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บทที่ 12 
การงานของเนื้อหนัง 

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทเรียนนี้แลว คุณสามารถที่จะ 
- บอกถึงการงานของเนื้อหนัง 
- อธิบายวิธีที่จะเดินในมรรคาของพระวิญญาณมากกวาตามความตองการของเนื้อหนัง 

ขอพระคัมภีรสําคัญ 
“การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นไดชัดคือ การลวงประเวณี การโสโครก การลามก การ

นับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเปนศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การโกรธกัน การ
ใฝสูง การทุมเถียงกัน การแตกกกกัน 

การอิจฉากัน การเมาเหลา การเลนเปนพาลเกเรและการอื่นๆ ในทํานองนี้อีกเหมือน
ที่ขาพเจาไดเตือนทานมากอน บัดนี้ขาพเจาขอเตือนทานเหมือนกับที่เคยเตือนมาแลววา คน
ที่ประพฤติเชนนั้นจะไมมีสวนในแผนดินของพระเจา” 

กาลาเทีย 5:19-21 

คํานํา 
บทนี้เกี่ยวของกับการงานของเนื้อหนัง ลักษณะตางๆ ของบาปซึ่งลวนแตขัดแยงกับผลของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ 

การงานของเนื้อหนังคืออะไร? 
การงานของเนื้อหนังคือ ลักษณะนิสัยอันเปนธรรมชาติที่เต็มไปดวยความบาปของมนุษย ซึ่ง

เปนบอเกิดของตัณหา (ความปรารถนาที่เปนบาป) 
ส่ิงเหลานี้ถือวาอยูตรงขามกับคุณลักษณะซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ตองการที่จะพัฒนาในชีวิต

ของคุณ 

สงครามฝายวิญญาณ 
มีการตอสูดําเนินอยูในชีวิตของผูเชื่ออยางสม่ําเสมอ การงานของเนื้อหนังนั่นเองที่กําลัง

พยายามที่จะทําลายผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
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“เพราะความตองการของเนื้อหนังในมนุษยตอสูพระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ตอสู
เนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝายเปนศัตรูกัน ดังนั้นสิ่งซ่ึงทานทั้งหลายปรารถนาจะทํา จึงกระทํา
ไมได” 

กาลาเทีย 5:17 

ความตองการของเนื้อหนังในมนุษยธรรมดานั้นคือ ส่ิงที่อยูตรงขามกับธรรมชาติของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ 

การงานของเนื้อหนังไดแก 
“การลวงประเวณี การโสโครก การลามก การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การ

เปนศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การโกรธกัน การใฝสูง การทุมเถียงกัน การแตกกกกัน 
การอิจฉากัน การเมาเหลา การเลนเปนพาลเกเรและการอื่นๆ ในทํานองนี้อีกเหมือน

ที่ขาพเจาไดเตือนทานมากอน บัดนี้ขาพเจาขอเตือนทานเหมือนกับที่เคยเตือนมาแลววา คน
ที่ประพฤติเชนนั้นจะไมมีสวนในแผนดินของพระเจา” 

กาลาเทีย 5:19-21 

แมวาผลของความบาปเหลานี้จะเห็นไดชัดในการประพฤติที่ไมถูกตอง แตทวาสาเหตุนั้นยังไม
อาจเห็นไดชัด สาเหตุที่ทําใหเกิดนั้นคือ ความปรารถนาบาป (ตัณหา) ซึ่งมาจากหัวใจของมนุษย 

“ถึงทานทั้งหลายก็ยังไมเขาใจหรือ ทานยังไมเห็นหรือวา สิ่งใดๆ แตภายนอกที่เขาไป
ภายในมนุษยจะกระทําใหมนุษยเปนมลทินไมได 

สิ่งที่จะออกมาจากภายในมนุษย สิ่งนั้นแหละทําใหมนุษยเปนมลทิน 
เพราะวาจากภายในมนุษยคือจากใจมนุษย มีความคิดชั่วราย การลวงประเวณี การ

ลักขโมย การฆาคน การผิดผัวผิดเมีย 
การโลภ ความอธรรม การลอลวงเขา ราคะตัณหา อิจฉาตารอน การใสราย ความ

เยอหยิ่ง ความบัดซบ 
สารพัดการชั่วนี้เกิดมาจากภายใน และทําใหมนุษยเปนมลทิน” 

มาระโก 7:17, 20-23 

ความบาปตางๆ ตามที่ปรากฏในรายการใน กาลาเทีย 5:19-21 นั้น ยังมิใชความบาปทั้งหมด 
ดังที่จําแนกไวในพระคัมภีร แตเปนเพียงบาปกลุมเดียวเทานั้นซึ่งถูกเรียกวา “การงานของเนื้อหนัง” อัน
เปนสิ่งที่ขัดแยงกับผลของพระวิญญาณ ดวยเหตุนี้จึงเปนเหตุผลวา ทําไมเราจึงกําลังทําการศึกษาบาป
เหลานี้อยางเฉพาะเจาะจง 

การลวงประเวณ ี
การลวงประเวณีคือ ปฏิบัติการทางเพศโดยบุคคลหนึ่งซึ่งแตงงานแลวกับบุคคลซึ่งมิใชคูสมรส

ของตน 
พระบัญญัติขอหนึ่งซึ่งเปนหนึ่งในพระบัญญัติสิบประการจากพระเจาก็คือ 
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“อยาลวงประเวณีผัวเมียเขา”    อพยพ 20:14 
 

ในสมัยของพระคัมภีรเดิมนั้น เมื่อมีบุคคลประพฤติผิดในการลวงประเวณี เขาผูนั้นตองถูก
ลงโทษถึงตาย 

“ถาผูใดรวมประเวณีกับภรรยาของเพื่อนบาน ใหขวางผูรวมประเวณีทั้งชายและหญิง
นั้นเสียใหตาย” 

เลวีนิติ 20:10 

ในพระคัมภีรใหม ทั้งพระเยซูและเปาโลก็ตักเตือนซ้ําๆ เกี่ยวกับเร่ืองการลวงประเวณี 
“อยาฆาคน อยาลวงประเวณีผัวเมียเขา อยาลักทรัพย อยาเปนพยานเท็จ อยาฉอเขา 

จงใหเกียรติแกบิดามารดาของตน” 
มาระโก 10:19 

“พระบัญญัติกลาววา อยาลวงประเวณีผัวเมียเขา อยาฆาคน อยาลักทรัพย อยาโลภ 
ทั้งพระบัญญัติอ่ืนๆ ก็รวมอยูในขอนี้คือ ทานจงรักเพื่อนบานเหมือนรักตัวเอง” 

โรม 13:9 

พระเยซูทรงขยายความเรื่องความหมายของการลวงประเวณีวามีที่มาจากความปรารถนาชั่ว
ทางเพศซึ่งเกิดจากใจ 

“ทานทั้งหลายไดยินคําซ่ึงกลาวไววา อยาลวงประเวณีผัวเมียเขา 
ฝายเราบอกทานทั้งหลายวา ผูใดมองผูหญิงเพื่อใหเกิดใจกําหนัดในหญิง ผูนั้นไดลวง

ประเวณีในใจกับหญิงนั่นแลว” 
มัทธิว 5:27-28 

การลวงประเวณียังมีความหมายรวมไปถึงการหยารางกับคูครองของตนดวย และรวมถึงการ
แตงงานใหมโดยปราศจากสาเหตุที่ถูกตองตามที่พระคัมภีรระบุไวดวย 

“ฝายเราบอกทานทั้งหลายวา ถาผูใดจะหยาภรรยาเพราะเหตุอ่ืนนอกจากการเลนชูก็
เทากับวาผูนั้นทําใหหญิงนั้นผิดศีลลวงประเวณี และถาผูใดจะรับหญิงซ่ึงหยาแลวเชนนั้นมา
เปนภรรยา ผูนั้นก็ผิดศีล ลวงประเวณีดวย” 

มัทธิว 5:32 

“และถาภรรยาจะหยาสามีของตน แลวไปมีสามีใหม หญิงนั้นก็ผิดประเวณีเหมือนกัน” 
มาระโก 10:12 

บุคคลใดประพฤติตนเปนการลวงประเวณี เทากับวาเขากําลังทําบาปตอวิญญาณจิตของเขา
เองทีเดียว 

“ชายใดที่ลวงประเวณีผัวเมีย ยอมไมมีสามัญสํานึก ผูใดที่กระทําอยางนั้นก็ทําลาย
ตนเอง” 
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สุภาษิต 6:32 

พระเจาทรงพิพากษาคนที่ประพฤติลวงประเวณีวา 
“จงใหการสมรสเปนที่นับถือแกคนทั้งปวง และใหเตียงสมรสปราศจากความชั่วชา 

เพราะคนที่มีชูและคนที่ลวงประเวณีนั้น พระเจาจะทรงพิพากษาโทษเขา” 
ฮีบรู 13:4 

บุคคลเหลานั้นซึ่งประพฤติตนในการลวงประเวณีจะไมมีสวนรวมในมรดกราชอาณาจักรของ
พระเจา 

“ทานไมรูหรือวาคนอธรรมจะไมมีสวนในแผนดินของพระเจา อยาหลงเลย คนลวง
ประเวณี คือถือรูปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา ลูกสวาทหรือชายเลนลูกสวาท” 

1 โครินธ 6:9 

บุคลิกลักษณะหนึ่งซึ่งคุณสามารถรูไดวาเขาเปนครูเทียมเท็จก็คือ โดยความบาปแหงการลวง
ประเวณี 

“แตวาไดมีคนที่ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้น เชนเดียวกับที่จะมี
ผูสอนผิดเกิดขึ้นในพวกทานทั้งหลาย ตาของเขามีแววซ่ึงเปยมดวยความใครในการลวง
ประเวณี ไมสิ้นความกระหายในบาป” 

2 เปโตร 2:1, 14 

พระคัมภีรตักเตือนวา “แตหญิงเลนชูลาชีวิตประเสริฐของชายทีเดียว” 
สุภาษิต 6:26 

การผิดประเวณี 
การผิดประเวณีคือ ผิดทางเพศโดยบุคคลสองคนซึ่งยังมิไดแตงงานกัน ความบาปนี้รวมถึงการ

ลวงประเวณีซึ่งเปนปฏิบัติการทางเพศโดยบุคคลที่แตงงานแลวกับบุคคลซึ่งไมใชคูสมรสของตน 
การผิดประเวณียังรวมถึงปฏิบัติการทางเพศระหวางคนซึ่งยังไมไดแตงงาน และรวมถึงการมี

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ เชน รักรวมเพศและการรวมประเวณีระหวางหญิงชายที่เปนพี่นองกัน 
การผิดประเวณีสามารถใชเปนเหตุผลในการหยาตามการอนุญาตของพระคัมภีร 
“ฝายเราบอกทานทั้งหลายวา ถาผูใดจะหยาภรรยาเพราะเหตุอ่ืนนอกจากการเลนชูก็

เทากับวาผูนั้นทําใหหญิงนั้นผิดศีลลวงประเวณี และถาผูใดจะรับหญิงซ่ึงหยาแลวเชนนั้นมา
เปนภรรยา ผูนั้นก็ผิดศีลลวงประเวณีดวย” 

มัทธิว 5:32 

คนผิดประเวณีจะไมมีสวนในมรดกราชอาณาจักรของพระเจา 
“ทานไมรูหรือวาคนอธรรมจะไมมีสวนในแผนดินของพระเจา อยาหลงเลย คนลวง

ประเวณี คนถือรูปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา ลูกสวาทหรือชายเลนลูกสวาท 
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คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนปากราย คนฉอโกง จะไมไดรับสวนในแผนดินของพระ

เจา” 
1 โครินธ 6:9-10 

พระคัมภีรบอกเราใหหลีก (ออกหาง) จากการผิดประเวณี 
“นี่แหละเปนน้ําพระทัยของพระเจา ใหทานเปนคนบริสุทธิ์ เวนเสียจากการลวง

ประเวณี” 
1 เธสะโลนิกา 4:3 

“แตเพื่อปองกันการลวงประเวณี ผูชายทุกคนควรมีภรรยาเปนของตน และผูหญิงทุก
คนมีสามีเปนของตน” 

1 โครินธ 7:2 

“อยาใหเราคบหญิงชั่วเหมือนอยางที่บางคนในพวกเขาไดกระทํา” 
1 โครินธ 10:8 

รางกายมิไดมีไวเพื่อแกการผิดประเวณี เพราะวารางกายนั้นเปนสมบัติของพระเจา ดวย
เหตุผลเชนนี้ เราตองหลีกหนีจากการผิดประเวณี 

“รางกายนั้นมิไดมีไวเพื่อการลวงประเวณี แตมีไวสําหรับองคพระผูเปนเจา และองค
พระผูเปนเจามีไวสําหรับรางกาย 

จงหลีกเลี่ยงเสียจากการลวงประเวณี บาปอยางอ่ืนที่มนุษยกระทํานั้นเปนบาปนอก
กาย แตคนที่ลวงประเวณีนั้นทําผิดตอรางกายของตนเอง  

ทานไมรูหรือวา รางกายของทานเปนวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซ่ึงสถิตอยูในทาน 
ซ่ึงทานไดรับจากพระเจา ทานไมใชเจาของตัวทานเอง 

พระเจาไดทรงซ้ือทานไวแลวดวยราคาสูง เหตุฉะนั้นทานจงถวายพระเกียรติแดพระ
เจา ดวยรางกายของทานเถิด” 

1 โครินธ 6:13, 18-20 

เปนความรับผิดชอบของคุณที่จะตองประหารโลกียวิสัยในการลวงประเวณีเสีย 
“เหตุฉะนั้น จงประหารโลกียวิสัยในตัวทานเสีย มีการลวงประเวณี” 

โคโลสี 3:5 

ไมควรแมแตจะใหมีการกลาวถึงการลวงประเวณีหรือการผิดประเวณีกันในหมูผูเชื่อ 
“แตการเอยถึงการลวงประเวณี การลามกตางๆ และกามละโมบ อยาใหมีขึ้นในพวก

ทานเลย จะไดสมกับที่ทานเปนธรรมิกชน” 
เอเฟซัส 5:3 
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ถาบุคคลใดยังประพฤติตนในการผิดประเวณี ในที่สุดเขาจะถูกครอบงําดวยราคะตัณหาและ
การลามกทั้งหมด ตามที่กลาวไวใน โรมบทที่  1 ซึ่งสามารถลุกลามจนนําไปถึงการมีสัมพันธอันผิด
ธรรมชาติในเพศเดียวกัน ในที่สุดจิตสํานึกของเขาจึงไมมีการฟองผิดอีกตอไป 

“เพราะเหตุนี้พระเจาจึงทรงปลอยใหเขามีกิเลสตัณหาอันนาอัปยศ พวกผูหญิงของ
เขาก็เปลี่ยนจากการสัมพันธตามธรรมชาติ ใหผิดธรรมชาติไป 

พวกเขาเต็มไปดวยสรรพการอธรรม ความชั่วราย ความโลภ ความมุงราย ความอิจฉา
ริษยา การฆาฟน การวิวาท การลอลวง การคิดราย การพูดนินทา” 

โรม 1:26, 29 

การโสโครก 
การโสโครกคือ ส่ิงที่อยูตรงขามกับการมีสภาพสะอาด ในบทเรียนนี้ซึ่งวาดวยเรื่องการงานของ

เนื้อหนัง คําวา “การโสโครก” จึงหมายถึงการมีสภาพฝายวิญญาณที่ไมสะอาดหรือการมีสภาพฝาย
วิญญาณที่มีมโนธรรมเสื่อมโทรม 

พระเจาไมมีพระประสงคใหประชากรของพระองคมีมลทิน 
“และจงดําเนินชีวิตในความรักเหมือนดังที่พระคริสตไดทรงรักทานทั้งหลาย และทรง

ประทานพระองคเพื่อเราใหเปนเครื่องถวายเครื่องบูชาอันเปนที่โปรดปรานของพระเจา” 
เอเฟซัส 5:2 

“เพราะพระเจามิไดทรงเรียกเราใหเปนคนลากมก แตทรงเรียกเราใหเปนคนบริสุทธิ์” 
1 เธสะโลนิการ 4:7 

เปนความรับผิดชอบของคุณที่จะตองประหารการโสโครกและการขาดวินัยในตัวคุณเสีย 
เพื่อที่จะไดดํารงชีวิตที่บริสุทธิ์ 

“เหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวทานเสีย มีการลวงประเวณี การโสโครก ราคะ
ตัณหา ความปรารถนาชั่วและความโลภ ซ่ึงเปนการนับถือรูปเคารพ” 

โคโลสี 3:5 

“ดูกอนทานที่รัก เมื่อเรามีพระสัญญาเชนนี้แลว ใหเราชําระตัวเราใหปราศจากมลทิน
ทุกอยางของเนื้อหนังและวิญญาณจิตและจงทําใหมีความบริสุทธิ์ครบถวนโดยความเกรงกลัว
พระเจา” 

2 โครินธ 7:1 

“ใหทานทุกคนรูจักมีภรรยาในทางบริสุทธิ์ และในทางที่มีเกียรติ” 
1 เธสะโลนิกา 4:4 

ถาคุณไมประหารการโสโครกเสีย คุณเองจะตกเปนทาสของมัน 
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“ขาพเจายกเอาตัวอยางมนุษยมาพูด เพราะเหตุเนื้อหนังของทานออนกําลัง เพราะ
ทานเคยใหอวัยวะของทานเปนทาสของการโสโครกและของบาปซอนบาปฉันใด บัดนี้ทานจง
ใหอวัยวะของทานเปนทาสของความชอบธรรม เพื่อใหถึงการชําระใหบริสุทธิ์ฉันนั้น” 

โรม 6:19 

ถาคุณยอมแพตอการโสโครก ในไมชาตัวคุณจะตกเปนทาสใหมันครอบงําจนหมด 
“เขามีใจปราศจากโอตตัปปะ ปลอยตัวทําการลามกและละโมบในกาม ทําการโสโครก

ทุกอยาง 
แตวาทานไมไดเรียนรูจักพระคริสตอยางนั้น” 

เอเฟซัส 4:19-20 

ถาคุณดําเนินชีวิตตอไปในการโสโครกฝายวิญญาณ (บาป) พระเจาก็จะปลอยใหคุณตกเปน
ทาสของมัน 

“เหตุฉะนั้นพระเจาจึงปลอยเขาใหประพฤติอุลามกตามราคะตัณหาในใจของเขา” 
โรม 1:24 

เมื่อมนุษยคนใดถูกพระเจาเมินพระพักตรโดยปลอยเขาใหอยูกับส่ิงซึ่งเขายอมเปนทาสของมัน 
เมื่อนั้นจิตสํานึกของเขาก็หยุดที่จะทําหนาที่ ในที่สุดเขาจะถูกบังคับควบคุมโดยสิ่งนั้นอยางสิ้นเชิง เขา
จะตองพินาศไปในบาปของเขา เวนไวเสียแตวาเขาจะกลับใจเสียใหม 

“โดยเฉพาะคนเหลานั้นที่ปลอยตัวหลงระเริงไปตามกิเลสตัณหา 
แตคนเหลานั้นเปนเหมือนสัตวเดียรัจฉานที่ปราศจากความคิดเปนสัตวที่ทําตามสัญ

ชาตญาณ เกิดมาเพื่อถูกจับและถูกฆา เขากลาวประนามสิ่งที่เขาไมเขาใจเลย เขาจะตอง
พินาศอยางสัตวรายนั้น” 

2 เปโตร 2:10, 12 

เมื่อขอพระคัมภีรเหลานี้ซึ่งกลาวถึงการโสโครกถูกนํามารวมเขาดวยกัน คุณก็เห็นรูปแบบ
ปรากฏออกมาชัดเจน คุณมีฤทธิ์อํานาจในการประหารมันเสียจากชีวิตของคุณ หรือยอมแพเปนทาส
ของความบาป 

ถาคุณประหารการโสโครกเสียจากชีวิตของคุณ การกระทําเชนนี้จะนําคุณไปสูความบริสุทธิ์ใน
การดําเนินชีวิต 

ถาหากคุณยอมแพแกมัน ในไมชาคุณก็จะตองมอบตัวเองใหมันครอบครองจนสิ้น ในที่สุด 
พระเจาจะปลอยคุณไวกับมันและคุณจะตองพินาศดวยความเนาเปอยของตัวคุณเอง    

      การโสโครก    รูปแบบแหงการเลือก 
ถาคุณ... 
 

ถาคุณ... 

ประหารโลกียวิสัยอันเปนการโสโครก ยอมแพแกโลกียวิสัยอันเปนการโสโครกนั้น โรม 
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เสีย โคโลสี 3:5 
 

6:19 

      การโสโครก    รูปแบบแหงการเลือก 
การทําเชนนั้นจะนําคุณไปสู... 
 

การทําเชนนั้นจะนําคุณไปสู... 

ความบริสุทธิ์ 1เธสะโลนิกา 4:7 
 
 

การยอมมอบตัวคุณเองใหมันครอบครอง... 
เอเฟซัส 4:19 

 ซึ่งทําใหเกิดผลดังนี้ 
พระเจาทรงปลอยคุณใหเปนทาสของมัน 
โรม 1:24 
 

 ซึ่งตองสิ้นสุดลงดวยการพินาศในความเนาเปอย
ของตัวคุณเอง  
2 เปโตร 2:10, 12 

 

การเต็มไปดวยกิเลสตัณหา 
การเต็มไปดวยกิเลสตัณหาคือ บาปของตัณหา อารมณที่เต็มไปดวยบาป และความแพศยา

เลวทราม ซึ่งเปนความประพฤติที่ลามกและไรยางอาย 
การเต็มไปดวยกิเลสตัณหาคือ บุคลิกลักษณะหนึ่งซึ่งคุณสามารถรูไดวาเปนครูเทียมเท็จ 
“เพราะวามีบางคนไดแอบแฝงเขามา ซ่ึงพระคัมภีรไดบงไวนานแลววาเขาจะถูก

พิพากษาลงโทษอยางนี้  เขาเหลานั้นเปนคนอธรรม ที่ถือเอาพระคุณของพระเจาของเราเปน
เหตุใหกระทําความชั่วชาลามก และเขาปฏิเสธพระเยซูคริสตผูทรงเปนเจานายและองคพระผู
เปนเจาของเราแตองคเดียว” 

ยูดา 4 

 ในอดีตคุณอาจเคยเปนผูมีกิเลสตัณหา แตในฐานะผูเชื่อ คุณไมควรมีพฤติกรรมทํานองนี้อีก
ตอไปแลว  

“เพื่อจะไดไมดําเนินชีวิตที่ยังเหลืออยูในโลกตามใจปรารถนาของมนุษย แตตามพระ
ประสงคของพระเจา จงใหเวลาที่ผานไปแลวนั้นเพียงพอสําหรับการกระทําสิ่งที่คนตางชาติ
ขอบกระทํา คือประพฤติตัวตามราคะตัณหา ตามใจปรารถนาอันชั่ว เมาเหลาองุน เลี้ยงกัน
อยางถึงใจ กินเหลาวุนวายกันและการไหวรูปเคารพซ่ึงผิดธรรม” 
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1 เปโตร 4:2-3 

พระคัมภีรสอนวาถาคุณดําเนินชีวิตอยูในกิเลสตัณหา ในไมชาคุณก็จะมอบตนเองเปนทาสแก
มันโดยไมรูตัว 

“เขามีใจปราศจากโอตัปปะ ปลอยตัวทําการลามกและละโมบในกาม ทําการโสโครก
ทุกอยาง” 

เอเฟซัส 4:19 

การไหวรูปเคารพ 
การไหวรูปเคารพคือ การบูชารูปเคารพ ซึ่งมิไดหมายถึงแตเพียงการนมัสการรูปเหมือนที่ทํามา

จากหิน ไม หรือโลหะที่มีคา รูปเคารพคือ ส่ิงใดก็ตามซึ่งมีความสําคัญตอคุณมากยิ่งกวาพระเจา 
คนไหวรูปเคารพคือ คนเหลานั้นซึ่งปฏิบัติอยูแตการไหวรูปเคารพและนมัสการสิ่งอื่นมากยิ่ง

กวา พระเจาผูเที่ยงแท การไหวรูปเคารพคือการขาดความรอบรูเร่ืองตําแหนงที่ถูกตองขของพระเจาใน
ชีวิตของคุณ 

หนึ่งในธรรมบัญญัติคร้ังแรกที่พระเจามอบใหนั้นเกี่ยวของกับเร่ืองการไหวรูปเคารพ 
“อยาใหผูใดกลับนับถือรูปเคารพ หรือหลอพระไวเปนรูปเคารพสําหรับตน เราคือพระ

เยโฮวาหพระเจาของเจา” 
เลวีนิติ 19:4 

“เจาทั้งหลายอยากระทํารูปเคารพสําหรับตัว หรือต้ังรูปแกะสลักหรือเสาศักด์ิสิทธิ์ 
และเจาทั้งหลายอยาต้ังรูปศิลาแกะสลักไวในแผนดินของเจาเพื่อแกการกราบไหวเพราะเรา
คือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา” 

เลวีนิติ 26:1 

พระตางๆ ของชนชาติที่ไมรูจักพระเจาถูกเรียกวารูปเคารพ 
“เพราะพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเปนรูปเคารพ แตพระเจาทรงสรางฟาสวรรค” 

สดุดี 96:5 

คุณจะถูกทําใหสับสน แยกแยะไมออกระหวาง 2 สอง  ถาคุณนมัสการรูปเคารพ 
“ใหผูนมัสการรูปเคารพทั้งสิ้นไดอาย คือผูที่อวดในพระเท็จของเขา” 

สดุดี 97:7 

รูปเคารพของคนที่ไมรูจักพระเจาคือ ผลงานซึ่งมือมนุษยไดทําขึ้น รูปเหลานั้นไมมีฤทธิ์เดชหรือ
ความสําคัญฝายวิญญาณอยางแทจริง 

“รูปเคารพของบรรดาประชาชาติเปนเงินและทองคํา เปนหัตถกรรมของมนุษย  
รูปเหลานั้นมีปาก แตพูดไมได มีตาแตดูไมได 
มีหูแตฟงไมได ทั่งไมมีลมหายใจในปากของรูปนั้น 
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ผูที่ทํารูปนั้นจะเหมือนรูปเหลานั้น เออ บรรดาผูที่วางใจในรูปนั้นก็เชนกัน” 
สดุดี 135:15-18  

(ดูสดุดี 115:4-8) 

 

 

คริสเตียนนมัสการรูปเคารพไมได 
“วิหารของพระเจาจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได เพราะวาเปนวิหารของพระเจาผูทรง

ดํารงพระชนม ดังที่พระเจาตรัสไววา “เราจะอยูในเขาทั้งหลายและจะดําเนินในหมูพวกเขา 
และเราจะเปนพระเจาของเขา และเขาจะเปนชนชาติของเรา”” 

2 โครินธ 6:16 

คุณตองไมแมแตจะสมาคมกับคนไหวรูปเคารพ 
“แตขาพเจาเขียนบอกทานวา ถาผูใดไดชื่อวาเปนพี่นองแลว แตยังลวงประเวณี เปน

คนโลภ เปนคนถือรูปเคารพ เปนคนปากราย เปนคนขี้เมา หรือเปนคนฉอโกง อยาคบคน
อยางนั้น แมจะกินดวยกันก็อยาเลย” 

1 โครินธ 5:11 

คุณถูกเตือนใหดําเนินชีวิตอยูใหหางจากพวกรูปเคารพ 
“ลูกทั้งหลายเอย จงระวังรักษาตัว อยาเกี่ยวของกับรูปเคารพ” 

1 ยอหน 5:21 

คนไหวรูปเคารพจะไมมีสวนในราชอาณาจักรของพระเจา 
“ทานไมรูหรือวาคนอธรรมจะไมมีสวนในแผนดินของพระเจา อยาหลงเลย คนลวง

ประเวณี คนถือรูปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา ลูกสวาทหรือชายเลนลูกสวาท 
คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนปากราย คนฉอโกง จะไมไดรับสวนในแผนดินของพระเจา” 

1 โครินธ 6:9-410 

พระคัมภีรเปดเผยถึงเคราะหรายของคนไหวรูปเคารพ 
“แตคนขลาด คนไมเชื่อ คนที่นาเกลียดนาชัง คนที่ฆามนุษย คนลวงประเวณี คนใช

เวทมนต คนไหวรูปเคารพ และคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้น มรดกของเขาอยูที่ในบึงไฟและ
กํามะถันที่กําลังไหมอยูนั้น นั่นคือความตายครั้งที่สอง” 

วิวรณ 21:8 

“ภายนอกนั้นมีสุนัข คนใชเวทมนต คนลวงประเวณี คนฆามนุษย คนไหวรูปเคารพ ทุก
คนที่รักการมุสาและการประพฤติตาม” 

วิวรณ 22:15 
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พระคัมภีรเรียกความโลภวาเปนรูปแบบหนึ่งของการไหวรูปเคารพ ความโลภคือการตองการ
ส่ิงใดดวยความรูสึกแรงกลาและมีความปรารถนาผิดๆ คุณตองประหารและทําลายลางความโลภเสีย 

“เหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวทานเสีย มีการลวงประเวณี การโสโครก ราคะ
ตัณหา ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซ่ึงเปนการนับถือรูปเคารพ” 

โคโลสี 3:5 

คุณอาจเคยเปนคนไหวรูปเคารพในอดีต แตผูเชื่อทั้งหลายตองไมปฏิบัติส่ิงนี้อีกตอไป 
“เพื่อจะไดไมดําเนินชีวิตที่ยังเหลืออยูในโลกตามใจปรารถนาของมนุษย แตตามพระ

ประสงคของพระเจา 
จงใหเวลาที่ผานไปแลวนั้นเพียงพอสําหรับการกระทําสิ่งที่คนตางชาติชอบกระทํา คือ

ประพฤติตัวตามราคะตัณหา ตามใจปรารถนาอันชั่ว เมาเหลาองุน เลี้ยงกันอยางถึงใจ กิน
เหลาวุนวายกันและการไหวรูปเคารพซ่ึงผิดธรรม” 

1 เปโตร 4:2-3 

“เพราะคนเหลานั้นก็ไดรายงานเกี่ยวกับเราวา เราไดรับการตอนรับจากพวกทาน
อยางไรและกลาวถึงการที่ทานไดละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจา เพื่อรับใชพระเจาผู
ทรงพระชนมอยูและเที่ยงแท” 

1 เธสะโชลนิกา 1:9 

เวทมนต 
เวทมนตคือ การปฏิบัติของพวกแมมดรวมทั้งมนตรดําและมนตรขาว เสนห โหราศาสตร การ

เลี้ยงผี การใชยาพิษ การสะกดชื่อคาถาและยาเสพติด ซึ่งรวมถึงปฏิบัติการของซาตานทุกรูปแบบและ
การนมัสการพวกมัน 

ความหมายของเวทมนตรอาจขยายครอบคลุมไปถึงการบังคับควบคุมคนอื่นๆ แมวาคุณไม
ยอมเกี่ยวของกับเวทมนตรของซาตาน คุณก็สามารถมีความรูสึกผิดในใจเกี่ยวกับ “เวทมนตร” ใน
ฐานะที่เปนความบาปของเนื้อหนังถาคุณพยายามที่จะควบคุม บังคับหรืออธิษฐานตอตานผูอ่ืน  

เวทมนตรเปนการกบฏฝายวิญญาณตอตานพระเจา พระเจากลาววา     ความบาปของการ
กบฏก็เลวรายพอๆ กับการใชเวทมนตร 

“เพราะการกบฏก็เหมือนบาปแหงการถือฤกษยาม” 
1 ซามูเอล 15:23 

ความเกลียดชัง 
ความเกลียดชังคือ ส่ิงซึ่งอยูตรงขามกับความรัก เปนอารมณที่ไมชอบอยางรุนแรง เปน

ความรูสึกที่ไมดีตอผูอ่ืน 
พระคัมภีรกลาววา ความเกลียดชังเรงเราการวิวาท 
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“ความเกลียดชังเราใหเกิดความวิวาท แตความรักครอบงําบรรดาการทรยศเสีย” 
สุภาษิต 15:17 

ความเกลียดชังซึ่งปกปดไวดวยการหลอกลวงจะถูกเปดเผยโดยพระเจา 
“ถึงแมเขาจะปดความเกลียดชังของเขาไวดวยเลห ความชั่วรายของเขาเผยออกในที่

ประชุม” 
สุภาษิต 26:26 

การหลอกลวงในที่นี้หมายถึงการเสแสรงคือ แกลงทําเปนชอบใครสักคนซึ่งแทจริงแลวคุณ
เกลียดเขา 

ความแตกแยก 
ความแตกแยกคือ การไมเห็นดวย การเขากันไมไดและการคัดคาน ซึ่งก็เปนเชนเดียวกับการ

ตอสู 
คํานี้ถูกใชในพระคัมภีรเพียงครั้งเดียว เมื่อพระเยซูตรัสถึง “ความแตกแยก” ในครอบครัวซึ่ง

เปนสัญญาณแหงยุคสุดทาย 
มัทธิว 10:35 

การเอาอยาง 
การเอาอยางคือ ความปรารถนาที่จะลอกแบบคนอื่นและพยายามทําตนใหเทาเทียมหรือเลิศ

กวาเขา ซึ่งเปนวิญญาณแหงการแขงขันและเปนรูปแบบแหงความอิจฉา 
ขอความนี้ซึ่งมีอยูใน กาลาเทีย เปนขออางอิงเดียวที่ปรากฏในพระคัมภีรซึ่งคํานั้นถูกใชใน

ลักษณะนี้ 

ความโกรธ 
ความโกรธคือ ความโกรธที่รุนแรง เปนการกระทําดวยความโกรธ การบันดาลโทสะ 
พระคัมภีรกลาวถึงความโมโหวาเปนสิ่งโหดราย 
“ความพิโรธก็ดุราย ความโกรธก็ทวมทน แตใครจะยืนตอหนาความริษยาได” 

สุภาษิต 27:4 

บุคคลที่มีความโกรธจะตองทนทุกขเพราะเหตุแหงความโกรธนั้น 
“คนที่โมโหฉุนเฉียวจะตองไดรับโทษ เพราะถาเจาชวยกูเขาแลว ก็ตองชวยกูเขาอีก” 

สุภาษิต 19:19 

บุคคลผูมีปญญาจะหันหนีเสียจากความโมโห 
“คนมักเยาะเยยกระทําบานเมืองใหลุกเปนไฟ แตปราชญแปรความโกรธเกรี้ยวไป

เสีย” 
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สุภาษิต 29:8 

เมื่อคุณยังเปนคนที่ไมรูจักพระเจา คุณก็เปนลูกของความโกรธ 
“เมื่อกอนเราทั้งปวงเคยประพฤติเปนพรรคพวกกับคนเหลานั้นที่ประพฤติตามตัณหา

ของเนื้อหนังคือ กระทําตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจ ตามสันดานเราจึง
เปนคนควรแกอาชญาเหมือนอยางคนอื่น” 

เอเฟซัส 2:3 

 
 
อยายอมใหความโกรธมามีบทบาทในชีวิตของคุณ 
“จงใหใจขมขื่นและใจขัดเคือง และใจโกรธและการทะเลาะเถียงกัน และการพูดเสียด

สีกับการคิดปองรายทุกอยางอยูหางไกลจากทานเถิด” 
เอเฟซัส 4:31 

คุณตองกําจัดความโกรธออกไปใหได 
“แตบัดนี้ สารพัดสิ่งเหลานี้ทานจงเปลื้องทิ้งเสียคือ ความโกรธ ความขัดเคือง การคิด

ปองราย การพูดเสียดสี คําพูดหยาบโลน” 
โคโลสี 3:8 

คุณตองละทิ้งความโกรธ 
“จงระงับความโกรธและทิ้งความพิโรธ อยาใหใจของทานเดือดรอน มีแตจะชั่วไป” 

สดุดี 37:8 

คุณตองชาในการโกรธ 
“ดูกอนพี่นองที่รักของขาพเจาจงทราบขอนี้ จงใหทุกคนไวในการฟง ชาในการพูด ชา

ในการโกรธ 
“เพราะวาความโกรธของมนุษยไมไดกระทําใหเกิดความชอบธรรมแหงพระเจา” 

ยากอบ 1:19-20 

“บุคคลที่โกรธชาก็มีความเขาใจมาก แตบุคคลที่โมโหเร็วก็ยกยองความโง” 
สุภาษิต 14:29 

มีความเกี่ยวพันระหวางความโกรธและการงานอื่นๆ ของเนื้อหนังซึ่งคุณจะศึกษาวาเปนการ
วิวาท พระคัมภีรอธิบายความสัมพันธของมันดังนี้ 

“คนใจรอนเราการวิวาท แตบุคคลผูโกรธชาก็ระงับการชิงดี” 
สุภาษิต 15:18 
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“และเมื่อกวนน้ํานมก็ไดเนยเหลว เมื่อบีบจมูกก็ไดโลหิต และเมื่อกวนโทโสก็ไดการ
วิวาท” 

สุภาษิต 30:33 

การขัดแยงอยางรุนแรง 
การขัดแยงกันคือ การทะเลาะกัน การตอสูหรือการขัดแยง ซึ่งหมายถึงการปะทะหรือทุมเถียง

นอกจากความโกรธซึ่งเปนสาเหตุใหมี การวิวาทแลว ความเกลียดชังก็เปนสาเหตุอีกดวย 
“ความเกลียดชังเราใหเกิดความวิวาท แตความรักครอบงําบรรดาการทรยศเสีย” 

สุภาษิต 10:12 

 
คนมักโกรธ (กาวราว) ก็เปนสาเหตุแหงการวิวาทดวย 
“คนตลบตะแลงแพรการวิวาท และผูกระซิบก็แยกเพื่อนสนิทออกจากกัน” 

สุภาษิต 16:28 

ความเยอหยิ่งก็เปนสาเหตุของการวิวาทดวย 
“คนตะกละเราใหเกิดการวิวาท แตผูที่วางใจในพระเจาจะเจริญขึ้น” 

สุภาษิต 28:25 

คนขี้โมโหก็เปนสาเหตุของการวิวาท 
“คนเจาโมโหยอมเราการวิวาท และคนที่มักโกรธก็เปนเหตุใหมีการทรยศมากขึ้น” 

สุภาษิต 29:22 

คนชอบเยาะเยยก็เปนสาเหตุของการวิวาท 
“จงขับคนมักเยาะเยยออกไปเสีย แลวการวิวาทและการดูแคลนจะหยุดลง” 

สุภาษิต 22:10 

เยาะเยยคือ ลอเลียนหรือแสดงการดูถูกตอส่ิงของหรือบุคคล 
“บุคคลที่เขายุงในการทะเลาะวิวาทซึ่งไมใชเรื่องของเขาเอง ก็เหมือนคนจับหูสุนัขตัว

ที่กําลังผานไป 
“เพราะการขาดฟน ไฟก็ดับ และที่ไหนที่ไมมีคนซุบซิบ การทะเลาะวิวาทก็หยุดไป” 
“ถานเปนเชื้อเพลิง และฟนเปนเชื้อไฟฉันใด คนที่มักทะเลาะวิวาทก็เปนเชื้อการวิวาท

ฉันนั้น” 
สุภาษิต 26:17, 20-21 

คําถามโงๆ ก็เปนสาเหตุแหงการวิวาท 
“อยาของแวะกับปญหาอันโงเขลาและไมเปนสาระ ดวยรูแลววาปญหาเหลานั้น

กอใหเกิดการทะเลาะวิวาทกัน” 
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2 ทิโมธี 2:23 

การขัดแยงอยางรุนแรงเปนการงานของเนื้อหนัง 
“ดวยวาทานยังอยูฝายเนื้อหนัง เพราะวาเมื่ออิจฉาและขัดเคืองใจกัน ทานไมไดอยู

ฝายเนื้อหนังหรือ และไมไดประพฤติตามมนุษยสามัญดอกหรือ” 
1 โครินธ 3:3 

ที่ซึ่งมีการริษยาและการวิวาท ที่นั่นก็มีแตความสับสนวุนวาย 
“แตถาทานรูสึกขมขื่นเพราะมีใจริษยาและมักใหญใฝสูงก็อยาโออวด เพราะวาที่ใดมี

ความริษยาและความมักใหญใฝสูง ที่นั่นก็วุนวายและมีการกระทําชั่วลามกตางๆ” 
ยากอบ 3:14,16 

พระคัมภีรกลาววาไมควรทําสิ่งใดๆ เลยดวยการแตกแยก 
“อยาทําสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดี แตจงมีใจถอม ถือวาคนอื่นดีกวาตัว” 

ฟลิปป 2:3 

การขัดแยงกันอยางรุนแรงคือหนึ่งในบุคลิกลักษณะตางๆ ของผูสอนเทียมเท็จ 
“ผูนั้นก็เปนคนทะนงตัวไมรูอะไร เขาชอบทุมเถียงและโตแยงในเรื่องคําซ่ึงเปนเหตุให

เกิด การอิจฉากัน การทะเลาะวิวาทกัน การกลาวรายกัน การไมไวใจกัน 
และการดาทอกันระหวางผูที่มีใจทรามและไรความสัตยจริง” 

1 ทิโมธี 6:4-5 

การยุแยกใหแตกกัน 
การยุแยกใหแตกกันคือ  การยุยงใหไมสงบหรือใหแตกความสามัคคี เร่ืองราวที่เกี่ยวกับการ

งานของเนื้อหนังนี้คือที่ซึ่งศัพทนี้ถูกใชในพระคัมภีรซึ่งนอยครั้ง 

ความคิดเห็นที่เปนปฏิปกษตอศาสนา 
ความคิดเห็นที่เปนปฏิปกษตอศาสนาคือ ความเชื่อตางๆ ซึ่งอยูตรงขามกับพระวจนะของพระ

เจาเปนความคิดเห็นของมนุษยซึ่งไมถูกตองและนําไปสูการแบงแยกในคริสตจักร 
ความคิดเห็นที่เปนปฏิปกษตอศาสนาคือ บุคลิกลักษณะของผูเผยพระวจนะเท็จ 
“แตวาไดมีคนที่ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้นเชนเดียวกับที่จะมี

ผูสอนผิดเกิดขึ้นในพวกทานทั้งหลาย ซ่ึงจะลอบเอามิจฉาลัทธิอันจะใหถึงความพินาศเขามา
เสี้ยมสอน จนถึงกับปฏิเสธองคพระผูเปนเจาผูไดทรงไถเขาไว ซ่ึงจะทําใหเขาพินาศโดยเร็ว
พลัน” 

2 เปโตร 2:1 

การริษยา 
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การริษยาคือ ความอิจฉาที่เกิดขึ้นจากความสําเร็จของคนอื่น ซึ่งเปนความเจ็บใจตอการอวย
พรของพระเจาที่มีตอคนอ่ืนในดานวัตถุ การเงิน หรือพระพรฝายวิญญาณ เปนความปรารถนาที่ไม
ถูกตองและเรื้อรังในทางผิดๆ 

การริษยาคือ หนึ่งในบุคลิกลักษณะของผูสอนเท็จ 
“ผูนั้นก็เปนคนทะนงตัวและไมรูอะไร เขาชอบทุมเถียงและโตแยงในเรื่องคํา ซ่ึงเปน

เหตุใหเกิดการอิจฉากัน การทะเลาะวิวาทกัน การกลาวรายกัน การไมไววางใจกัน” 
1 ทิโมธี 6:4 

การริษยาเกิดจากวิญญาณจิตของมนุษย 
“คนทุจริตเอย ไมรูหรือวาการเปนมิตรกับโลกนั้นคือการเปนศัตรูกับพระเจา เหตุ

ฉะนั้นผูใดใครเปนมิตรกับโลก ผูนั้นก็ต้ังตัวเปนศัตรูกับพระเจา” 
ยากอบ 4:4 

การริษยาคือ เครื่องหมายของการเปนคริสเตียนฝายเนื้อหนัง 
“ดวยวาทานยังอยูฝายเนื้อหนัง เพราะวาเมื่อยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกัน ทานไมได

อยูฝายเนื้อหนังหรือ และไมไดประพฤติตามมนุษยสามัญดอกหรือ”  
1 โครินธ 3:3 

ทานทั้งหลายที่ดําเนินชีวิตอยูในความบาปคือผูที่เต็มไปดวยการริษยา 
“พวกเขาเต็มไปดวยสรรพการอธรรม ความชั่วราย ความโลภ ความมุงราย ความ

อิจฉาริษยา การฆาฟน การวิวาท การลอลวง การคิดราย การพูดนินทา” 
โรม 1:29 

“เพราะวาเมื่อกอนนั้นเราเองก็โง ไมเชื่อฟงหลงผิด เปนทาสของกิเลสตัณหาและการ
เริงสําราญตางๆ ใชชีวิตอยางเลวรายริษยา นาชังและเกลียดชังกัน” 

ติตัส 3:3 

ที่ใดซึ่งมีการอิจฉาริษยา ปญหาตางๆ ก็จะเกิดขึ้นตามกันมา 
“แตถาทานรูสึกขมขื่นเพราะมีใจริษยาและมักใหญใฝสูง ก็อยาโออวดและอยาทรยศ

ตอความจริง” 
“เพราะวาที่ใดมีความริษยาและความมักใหญใฝสูง ที่นั่นก็วุนวายและมีการกระทําชั่ว

ชาลามกตางๆ 
ยากอบ 3:14,16 

เราถูกเตือนมิใหริษยาคนบาป 
“อยาใหใจของเจาริษยาคนบาป แตจงดําเนินในความยําเกรงพระเจาวันยังคํ่า” 

สุภาษิต 23:17 



งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 228 

ฆาตกร 
ฆาตกรรมคือ การเอาชีวิตของผูอ่ืนดวยความตั้งใจที่มุงรายและคิดไวลวงหนา ฆาตกรรมไม

เหมือนกับการปองกันตนเอง หรือการตายดวยอุบัติเหตุ 
ฆาตกรรมไมเหมือนกับการกําหนดใหมีการลงโทษถึงตายแกบุคคลซึ่งไดเหปนผูฆาบุคคลอื่น 

นี่คือ การพิพากษาซึ่งจัดตั้งไวโดยพระเจาในกันดารวิถี 35 
หนึ่งในธรรมบัญญัติแรกซึ่งใหไวโดยพระเจาคือ “อยาฆา” 
พระเยซูตรัสวา 
“อยาฆาคน”   มัทธิว 19:18 
 

คุณไมควรมีความผิดในขอหาฆาตกรรม 
“แตวาอยาใหมีผูใดในพวกทานไดรับโทษฐานเปนผูฆาคนหรือเปนขโมย หรือเปนคน

ทํารายหรือเปนคนที่เที่ยวยุงกับธุระของคนอื่น” 
1 เปโตร 4:15 

พระคัมภีรใหมขยายความหมายของ”ฆาตกรรมวารวมไปถึงความเกลียดชังดวย ถาคุณเกลียด
ชังผูเชื่อคนอ่ืนๆ ตัวคุณเองก็เปนเหมือนกับฆาตกร 

“ผูใดที่เกลียดชังพี่นองตน ผูนั้นก็เปนผูฆาคน และทานทั้งหลายก็รูแลววาผูฆาคนนั้น
ไมมีชีวิตนิรันดรดํารงอยูในเขาเลย” 

1 ยอหน 3:15 

การเมาเหลา 
การเมาเหลาคือ สภาพที่ความสามารถทางกายและจิตใจถูกอิทธิพลครอบงําโดยการดื่มที่มาก

เกินไป ซึ่งเปนความลิงโลดในความมึนเมาอันมีสาเหตุมาจากการดื่มสารเคมีที่เขมขนเขาไป 
พระคัมภีรเตือนไววาคนเมาเหลาจะยากจน 
“เพราะคนขี้เมาและคนตะกละจะมาถึงความยากจน และความงวงเหงาจะเอาผาขี้ริ้ว

หมคนนั้น” 
สุภาษิต 23:21 

คุณตองไมดํารงชีวิตในรูปแบบของคนขี้เมา 
“เราจงประพฤติตัวใหเหมาะสมกับเวลากลางวัน มิใชเลี้ยงเสพสุราเมามาย มิใชหยาบ

โลนลามก มิใชวิวาทริษยากัน” 
โรม 13:13 

คุณไมควรจะสมาคมกับคนที่เปนนักดื่ม 
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“แตขาพเจาเขียนบอกทานวา ถาผูใดไดชื่อวาเปนพี้นองแลว แตยังลวงประเวณี เปน
คนโลภ เปนคนถือรูปเคารพ เปนคนปากราย เปนคนขี้เมา หรือเปนคนฉอโกง อยาคบคน
อยางนั้น แมจะกินดวยกันก็อยาเลย” 

1 โครินธ 5:11 

พระคัมภีรเตือนวาคนขี้เมาจะไมไดรับมรดกในราชอาณาจักรของพระเจา 
“ทานไมรูหรือวาคนอธรรมจะไมมีสวนในแผนดินของพระเจา อยาหลงเลยคนลวง

ประเวณี คนถือรูปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา ลูกสวาทหรือชายเลนลูกสวาท 
คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนปากราย คนฉอโกง จะไมไดรับสวนในแผนดินของพระ

เจา” 
2 โครินธ 6:9-10 

คุณอาจเคยเปนนักดื่มในอดีต แตในฐานะผูเชื่อคุณไมควรทําอยางนั้นอีกตอไป 
“เพื่อจะไดไมดําเนินชีวิตที่ยังเหลืออยูในโลกตามใจปรารถนาของมนุษย 
จงใหเวลาที่ผานไปแลวนั้นเพียงพอสําหรับการกระทําสิ่งที่คนตางชาติชอบกระทํา คือ

ประพฤติตัวตามราคาตัณหา ตามใจปรารถนาอันชั่ว เมาเหลาองุน เลี้ยงกันอยางถึงใจ กิน
เหลาวุนวายกันและการไหวรูปเคารพซ่ึงผิดธรรม”  1 เปโตร 4:2-3 

พระคัมภีรชี้ใหเห็นความแตกตางคระหวางการเมามายดวยเหลาองุนกับการเต็มลนไปดวย
พระวิญญาณ 

“และอยาเมาเหลาองุนซ่ึงจะทําใหเสียคน แตจงประกอบดวยพระวิญญาณ” 
เอเฟซัส 5:18 

ในโลกธรรมชาติ คนขี้เมา... 
1.  ใชเวลาใหหมดสิ้นไปดวยความปรารถนาในการดื่มเทานั้น 
2. พายแพตอการรูจักบังคับควบคุมอารมณของตนเองและสูญเสียสมรรถภาพทางดานราง       
    กายเนื่องจากการดื่ม 
3.  การพูดจาก็แสดงออกวามีผลกระทบมาจากการดื่ม  
4.  ปราศจากความอาย ปราศจากความกลัวและบอยครั้งใชกําลังรุนแรง 
5.  สําเริงสําราญเพราะอยูภายใตอิทธิพลของฤทธิ์เหลาที่ทําใหเมา 

การรื่นเริงสนุกสนาน 
การรื่นเริงสนุกสนานคือ การเกี่ยวของและดีใจในความสุขสบายฝายโลกเขามีสวนกับงานรื่น

เริงกันอยางอึกทึก ซึ่งเปนการใชชีวิตอยางสํามะเลเทเมา วุนวายและไมเปนระเบียบ  
คุณอาจเคยเปนคนที่ชอบสนุกสนานราเริงในอดีต แตในฐานะผูเชื่อคุณไมควรประพฤติดังนั้น

อีกตอไป  
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“เพื่อจะไดไมดําเนินชีวิตที่ยังเหลืออยูในโลกตามใจปรารถนาของมนุษย 
จงใหเวลาที่ผานไปแลวนั้นเพียงพอสําหรับการกระทําสิ่งที่คนตางชาติชอบกระทํา คือ

ประพฤติตามราคะตัณหา ตามใจปรารถนาอันชั่ว เมาเหลาองุน เลี้ยงกันอยางถึงใจ กินเหลา
วุนวายกันและการไหวรูปเคารพซ่ึงผิดธรรม” 

1 เปโตร 4:2-3 

การงานของเนื้อหนัง : ผลลัพธ 
เปาโล อธิบายผลของการทําตามการงานของเนื้อหนัง ดังนี้ 
“...เหมือนดังที่ขาพเจาไดเตือนทานมากอน บัดนี้ขาพเจาขอเตือนเหมือนที่เคยเตือน

มาแลววา คนที่ประพฤติเชนนั้นจะไมมีสวนในแผนดินของพระเจา”    
กาลาเทีย 5:21 

พระเจาทรงใหทนทางที่จะหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษนี้ 
“ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซ่ือและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาป

ของเรา และทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น” 
1 ยอหน 1:9 

การเดินในพระวิญญาณ 
บุคคลจะหยุดยั้งการกระทําบาปอันเปนการงานของเนื้อหนังไดอยางไร 

ประการแรก  จงกลับใจเสียใหมจากบาปของคุณ และมีความเชื่อตอพระเจาโดยการตอนรับพระเยซู
คริสตไวในฐานะพระผูชวยใหรอดเปนสวนตัวของคุณ 

“เพราะฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว สิ่งสารพัดที่
เกาๆ ก็ลวงไป นี่แนะ กลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น” 

2 โครินธ 5:17 

พระเจามิไดรับเอาคนบาปและมอบหลักสูตรการปรับปรุงตนเองเสียใหมแกเขา พระองคทรง
สรางชีวิตใหมใหเขา ส่ิงเกาๆ ก็จะลวงไป การงานของเนื้อหนังจําตองถูกแทนที่ดวยผลของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ 
ประการที่สอง   ตองถูกเติมใหเต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยูเสมอ มีแตพระวิญญาณบริสุทธิ์
เทานั้นที่จะสามารถชวยคุณใหเดินไปในมรรคาของพระองคแทนการเดินในทางแหงความบาปตาม
ความตองการของเนื้อหนัง 

“แตขาพเจาขอบอกวา จงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อยาสนองความตองการของ
เนื้อหนัง” 

กาลาเทีย 5:16 
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ประการที่สาม   ตองตระหนักวาคุณไมสามารถถูกทําใหเปนอิสรถะจากการงานของเนื้อหนังและเดิน
ในพระวิญญาณโดยความพยายามของตนเองได 

อัครสาวกเปาโลบรรยายการตะเกียกตะกายตอสูที่ทานพยายามทําดวยความสามารถของตัว
ทานเองเพื่อจะมีชีวิตอยูในความชอบธรรมของพระเจาดังนี้ 

“ขาพเจาไมเขาใจการกระทําของขาพเจาเอง เพราะวาขาพเจาไมทําสิ่งที่ขาพเจา
ปรารถนาที่จะทํา แตกลับทําสิ่งที่ขาพเจาเกลียดชังนั้น 

เหตุฉะนั้น ถาขาพเจาทําสิ่งที่ขาพเจาไมปรารถนาที่จะทํา และขาพเจายอมรับวาธรรม
บัญญัตินั้นดี 

เหตุฉะนั้นถาขาพเจาจึงมิใชผูกระทํา แตวาบาปซ่ึงอยูในตัวขาพเจานั้นเองเปนผูทํา 
ดวยวาในตัวขาพเจาคือ ในตัวขาพเจาไมมีความดีประการใดอยูเลย เพราะวาเจตนาดี 

ขาพเจาก็มีอยู แตซ่ึงจะกระทําการดีนั้น ขาพเจาหาไดกระทําไม 
ดวยวาการดีนั้นซ่ึงขาพเจาปรารถนาทํา ขาพเจาไมไดกระทํา แตการชั่วซ่ึงขาพเจามิได

ปรารถนากระทํา ขาพเจายังทําอยู” 
โรม 7:15-19 

เปาโลมีประสบการณถึงความยากลําบากในการดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ แตเขาลมเหลวทั่งๆ ที่
เขาพยายามดําเนินตามเปาหมายแหงความชอบธรรมนั้น  

จงขอใหพระเจาใสความปรารถนาที่จะเปนผูมีความชอบธรรมในหัวใจ เมื่อใดก็ตามที่คุณ
ผิดพลาดและทําบาป จงรีบสารภาพบาปนั้นทันทีและทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหชวยคุณในการ
เอาชนะบาปนั้นใหได นี่คือ วิธีที่คุณเรียนรูที่จะเดินในพระวิญญาณและ... 

“เหตุฉะนั้น การลงโทษจึงไมมีแกคนทั้งหลายที่อยูในพระเยซูคริสต 
เพราะวากฏของพระวิญญาณแหงชีวิตในพระเยซูคริสต ไดทําใหขาพเจาพนจากกฏ

แหงบาปและความตาย 
เพราะวาสิ่งซ่ึงธรรมบัญญัติทําไมได เพราะเนื้อหนังทําใหออนกําลังไปนั้น พระเจาได

ทรงกระทําแลว โดยพระองคทรงใชพระบุตรของพระองคมาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาป 
และเพื่อไถบาป พระบุตรในเนื้อหนังจึงไดทรงปรับโทษบาป 

เพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไวจะไดสําเร็จในตัวเราทั้งหลาย ผูไมดําเนินตามฝายเนื้อหนัง 
แตตามฝายพระวิญญาณ 

เพราะวาคนทั้งหลายที่อยูฝายเนื้อหนังก็ปกใจในสิ่งซ่ึงเปนของเนื้อหนัง แตคน
ทั้งหลายที่อยูฝายพระวิญญาณก็สนใจสิ่งซ่ึงเปนของพระวิญญาณ 

ดวยวาซ่ึงปกใจอยูกับเนื้อหนังก็คือความตาย และซ่ึงปกใจอยูกับพระวิญญาณก็คือ
ชีวิตและสันติสุข 

เหตุวาใจซ่ึงปกอยูกับเนื้อหนังนั้นก็เปนศัตรูตอพระเจา หาไดอยูใตบังคับธรรมบัญญัติ
ของพระเจาไม และที่จริงจะอยูใตบังคับนั้นไมได 
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และคนทั้งหลายที่อยูใตเนื้อหนังจะเปนที่ชอบพระทัยพระเจาก็หามิได 
ถาพระวิญญาณของพระเจาทรงสถิตอยูในทานทั้งหลายจริงๆ แลว ทานก็มิไดอยูใต

เนื้อหนังแตอยูใตพระวิญญาณ ผูใดไมมีพระวิญญาณของพระคริสต ผูนั้นก็ไมเปนของ
พระองค” 

โรม 8:1-9 

ผลของคุณภาพชีวิตซึ่งเปนเหมือนพระคริสตจะพัฒนาไดก็ตอเมื่อคุณเดินในฤทธิ์อํานาจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้น เหตุนี้จึงมีความสําคัญมากสําหรับผูเชื่อวาเหตุใดเราจึงตองเขาใจการงาน
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
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ชื่อ      

บททดสอบตนเอง บทที่ 12 
 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรของบทนี้จากความทรงจํา 
            

           
           
           
           
            

 
2. ลักษณะที่แตกตางจากผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกวา 
             
 
3. ขอพระคัมภีรอะไรที่ใหความสําคัญในการเอาชนะการงานของเนื้อหนัง 
             
 
4. จงดูการงานของเนื้อหนังในรายการที่หนึ่ง จงอานคําจํากัดความในรายการที่สอง เขียน

หมายเลขซึ่งอธิบายถึงการงานของเนื้อหนังลงในชองวางซึ่งจัดไว 
 
  รายการที่หนึ่ง    รายการที่สอง 

_____ การรื่นเริงสนุกสนาน 1. มีพฤติกรรมทางเพศโดยบุคคลที่แตงงานแลวกับ
บุคคลซึ่งไมใชคูสมรสของตน 

_____ การอิจฉาริษยา 2. ปฏิบัติทางการเพศโดยบุคคลสองคนซึ่งไมได
แตงงานกันรวมทั้งการสําสอนทางเพศ 

_____ ฆาตกรรม 3. เต็มไปดวยบาปทางฝายวิญญาณและศีลธรรม 
_____ การเมาเหลา 4. ตัณหา อารมณที่เต็มไปดวยความบาป ความ

ลามก 
_____ การเต็มไปดวยกิเลสตัณหา 5. การไหวรูปเคารพ 
_____ การลวงประเวณี 6. ใชเวทมนตรคาถา 
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_____ การผิดประเวณี 7. ตรงขามกับความรัก 
_____ การโสโครก 8. การไมลงรอยกัน การแตกแยก 
_____ เวทมนต 9. การชิงดี ปรารถนาที่จะลอกเลียนคนอื่นเพื่อจะได

เทาเทียมหรือเลิศกวาเขา 
_____ การไหวรูปเคารพ 10. ความโกรธที่รุนแรง โกรธจัด 
_____ ความเกลียด 11. การทะเลาะวิวาท การตอสู 
_____ ความแตกตาง 

ความเห็นไมเหมือนกัน 
12. การยุแหยใหแตกกัน 
 

_____ ความคิดเห็นที่เปนปฏิปกษ
ตอศาสนา 

13. ความเชื่อที่ตรงขามกับพระวจนะของพระเจา 

_____ ความพยายามจะใหเทา
เทียม 

14. ความอิจฉาริษยาที่เกิดจากความสําเร็จของ
ผูอ่ืน 

_____ การวิวาท 15. การเอาชีวิตของผูอ่ืน 
_____ ความโกรธ 16. การดื่มมากเกินไป 
_____ การยุแหยใหแตกกัน 17. ตามอยางโลกในการจัดงานรื่นเริงกันอยางอีก

ทึก 
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คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 12 
 
1. “การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นไดชัดคือ การลวงประเวณี การโสโครก การลามก การนับถือ รูป

เคารพ การถือวิทยาคม การเปนศัตรู การวิวาทกัน การริษยากัน การโกรธกัน การใฝสูง การทุม
เถียงกัน การแตกกกกัน 

  การอิจฉากัน การเมาเหลา การเลนเปนพาลเกเรและการอื่นๆ ในทํานองนี้อีกเหมือนที่
ขาพเจาไดเตือนทานมากอน บัดนี้ขาพเจาขอเตือนทานเหมือนกับที่เคยเตือนมาแลววา คนที่
ประพฤติเชนนั้นจะไมมีสวนในแผนดินของพระเจา”  กาลาเทีย 5:19-21 

2. การงานของเนื้อหนัง 
3. โรม 8:1-9 
4.  17 

14 
15 
16 
4 
1 
2 
3 
6 
5 
7 
8 
13 
9 
11 
10 
12 
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป 
 
จงเปรียบเทียบ ผลของพระวิญญาณในกาลาเทีย 5:22-24  กับการงานของเนื้อหนังตาม

รายการใน กาลาเทีย 5:19-21 อันแรกซึ่งเปนผลของพระวิญญาณนั้นไดจําแนกแตส่ิงซึ่งเหมาะจะเปน
ตัวอยางเพื่อใหคุณประพฤติตาม 

 ผลของพระวิญญาณ  การงานของเนื้อหนัง 
 (กาลาเทีย 5:22-24)  (กาลาเทีย 5:19-21) 
ความรัก    ความเกลียดชัง ฆาตกรรม การอิจฉาริษยา 
ความปลาบปลื้มใจ         
ความอดทนนาน         
ความออนสุภาพ         
ความดี            
ความเชื่อ          
ความสุภาพออนนอม         
ความรูจักบังคับตน         
 
 
 
 


