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บทที่ 6
พลงัอํ านาจฝายวิญญาณที่ช่ัวรัาย

ภาคที่ 3
โลกและเนื้อหนัง

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลวคุณจะสามารถทํ าส่ิงตอไปนี้
-   ใหคํ าจํ ากัดความวา คํ าวา  “โลก”  ตามที่ใชในบทเรียนนี้  หมายถึงอะไร
-   บอกถึง “เจา” ของโลกนี้
-   อธิบายเหตุผลของระบบของโลกในปจจุบัน
-   อธิบายทาทีของโลกที่มีตอผูเชื่อ
-   ใหคํ าจํ ากัดความ “เนื้อหนัง”  ตามที่ใชในบทเรียนนี้
-   อธิบายวา “ตัณหาของเนื้อหนัง” หมายถึงอะใร
-   อธิบายวาตัณหาพัฒนาขึ้นไดอยางใร
-   อธิบายผลของตัณหาที่ไมถูกทํ าใหพายแพ
-   บอกขอพระคัมภีรอางอิงซึ่งกลาวถึงการงานของเนื้อหนัง

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“อยารกัโลกหรอืสิ่งของในโลก ถาผูใดรักโลก ความรักตอพระบิดาไมไดอยูในผูนั้น

เพราะวาสารพดัซ่ึงมีอยูในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา และความทะนงใน
ลาภยศ ไมไดเกิดมาจากพระบิดา แตเกิดมาจากโลก”    1 ยอหน 2.15-16

คํ านํ า
มีศัตรูเพียงผูเดียว แตคุณไดเรียนแลวในบทที่แลวมาวามันทํ างานผานทางพลังที่มีอํ านาจของ มาร
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ตามที่ขอพระคัมภีรของบทนี้แสดงใหเห็น ซาตานไมเพียงแตใชมารเทานั้นแตมันยังทํ างานผาน พลังชั่วราย
ของเนื้อหนังและของโลก

“อยารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถาผูใดรกัโลก ความรักตอพระบิดาไมไดอยูในผูนั้น
เพราะวาสารพัดซ่ึงมอียูในโลกคือ ตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา และความทะนงใน
ลาภยศไมไดเกิดมาจากพระบิดา แตเกิดมาจากโลก”     1  ยอหน 2:15-16

จุดประสงคของบทนี้ก็เพื่อใหคํ าจํ ากัดความ และบอกถึงพลังอํ านาจชั่วรายของศัตรูที่รูจักกัน วาโลกและเนื้อ
หนัง

ในบทตอไปคุณจะเรียนรูวาโลก เนื้อหนังและมารทํ างานรวมกันอยางไรในสงครามฝาย วิญญาณ คุณจะเรียน
รูยุทธวิธีที่จะเอาชนะพลังที่ชั่วรายเหลานี้

ตอนที่หนึ่ง  โลก
คํ าจํ ากัดความของคํ าวา  โลก

คํ าวา “โลก”  มีความหมายหลายประการในพระคัมภีร  อาจหมายถึงโลกหรือจักรวาลใน ระบบธรรมดาฝาย
กาย  ใชเพื่ออางถึงคนตางชาติซึ่งหมายถึงชาติอื่น ๆ ทั้งหมดนอกเหนือจากชาติยิว

แตคํ าวา “โลก”  ใชเพื่อกลาวถึงสภาวะปจจุบันของกิจการมนุษยซึ่งตรงขามกับพระเจาเปน ระบบที่ใชกันใน
โลกที่มีคนอยูอาศัย  ระบบที่ตอสูกับพระเจาและพระเยซูคริสต ซึ่งเปนความหมายที่ใช ในบทเรียนนี้

“โลก”  คือ กลุมคนที่ประกอบกันขึ้นจากคนแตละคนที่มีความสนใจแตเรื่องของเนื้อหนัง  คํ าวา เนื้อหนังในขอ
ความนี้ไมไดหมายถึงเนื้อจริง ๆ ของรางกายของเรา  แตเปนคํ าที่ใชเพื่ออธิบายถึงสภาวะ ธรรมชาติที่ชั่วรายของมนุษย
ซึ่งกบฏอยางตั้งใจตอสูกับพระเจา

ทั้งซาตานและธรรมชาติเนื้อหนังของมนุษยมีสวนสํ าคัญใน ระบบของโลก กิจกรรม และ  ปรัชญาของโลก
โลกนี้เปนระบบการจัดองคกรของปรัชญาทางสังคม เศรษฐกิจ วัตถุนิยมและศาสนาซึ่งแสดง ออกทางองค

การ บุคลิกลักษณะและรัฐบาล ซึ่งเปนศัตรูของเรา   ไมใชรัฐบาลใด องคการ หรือบุคคลใดโดยเฉพาะ แตเปนระบบของ
โลกนี้

โลกนี้เปนระบบที่ชวยแพรขยายความเปนเนื้อหนังของมนุษย เอื้ออํ านวยโอกาส  ส่ิงแวดลอม และระบบซึ่ง
ชวยสงเสริมความบาปของเนื้อหนัง  โลกตอบสนองตอความตองการฝายเนื้อหนังของ มนุษย

เจาชายของโลกนี้
ซาตานเปน “เจาชาย” ของโลกนี้   หรือผูปกครองในระบบของโลก

“บัดนีถ้งึเวลาทีจ่ะพพิากษาโลกนี้แลว  เด๋ียวนี้เจาโลกนี้จะถูกกํ าจัดออกไป”  (ยอหน
12:31)

“แตนีไ้ปเราจะไมสนทนากับทานทั้งหลายนานเชนนี้อีก เพราะวาเจาโลกจะมา ผูนั้น ไม
มสีทิธอํิ านาจอะไรเหนือเรา”   (ยอหน 14:30)
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ซาตานถูกเรียกวาเปน  “เจา”  ของโลกนี้ดวย

“สวนคนทีไ่มเชื่อนั้น  พระของยุคนี้ไดกระทํ าใหใจของเขามืดไป  เพื่อไมใหเขาไดเห็น
ความสวางของขาวประเสริฐเรื่องพระสิริของพระคริสตผูเปนพระฉายของพระเจา”              (2
โครินธ  4:4)0

อาณาจักรของโลกนี้ไดรับอิทธิพลจากซาตาน  ซึ่งนํ าทางของโลกดวยความเยอหยิ่ง  ปรัชญา และหลักการ
ของมัน  อาณาจักรของโลกสนใจที่เนื้อหนังและปกครองดวยเนื้อหนัง

“อีกครัง้หนึ่งมารไดนํ าพระองคขึ้นไปบนภูเขาอันสูงยิ่งนัก  และไดแสดงบรรดาราช-
อาณาจกัรในโลกทั้งความรุงเรืองของราชอาณาจักรเหลานั้นใหพระองคทอดพระเนตร

แลวไดทูลพระองควา “ถาทานจะกราบลงนมัสการเรา เราจะใหสิ่งทั้งปวงเหลานี้แก
ทาน”   (มัทธิว 4:8-9)

ในวันหนึ่งอาณาจักรเหลานี้จะกลายเปนอาณาจักรของพระผูเปนเจาของเรา

“และทูตสวรรคองคที่เจ็ดก็เปาแตรขึ้น และมเีสียงหลายๆ เสยีงกลาวขึ้นดังๆ ใน
สวรรควา “ราชอาณาจกัรแหงพิภพนี้ไดกลับเปนราชอาณาจักรขององคพระผูเปนเจาของเรา
และเปนของพระคริสตของพระองค และพระองคจะทรงครอบครองตลอดไปเปนนิตย”  (วิวรณ
11:15)

สภาวะปจจุบันของโลกเปนเชนนี้เพราะเหตุผลอะไร
ความบาป  คือ   เหตุผลของสภาวะปจจุบันของโลกนี้
เมื่อพระเจาทรงสรางอาดามกับเอวาขึ้นในครั้งแรกนั้น เขาไดรับมอบหมายใหครอบครอง โลกนี้  หมายถึงเขา

ควบคุมเหนือโลกนี้นํ าทางระบบของโลกและผูที่อยูอาศัยใหเปนไปตามแผนการ ของพระเจา  เมื่อเขาทํ าบาปเขาสูญเสีย
การครอบครองนี้  (ปฐมกาล  1-3)

เมื่อพระเยซูทรงถูกตรึงเพราะบาปของมนุษยชาติและทรงฟนจากความตาย พระองคทรงอาง สิทธิการครอบ
ครองโลกนี้อีกครั้งหนึ่ง  ทรงประกาศการพิพากษาพลังที่ชั่วรายฝายวิญญาณ

“พระองคทรงปลดเทพผูครองและศักดิเทพเสีย  พระองคไดทรงประจานเขา  และชนะ
เขาโดยกางเขนนั้น”    (โคโลสี 2:15)

แมวาพระเยซูทรงอางสิทธิครอบครองโลกจากอํ านาจของศัตรู  ซาตานก็ไมรับรูการอางสิทธิ นั้น ซาตานยังคง
ทํ างานในโลกนี้ดวยอํ านาจชั่วรายของมัน โดยมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลและชาติ ทั้งหมด

ซาตานจะยังไมรับรูการอางสิทธิของพระเยซูเหนืออาณาจักรของโลก จนกวาจะมีการขัดแยง ครั้งสุดทายซึ่ง
คุณจะไดเรียนในบทสุดทาย
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สภาวะปจจุบันก็เหมือนกับสภาวะทางทหารที่เกิดขึ้นในโลกธรรมชาติ  คือ  อํ านาจทางการ เมืองหรือการ
ทหารซึ่งเขายึดครองชาติหนึ่ง แตฝายกบฏที่อยูภายในชาตินั้นยังคงไมรับรูการอางสิทธิ นั้น

กลุมกบฏยังคงทํ าสงครามไปทั่วประเทศ พยายามยึดดินแดนที่ไมไดเปนของเขาอยางถูกตอง และมีอํ านาจ
เหนือพลเมือง  มักใชวิธีการที่นากลัวเพื่อใหสํ าเร็จจุดประสงค

สถานการณในโลกฝายวิญญาณก็เหมือนเชนนี้ พระเยซูทรงอางสิทธิเหนือโลกเหนือศัตรูและ พลังที่ชั่วราย
แตวากลุมกบฏของซาตานยังคงทํ าสงครามตลอดทั่วไปในโลก มันพยายามยึดดินแดน ที่ไมไดเปนของมัน

และมีอิทธิพลเหนือชายและหญิงเพื่อใหทํ าส่ิงชั่วราย การสงครามนี้จะดํ าเนินตอไป จนกวาจะถึงการตอสูครั้งสุดทาย

ลักษณะโครงสรางของโลก

โลกเกลียดชังพระเจา

“คนทุจริตเอย ไมรูหรอืวาการเปนมิตรกับโลกนั้นคือการเปนศัตรูกับพระเจา เหตุฉะนั้น
ผูใดใครเปนมิตรกับโลก  ผูนั้นก็ต้ังตัวเปนศัตรูกับพระเจา”   (ยากอบ 4:4)

ระบบของโลกปจจุบันเปนสิ่งชั่วราย

“พระเยซูทรงสละพระองคเองเพราะบาปของเราทั้งหลาย  เพื่อชวยเราใหพนจากยุค
ปจจบัุนอนัชัว่ราย  ตามนํ้ าพระทัยพระบิดาเจาของเรา”  (กาลาเทีย 1:4)

ระบบของโลกปราศจากพระเจา

“...ไมมทีีห่วงั  และอยูในโลกปราศจากพระเจา”   (เอเฟซัส 2:12)

มกีารลอลวงมากมายในโลกนี้เพื่อชักจูงผูเชื่อใหกลายเปนสวนหนึ่งของระบบของโลก

“เพราะวามผูีลอลวงเปนอันมากเที่ยวจาริกไปในโลก...”   (2 ยอหน7)

โลกถกูพพิากษาแลวและรับโทษจากพระเจา

“เมือ่องคพระผูเปนเจาทรงทํ าโทษเรานั้น  พระองคทรงตีสอนเรา  เพื่อมิใหเราถูกทรง
พพิากษาลงโทษดวยกันกับโลก”  (1  โครินธ 11:32)

โครงสรางของโลกนี้แตกตางจากอาณาจักรของพระเจา

พื้นฐานของโลก
“พืน้ฐานของโลก”   หมายถึงหลักการพื้นฐานที่ปกครองโลก
“แมกระนัน้เมือ่เราเปนเด็กอยูในการผูกมัดภายใตหลักการพื้นฐานของโลก” (กาลาเทีย

4:3)   (ภาษาไทยแปลไมเหมือนใน  king  james)
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กฎเกณฑของโลก
มีกฎเกณฑซึ่งเปนฐานของโครงสรางของโลกซึ่งแตกตางจากหลักการซึ่งพระเจาทรงวางโครง สรางอาณาจักร

ของพระองค

“ถาทานตายกบัพระคริสตพนจากภูติผีปศาจแหงจักรวาลแลว  เหตุไฉนทานจึงมีชีวิต
อยูเหมอืนกบัวาทานยังอยูฝายโลก  ยอมอยูใตบัญญัติตางๆ อันเปนหลักธรรมและคํ าสอนของ
มนุษย”   (โคโลสี 2:8,20)

วิญญาณของโลก
“เราทัง้หลายไมไดรับวิญญาณของโลก  แตไดรับวิญญาณซ่ึงมาจากพระเจา เพื่อเรา ทั้ง

หลายจะไดรูถึงสิ่งตางๆ ที่พระเจาไดทรงโปรดประทานแกเรา”  (1 โครินธ 2:12)

ปรัชญาของโลก
ปรัชญาคือหลักการของความรู

“จงระวงัใหดี อยาใหผูใดทํ าใหทานตกเปนเหยื่อดวยหลักปรัชญาและดวยคํ าลอลวงอัน
เหลวไหลตามต ํานานของมนุษย   ตามภูตผีปศาจของจักรวาล  ไมใชตามพระคริสต”   (โคโลสี
2:8)

สติปญญาของโลก
“เพราะวาปญญาของโลกนี้เปนความโงเขลาในสายพระเนตรของพระเจา  ดวยมีเขียน

ไวในพระคมัภีรวา  พระองคทรงจับคนที่มีปญญาดวยอุบายของเขาเอง” (1 โครินธ    3:19)

วิถีของโลก
“วิถีของโลก”  คือ  วงจรของโลกปจจุบัน  ชีวิตประจํ าวัน  วิธีการ

“ครัง้เมือ่กอนทานเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลก ตามเจาแหงยานอากาศ
คือวญิญาณที่ครอบครองอยูในคนทั้งหลาย”   (เอเฟซัส  2:2)

ภาษาตาง ๆ ของโลก
“ในโลกนีม้ภีาษาเปนอันมาก  และไมมีภาษาใด ๆ ที่ปราศจากเนื้อความ”  (1 โครินธ

14:10)
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สันติสุขของโลก
“เรามอบสนัติสขุไวใหแกทานทั้งหลาย  สันติสุขของเราที่ใหแกทานนั้น  เราใหทานไม

เหมอืนโลกให  อยาใหใจของทานวิตกและอยากลัวเลย”   (ยอหน 2:27)

ความเสียใจของโลก
“เพราะวาความเสียใจอยางที่ชอบพระทัยของพระเจายอมกระทํ าใหกลับใจใหม ซ่ึงนํ า

ไปถงึความรอดและไมเปนที่นาเสียใจ  แตความเสียใจอยางโลกนั้นยอมนํ าไปถึงความตาย”  (2
โครินธ 7:10)

ทาทีของโลกที่มีตอผูเช่ือ

โลกเกลียดชังเรา

“โลกนีเ้กลยีดชงัทานทั้งหลายก็จงรูวาโลกไดเกลียดชังเรากอน ถาทานทั้งหลายเปนของ
โลก  โลกกจ็ะรกัทานซ่ึงเปนของโลก  แตเพราะทานไมใชของโลก  เพราะเราไดเลือกทานออก
จากโลก  เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังทาน”  (ยอหน 15:18-19)

โดยที่โลกประกอบขึ้นจากคนแตละคนที่สนใจในเนื้อหนังซึ่งเกลียดชังผูเชื่อ  เราจํ าตองเรียนรู มากขึ้นเกี่ยวกับ
พลังที่มีอํ านาจ ซึ่งเรียกวา  “เนื้อหนัง”  นี้

ภาคที่  2  -  เนื้อหนัง
คํ าจํ ากัดความของคํ าวา “เนื้อหนัง”

โลกเปนพลังที่ชั่วรายของซาตานซึ่งทํ างานจากภายนอกเพื่อโจมตีผูเชื่อ เปนองคการรวมของ แตละคนที่เปน
ฝายเนื้อหนัง

ในขณะที่โลกถูกใชเพื่อโจมตีฝายวิญญาณจากภายนอก เนื้อหนังเปนพลังฝายวิญญาณที่ ทํ างานอยูภายใน
เนื้อหนังเดียวกันนี้ที่กระทํ าการในโลกก็กระทํ าการในชีวิตของเรา ถาเรายอม ใหมันทํ า

คํ าวา “เนื้อหนัง”  ที่ใชในพระคัมภีรอาจหมายถึง  รางกายจริงๆ ของคนและสัตว  แตนี่ไมใช ส่ิงที่เรากํ าลังพูด
ถึง  เมื่อเราใชคํ าวา “เนื้อหนัง” ในบทนี้

พระคัมภีรใชคํ าวา “เนื้อหนัง”  เพื่ออธิบายถึงธรรมชาติบาปของมนุษย  เนื้อหนังเปนศูนย กลางของการ
กระทํ าที่มีเจตนาและการกบฏตอสูพระเจา
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“ดวยวาในตัวขาพเจา คือในตัวของขาพเจาไมมีความดีประการใดอยูเลย เพราะวาเจตนาดีขาพเจา
กม็ีอยู แตซึ่งจะกระทํ าการดีนั้นขาพเจาหาไดกระทํ าไม

ดวยวาการดีนั้นซึ่งขาพเจาปรารถนาทํ า ขาพเจาไมไดกระทํ า แตการชั่วซึ่งขาพเจามิไดปรารถนาทํ า
ขาพเจายังทํ าอยู

ถึงแมขาพเจายังทํ าส่ิงซึ่งขาพเจาไมปรารถนาจะทํ า ก็ไมใชตัวขาพเจาเปนผูกระทํ า แตบาปซึ่งอยูใน
ตวัขาพเจานั่นเองเปนผูกระทํ า”   (โรม 7:18-20)

เนื้อหนังคือ  พลังบังคับภายในซึ่งแสดงออกถึงการกบฏโดยการทํ าบาป  เนื้อหนังที่ใช ในบทนี้มี ความหมาย
เชนนี้  คํ าวา “ตัณหา”  และ “ตัวเกา”  ก็ใชเพื่ออธิบายถึงธรรมชาติฝายเนื้อหนังของ มนุษยดวย

มนุษยทุกคนมีธรรมชาติเบื้องตนที่บาปและเปนเนื้อหนัง

“เหตฉุะนัน้เชนเดียวกับที่บาปไดเขามาในโลกเพราะคนๆ เดียว  และความตายก็เกิด
มาเพราะบาปนั้น  และความตายก็ไดแผไปถึงมวลมนุษยทุกคน เพราะมนุษยทุกคนทํ าบาป”          
(โรม 5:12)

“เพราะวาทกุคนทํ าบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจา”  (โรม 3:23)

ตัณหาของเนื้อหนัง
“แตขาพเจาขอบอกวา จงดํ าเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อยาสนองความตองการของ

เนือ้หนัง”  (กาลาเทีย 5:16)

ตัณหาของเนื้อหนังคืออะไร ?
ประการแรกใหเรานิยามคํ าวา “ตัณหา”
“ตัณหา”  คือ  ความปรารถนาอยางแรงกลา  เปนอารมณของจิตใจและความโนมเอียงตาม ธรรมชาติของคน

ไปในทางที่ชั่วราย

พระคัมภรีสอนวาเราไมควรมีตัณหาในสิ่งที่ชั่วราย
“เหตกุารณเหลานี้เปนเครื่องเตือนใจพวกเรา ไมใหเรามีใจโลภปรารถนาสิ่งที่ชั่วเหมือน

เขาเหลานั้น”  (1 โครินธ  10:6)

ตัณหาที่มีตอส่ิงที่ชั่วรายซึ่งจะทํ าใหธรรมชาติของเนื้อหนังพอใจ เรียกวา “ตัณหาของเนื้อ หนัง”
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ตัณหาพัฒนาเติบโตไดอยางไร
ตัณหาหรือความปรารถนาที่เปนบาปเขามาในโลกครั้งแรก โดยทางการรับรูตามธรรมชาติ  สายตามองเห็นส่ิง

ที่ชั่วราย หรือหูไดยินส่ิงที่ดุราย  การสัมผัสการชิมหรือแมแตการดม อาจทํ าใหเกิด ตัณหาได ซาตานจึงใชส่ิงแวดลอม
ของโลกเพื่อลอลวงเนื้อหนัง

การสัมผัสตามธรรมชาติยั่วยุความคิดที่ชั่วรายหรือความปรารถนาใหเกิดขึ้นในจิตใจ  ตัณหา คือความคิดที่
เต็มไปดวยสิ่งที่ลอลวงเราใหทํ าบาป

“เมือ่ผูใดถกูลอใหหลงอยาใหผูนั้นพูดวา  “พระเจาทรงลอขาพเจาใหหลง”  เพราะวา
ความชัว่จะมาลอพระเจาใหหลงไมได และพระองคเองก็ไมทรงลอผูใดใหหลงเลย แตวาทุกคน
กถ็กูลอใหหลง  เมื่อกิเลสของตัวเองลอและชักนํ าใหกระทํ าตาม”  (ยากอบ 1:13-14)

จํ าไววาพระเจาไมเคยลอลวงคุณ คุณถูกลอลวงเพราะความบาปของคุณเอง คือตัณหาของ เนื้อหนัง  แตคุณ
ไมจํ าเปนตองยอมแพตอการลอลวง  พระเจาทรงประทานหนทางหลีกเลี่ยงเสมอ

“ไมมกีารทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับทานนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย ทั้ง
หลาย  พระเจาทรงสัตยธรรม  พระองคไมทรงใหทานตองถูกทดลองเกินกวาที่ทานจะทนได
และเมือ่ทรงทดลองทานนั้น  พระองคจะทรงโปรดใหทานมีทางที่จะหลีกเลี่ยงไดดวยเพื่อทาน
จะมีกํ าลังทนได”  (1 โครินธ 10:13)

โดยที่จิตใจ (ความคิด) เปนส่ิงที่มารใชเพื่อลอลวงเนื้อหนัง  เปาโลเตือนวา

“เหตวุาใจซ่ึงปกอยูกับเนื้อหนังก็เปนศัตรูตอพระเจา  หาไดอยูใตบังคับธรรมบัญญัติ
ของพระเจาไมและที่จริงจะอยูใตบังคับธรรมบัญญัตินั้นไมได และคนทั้งหลายที่อยูใตเนื้อหนัง
จะเปนที่ชอบพระทัยพระเจาก็หามิได”  (โรม 8:7-8)

คุณจะเรียนรูตอไปวา  ความคิดเปนสนามรบที่สํ าคัญแหงหนึ่งของสงครามฝายวิญญาณ

ผลของตัณหา
ถาเรายอมแพตอการลอลวง  ตัณหาก็จะเกิดเปนบาป
“ครัน้ตัณหาเกิดขึ้นแลวก็ทํ าใหเกิดบาป และเมือ่บาปเจริญเต็มที่แลวก็นํ าไปสูความ

ตาย”     (ยากอบ  1:15)

ตัณหาทํ าใหเกิดการลอลวง  การลอลวงทํ าใหเกิดบาป  บาปทํ าใหเกิดความตาย  โลกเสื่อม ทรามก็เพราะ
ตัณหา

“...ทานทัง้หลายจะพนจากความเสื่อมโทรมที่มีอยูในโลกนี้เพราะตัณหา”(2เปโตร 1:4)
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เนื้อหนังของเราเสื่อมทรามก็เพราะตัณหา

“ทานจงทิง้ตัวเกาของทาน  ซ่ึงคูกับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสีย  อันจะเสื่อมเสียไปสูความตาย
ตามตณัหาอันเปนที่หลอกลวง”  (เอเฟซัส 4:22)

ความสัมพันธระหวางพระวิญญาณกับเนื้อหนัง
“เพราะวาความตองการของเนื้อหนังตอสูพระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ตอสูเนื้อ

หนงั  เพราะทั้งสองฝายเปนศัตรูกัน ดังนัน้สิง่ทีท่านทั้งหลายปรารถนาทํ าจึงกระทํ าไมได”  (กา
ลาเทีย 5:17)

เมื่อคุณไดรับความรอดและเต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์  พระวิญญาณนั้นอยูภายใน วิญญาณของคุณ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ตอตานตัณหาของเนื้อหนัง

เนื้อหนังตอสูวิญญาณของคุณและพระวิญญาณของพระเจาที่อยูภายในตัวคุณ  เนื้อหนังลอ หลอกใหคุณมี
ตัณหาที่บาป  เหตุนี้เองคุณจึงไมสามารถมีชีวิตอยางที่คุณปรารถนาได

เปาโลอธิบายถึงสงครามระหวางวิญญาณและเนื้อหนังไวในโรม บทที่ 7 จงอานทั้งบทใน พระคัมภีรของคุณ
เขาสรุปการสงครามวา

“ดงันัน้ขาพเจาจึงเห็นวา เปนกฎธรรมดาอยางหนึ่ง  คือเมื่อใดที่ขาพเจาตั้งใจจะกระทํ า ความดี
ความชั่วก็พรอมที่จะเกิดขึ้น

เพราะวาสวนลกึในใจของขาพเจานั้นขาพเจาชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระเจา แต
ขาพเจาเห็นมีกฎอยางหนึ่งอยูในกายของขาพเจา ซ่ึงตอสูกับกฎแหงจิตใจของขาพเจาและชัก
นํ า ใหขาพเจาอยูใตบังคับกฎแหงบาปซ่ึงอยูในกายของขาพเจา”  (โรม 7:21-23)

กิจการของเนื้อหนัง
ตัณหาของเนื้อหนังถาไมถูกทํ าใหพายแพ  จะนํ าไปสูกิจการที่บาปของเนื้อหนัง  ซึ่งทํ าใหไปสู ความตายฝาย

วิญญาณ

“การงานของเนือ้หนังนั้นเห็นไดชัด  คือ  การลวงประเวณี  การโสโครก  การลามก
การนบัถอืรปูเคารพ  การถือวิทยาคม  การเปนศัตรูกัน  การวิวาทกัน การริษยากัน

การโกรธกนั  การใฝสูง  การทุมเถียงกัน  การแตกกกกัน
การอจิฉากนั การเมาเหลา การเลนเปนพาลเกเร  และการอื่น ๆ ในทํ านองนี้อีก หมือน

ทีข่าพเจาไดเตือนทานมากอน  บัดนี้ขาพเจาขอเตือนทานเหมือนกับที่เคยเตือนมาแลว  คนที่
ประพฤติเชนนี้จะไมมีสวนใน แผนดินของพระเจา”  (กาลาเทีย 5:19-21)
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พลังที่ทรงอํ านาจ
มีพลังอํ านาจ 2 ประการ คือ โลกและเนื้อหนัง ประกอบเขากับซาตานและมารทํ าสงคราม ตอสูผูเชื่อ  ส่ิงเหลา

นี้คือพลังฝายวิญญาณที่ชั่วราย
ในบทตอไปคุณจะเริ่มเรียนยุทธวิธีของสงครามฝายวิญญาณ เพื่อตอสูกับเหลาวิญญาณชั่ว

ชื่อ                                                       

บททดสอบตนเอง  บทที่  6

1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. คํ าวา  “เนื้อหนัง”  ตามที่ใชในบทเรียนนี้หมายถึงอะไร ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. คํ าวา  “โลก”  ตามที่ใชในบทเรียนนี้หมายถึงอะไร ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. ใครคือ “เจา” ของโลกนี้
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. จงสรุปลักษณะของระบบของโลกปจจุบัน
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. การที่ระบบของโลกปจจุบันอยูในสภาวะที่บาป  มีเหตุผลจากอะไร ?
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. ทาทีของโลกที่มีตอผูเชื่อคืออะไร ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. คํ าวา “ตัณหาของเนื้อหนัง”  หมายถึงอะไร ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9. ตัณหาพัฒนาขึ้นไดอยางไร ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

10. ถาคุณไมควบคุมตัณหา  จะเกิดอะไรขึ้น
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

11. จงใหขอพระคัมภีรอางอิง  ซึ่งบอกถึงกิจการของเนื้อหนัง
__________________________________________________________________
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คํ าตอบบททดสอบ  บทที่ 6

1. “อยารักโลกหรือส่ิงของในโลก ถาผูใดรักโลก ความรักตอพระบิดาไมไดอยูในผูนั้น  เพราะวาสารพัดซึ่งมีอยูใน
โลกคือตัณหาของเนื้อหนัง และตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศ ไมไดเกิดมาจากพระบิดาแตเกิดมา
จากโลก”   1 ยอหน 2.15-16

2. คํ าวา  “เนื้อหนัง”  ตามที่ใชในบทนี้  หมายถึง  ธรรมชาติบาปที่อยูภายในมนุษยทุกคน และอยูในการกบฏ
และการตอตานพระเจา   หนา  66

3. คํ าวา  “โลก”  ตามที่ใชในบทนี้  หมายถึง  สภาวะปจจุบันของระบบของโลกซึ่งเปนฝายตรง ขามกับพระเจา
หนา  66   

4. ซาตาน  หนา 66   
5. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา  68
6. ความบาป   หนา  67
7. โลกเกลียดชังผูเชื่อ   หนา  69
8. ตัณหาคือ  ความปรารถนาอันแรงกลา  เปนอารมณของจิตใจ  ความโนมเอียงของมนุษยไปใน ทาชั่วราย

ตัณหาที่มีตอความชั่วซึ่งทํ าใหธรรมชาติฝายเนื้อหนังของเราพอใจ เรียกวา  “ตัณหา ของเนื้อหนัง”   หนา  71
9. ซาตานใชส่ิงแวดลอมของโลกเราสัมผัสตาง ๆ ของมนุษยและทํ าใหเกิดความปรารถนาที่ชั่ว รายหรือตัณหา

ของเนื้อหนัง หนา 71   
10. ตัณหาทํ าใหเกิดการลอลวง การลอลวงนํ าไปสูความบาป ความบาปนํ าไปสูความตาย หนา 71
11. “การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นไดชัด  คือ  การลวงประเวณี  การโสโครก  การลามก  การนับถือรูปเคารพ  การ

ถือวิทยาคม  การเปนศัตรูกัน  การวิวาทกัน  การริษยากัน  การโกรธกัน  การใฝสูง  การทุมเถียงกัน  การแตก
กกกัน  การอิจฉากัน  การเมาเหลา  การเลนเปนพาลเกเร  และการอื่น ๆ ในทํ านองนี้อีกเหมือนที่ขาพเจาได
เตือนทานมากอน  บัดนี้ ขาพเจาขอเตือนทานเหมือนกับที่เคยเตือนมาแลว  คนที่ประพฤติเชนนั้นจะไมมีสวน
ในแผนดิน ของพระเจา” (กาลาเทีย 5:19-21)  หนา  72

เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป

1. จงศึกษาตอไปถึงเรื่องการงานของเนื้อหนังใน กาลาเทีย 5:19-21 และตรงขามกับการงาน ที่ชั่วรายเหลานี้คือ
ผลของพระวิญญาณใน  กาลาเทีย 6:22-23

2. จงอาน  ยอหน 1:1-15  และบทที่  3  และสังเกตความรักอันยิ่งใหญของพระเจาที่มีตอโลก  แมวาโลกจะมี
สภาวะที่บาปและเนื้อหนัง พระเจาทรงทํ าอะไรเพื่อสํ าแดงความรักของพระองค  โลกตอบสนองอยางไร

3. จงศึกษาตอไปเกี่ยวกับเรื่องการลอลวง
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ซาตานถูกเรียกวาเปนผูลอลวง   มัทธิว 4:3,
พระเจาไมทรงลอลวงมนุษยใหทํ าชั่ว     ยากอบ  1:13-14

เราถูกลอลวงโดย
มนุษย มัทธิว 10:1, 19:3,  22:35,  มาระโก 8:11,  10:2,  

ลูกา  11:16,  ยอหน 8:6
ซาตาน มัทธิว 4:1,  มาระโก 1:13,  ลูกา 4:2,  1 โครินธ 7:5
ตัณหาของเราเอง ยากอบ  1:13-14
ความรํ่ ารวย 1 ทิโมธี 6:9

เราตองอธิษฐานเพื่อที่เราจะไมถูกนํ าสูการลอลวง มัทธิว 26:4, ลูกา 11:4, มาระโก 14:38 ,  22:46
พระเยซูทรงถูกลอลวงเชนเดียวกับเรา  แตไมไดทรงกระทํ าบาป   ฮีบรู 2:18,4:15
การลอลวงนํ าความทุกขยากมาให (ยากอบ 1:2) แตเราควรนับวาเปนความยินดี

1 เปโตร  1:6
เราไดรับพระพรถาเราทนตอการลอลวง  ยากอบ  1:12
พระเจาสามารถชวยเราใหพนจากการลอลวง  ฮีบรู 4:15, 2 เปโตร 2:9, 1 โครินธ 10:13
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