ำน
ในทุกส่วน จิตใจของท่ำนจะไม่มีอยำ่งอ่ืนปะปนอยูเ่ลย นอกจำกพระวิญญำณบริสุทธ์ิเท่ำนั้น แทจ้ริงกำร
ถวำยตวัคือกำรยอมจ ำนนอยำ่งส้ินเชิงโดยปรำศจำกเง่ือนไขและกลบัค ำไม่ได ้ “เหตุฉะนั้นดูก่อนพี่นอ้ง
ทั้งหลำยโดยเห็นแก่ควำมเมตตำกรุณำของพระเจำ้ ขำ้พเจำ้จึงวงิวอนท่ำนทั้งหลำย ใหถ้วำยตวัแก่
พระองคเ์ป็นเคร่ืองบูชำอนัมีชีวติอยู ่อนับริสุทธ์ิ และเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจำ้ ซ่ึงเป็นกำรปฏิบติัสมกบั
ฝ่ำยวญิญำณจิตของท่ำนทั้งหลำย” (โรม 12:1) 

คริสเตียนท่ีถวำยตวัแก่พระเจำ้อยำ่งสมบูรณ์และท่ีประกอบไปดว้ยพระวญิญำณเท่ำนั้น จึง
สำมำรถมีชยัชนะเหนือโลก เน้ือหนงัและพญำมำรได ้ พระวญิญำณบริสุทธ์ินัน่แหละ ท่ีจะท ำกำรต่อสู้
แทนท่ำน “เรำไม่ไดต่้อสู้กบัเน้ือหนงัและเลือด แต่ต่อสู้กบัผูมี้บรรดำศกัด์ิและต่อสู้กบัผูมี้อ  ำนำจ และ
ต่อสู้กบัผูค้รอบครองในโมหะควำมมืดแห่งโลกน้ี” (เอเฟซสั 6:12) น่ีเป็นกำรรบพุง่ทำงจิตวิญญำณ ท่ำน
ไม่สำมำรถต่อสู้กบัศตัรูทั้งสำมเหล่ำน้ีไดด้ว้ยอำวธุธรรมดำ เพียงแต่ใหเ้รำยอมเป็นช่องทำง และยอมให้
พระวญิญำณบริสุทธ์ิท ำกำรต่อสู้ในเรำ เรำก็จะไดรั้บชยัชนะอนัสมบูรณ์ อยำ่งหน่วงส่ิงหน่ึงส่ิงใดจำก
พระคริสต ์ แต่จงใหพ้ระองคเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ในชีวิตของท่ำนอยำ่งแทจ้ริง พระองคไ์ดต้รัสไวว้ำ่ 
“ท่ำนทั้งหลำยเรียกเรำวำ่ “อำจำรย”์ และ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ท่ำนวำ่ถูกแลว้ เพรำะเรำเป็นอยำ่งนั้น”  
(ยอห์น 13:13) 

วนัหน่ึง มีเด็กเล็ก ๆ คนหน่ึงนัง่เล่นอยูก่บัแจกนัท่ีมีค่ำมำก เขำไดเ้อำมือสอดเขำ้ไปในแจกนันั้น 
แลว้ก็เอำออกไม่ได ้ บิดำของเด็กผูน้ั้นไดพ้ยำยำมดึงเอำมือของลูกชำยออก แต่ไม่ส ำเร็จ คิดจะทุบแจกนั
อยูแ่ลว้ ในท่ีสุดจึงคิดข้ึนได ้ และบอกแก่บุตรวำ่ “เอำละทีน้ีลูกลองพยำยำมอีกคร้ัง เอำ้ แบมือออกแลว้
เหยยีดน้ิวให้ตรงออกไป เหมือนท่ีพอ่ท ำน่ีแหละแลว้ดึงออก” 
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บุตรชำยของเขำกลบับอกพอ่วำ่ “โอ ไม่ไดห้รอกคุณพ่อ หนูท ำมืออยำ่งคุณพอ่ไม่ได ้ เพรำะวำ่
ถำ้หนูท ำอยำ่งนั้นแลว้ เงินเหรียญสลึงของหนูท่ีก ำอยูจ่ะหลุดจำกมือไป” 

ท่ำนคงจะนึกยิม้ ข  ำในควำมไม่เดียงสำของเด็ก จงยิม้เถอะ แต่พวกเรำนบัพนั ๆ คน ก็เป็น
เหมือนเด็กเล็ก ๆ คนนั้นแหละ เรำก ำลงัยุง่อยูก่บักำรก ำเงินท่ีไร้ค่ำของโลกน้ีไวใ้นมือ จนเรำไม่สำมำรถ
จะรับอิสรภำพได ้ขำ้พเจำ้ขอร้องใหท้่ำนปล่อยเงินเหรียญท่ีอยูใ่นจิตใจของท่ำนเสีย จงยอมเถิด จงปล่อย
มนัไป แลว้จงใหพ้ระเจำ้เขำ้มำอยูใ่นชีวติของท่ำนแทน 

บดัน้ี เม่ือท่ำนไดย้อมอุทิศจิตใจใหแ้ก่พระคริสตแ์ลว้ จงจ ำไวว้ำ่พระเจำ้ไดท้รงรับเอำส่ิงท่ีท่ำน
ไดม้อบแก่พระองคแ์ลว้ น่ีก็มำถึงเร่ืองควำมเช่ืออีก “ผูท่ี้มำหำเรำ เรำจะไม่ละทิ้งเลย” ท่ำนไดม้ำหำ
พระองค ์ และบดัน้ีพระองคก์็ไดท้รงรับท่ำนไวแ้ลว้ ส่วนผลของชีวติท่ียอมอุทิศใหพ้ระเจำ้ และ
ประกอบดว้ยวิญญำณนั้นก็คือท่ำนจะมีก ำลงัใจเขม้แขง็ และควำมกลำ้หำญ อยำ่งท่ีท่ำนไม่เคยมีมำก่อน
เลย 

คนท่ีประกอบดว้ยพระวญิญำณนั้น มีควำมเกรงกลวัพระเจำ้เท่ำนั้น ส่วนควำมกลวัอยำ่งอ่ืน ๆ 
นั้น เขำไม่มีเลย ควำมกลวัอยำ่งอ่ืนทุกอยำ่งจะสูญหำยจำกเขำทนัที เขำจะมีจิตใจท่ีเขม้แขง็และควำมกลำ้
หำญผดิปกติ ในกำรท่ีจะยนืหยดัเพื่อพระคริสต ์ ถำ้ท่ำนอ่ำนพระธรรมกิจกำรโดยตลอด ท่ำนจะพบวำ่
บรรดำอคัรสำวกท่ีประกอบดว้ยพระวญิญำณนั้น ใชค้  ำวำ่ “ควำมกลำ้หำญ” บ่อยคร้ังท่ีสุด 

ไม่เพียงแต่ท่ำนจะมีควำมกลำ้หำญเท่ำนั้น ท่ำนยงัจะเกิดผลทำงจิตวญิญำณอีกดว้ย และจงจ ำไว้
วำ่ ผลทำงพระวญิญำณเหล่ำน้ีเป็นของพระวิญญำณ ท่ำนไม่สำมำรถท ำใหเ้กิดผลเหล่ำน้ีไดเ้อง เป็นผลท่ี
อยูเ่หนือธรรมชำติท่ีปรำกฏในชีวติประจ ำวนัของท่ำน และผลเหล่ำนั้นจะตอ้งเกิดข้ึนอยำ่งเหนือ
ธรรมชำติ คือจะตอ้งมีควำมรัก พระบญัญติัอนัยิง่ใหญ่ ท่ีพระเยซูไดท้รงใหไ้วแ้ก่เรำคือ “ใหท้่ำน
ทั้งหลำยรักกนัและกนัเหมือนเรำไดรั้กท่ำน” (ยอห์น 15:12) ท่ำนจะรักเพื่อนมนุษยด์ว้ยควำมรักอนัสูง
นั้น โดยไม่ค  ำนึงถึงเช้ือชำติ ศำสนำ ควำมแตกต่ำงในทำงกำรเมือง ควำมขมข่ืน กำรววิำทกนั และควำม
อิจฉำริษยำจะหมดส้ินไป แต่ควำมรักฉนัพี่นอ้งจะเอิบอำบอยูเ่สมอ 

ชีวติคริสเตียนท่ีแทจ้ริงประกอบดว้ยควำมยนิดี คุณลกัษณะอยำ่งหน่ึงของคริสเตียน ก็คือมี
ควำมยนิดีภำยใน ไม่วำ่จะอยูใ่นสภำพแวดลอ้มเช่นใด คริสเตียนจะมีจิตใจท่ีเตม็ไปดว้ยควำมร่ำเริง และ
ใบหนำ้ท่ีแจ่มใสเสมอ คริสเตียนหลำยคนมีใบหนำ้เห่ียวแหง้ไม่มีรัศมีของพระเจำ้ปรำกฏใหเ้ห็นเลย ใน
กำรพบปะคริสเตียนคนหน่ึงคนใดนั้น เป็นกำรง่ำยมำกท่ีจะดูวำ่ เขำเป็นคริสเตียนท่ีมีชยั ประกอบดว้ย
พระวญิญำณ และเขำ้สนิทอยูก่บัพระเจำ้หรือไม่ คริสเตียนท่ีแทจ้ริงนั้น จะมีควำมสบำยใจและแจ่มใส มี
ควำมสำมำรถ ท่ีจะท ำใหส่ิ้งแวดลอ้มมีชีวิตชีวำข้ึน มิใช่ท ำใหเ้ศร้ำหมอง พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ 
“ดว้ยควำมโสมนสัยนิดีแห่งพระเยโฮวำห์ เป็นก ำลงัของพวกเจำ้ทั้งหลำย” (เนหะมีย ์8:10) 
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ชีวติคริสเตียนท่ีแทจ้ริง จะประสบควำมสงบสุข อำจำรยเ์ปำโลกล่ำววำ่ “เรำถูกขนำบรอบขำ้ง 
แต่ยงัไม่ก็ถึงกระดิกไม่ไหว เรำจนปัญญำ แต่ก็ยงัไม่ถึงกบัหมดมำนะ เรำถูกเขำรุกไล่ แต่ก็ยงัไม่ตกอยูใ่น
เง้ือมมือเขำ เรำถูกตีลงแลว้ แต่ก็ยงัไม่ตำย” (2 โครินธ์ 4:8,9) ยงัมีหลำยอยำ่งซ่ึงอยูเ่หนือธรรมชำติ และ
เรำก ำลงัไดรั้บอยู ่ คือควำมอดกลั้นไวน้ำน ควำมปรำนี ควำมดี ควำมซ่ือสัตย ์ ควำมอ่อนสุภำพ และกำร
รู้จกับงัคบัตน ให้สังเกตวำ่ผลดีทั้งหมด เหล่ำน้ีเจริญข้ึนอยำ่งไร ในชีวติของบุคคลท่ียอมมอบตวัไวก้บั
พระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง และประกอบดว้ยพระวิญญำณ 

ชยัชนะคร้ังสุดทำ้ยเป็นของท่ำนแลว้ จงประกำศใหโ้ลกทรำบ นัน่เป็นสิทธ์ิของท่ำน ท่ำนไม่มี
เหตุผลอนัใดท่ีจะตอ้งยอมแพ ้ ท่ำนมีชีวติท่ีสูงเด่น กวำ้งขวำง และหมดจด ส่ิงดีท่ีสุดเป็นของท่ำนแลว้ 
ชีวติของท่ำนอำจจะเป็นกำรผจญภยัท่ียิง่ใหญ่และปิติยนิดีได ้ ท่ำนจะมีควำมปรำรถนำท่ีจะมีชีวติอยูทุ่ก 
ๆ นำที ควำมตอ้งกำรน้ีจะมีมำกยิง่ข้ึน จนท่ำนรู้สึกเสียดำย ท่ีจะตอ้งเขำ้นอนในเวลำกลำงคืนและ
แน่นอน ท่ำนจะรู้สึกปิติยนิดีอีกเม่ือต่ืนข้ึนในตอนเชำ้ ยนิดีท่ีมีโอกำสใชชี้วติเพื่อพระคริสตต่์อไปอีกวนั
หน่ึง เพรำะทุก ๆ วนัจะเต็มไปดว้ยควำมเบิกบำนและน่ำต่ืนเตน้ยนิดี มีโอกำสท่ีจะไดรั้บใชพ้ระคริสต์
มำก บริบูรณ์ไปดว้ยเวลำท่ีจะอยูก่บัพระเจำ้และเตม็ไปดว้ยควำมรู้สึกอยำ่งแน่นอนวำ่ ท่ำนไดรั้บควำม
ปลอดภยั ในพระเยซูเป็นนิตย ์
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ถำ้ท่ำนไดรั้บพระพรจำกกำรอ่ำนหนงัสือเล่มเล็กเล่มน้ี 
เรำใคร่จะแนะน ำใหท้่ำนอ่ำน 

 
 

สันตสุิขในพระเจ้า 
 
 

โดยบิลล่ี เกรแฮม 
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