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จงลุกขึ้น ... ฉายแสง 
ก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง 

วันที่เทศนา : 21 สิงหาคม 2016 
 

ข้อพระคัมภีร์  

“ข้าพระองค์สามารถตะลยุกองทัพได้ด้วยความช่วยเหลือจากพระองค์ และข้าพระองค์ปีนข้าม
ก าแพงเมืองได้โดยพระเจ้าของข้าพระองค์” (สดุด ี18: 29) 

“For by you I can run against a troop, and by my God I can leap over a wall” (Psalms 18: 29) 
 
 บทเพลงของดาวิดบทนี้ร้องถวายแด่พระเจ้าผู้ช่วยกอบกู้เขาตลอดเวลาท่ีเขาท าสงคราม 
พระเจ้าประทานก าลัง สติปัญญา ความสามารถท่ีจะตะลุยและปีนข้ามก าแพง ไม่มีอุปสรรคใดๆ
อาจขวางความก้าวหน้าของเขาได้ 
 ชีวิตคริสเตียนเราก็เช่นกัน ให้เราตระหนักว่าหลังจากอิสระเสรีภาพจากการปกครองของ
มาร มันจะพยายามขัดขวางไม่ให้เราก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีพระเจ้าก าหนดไว้  หรือ
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ผู้มีวุฒิภาวะฝ่ายวิญญาณ คริสเตียนหลายคนจิตวิญญาณรอดแต่ไม่มี
ความก้าวหน้าในชีวิตคริสเตียน 
 ชีวิตคริสเตียนเหมือนนักกรีฑาวิ่งข้ามรั้ว วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง หลายชั้นกว่าจะถึงหลักชัย 
ก าแพงหรือรั้วกดีขวางความก้าวหน้าในชีวิตคริสเตียนมีอะไรบ้าง 
 

I. มารซาตาน 
“สุดท้ายนี้จงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ จงสวม

ยุทธภณัฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านจะยืนหยัดต่อสู้แผนการของมารได้ เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับ
เนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเหล่าเทพผู้ครอง เทพผู้ทรงอ านาจ เทพผู้ทรงฤทธิเดชานุภาพของ

โลกอันมืดมนนี้ และต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในย่านฟ้าอากาศ” (เอเฟซัส 6: 10 – 12) 
“Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might.  Put on the whole armor of 

God, that you may be able to stand against the schemes of the devil.  For we do not wrestle 
against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic 
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powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.” 
(Ephesians 6: 10 – 12) 

 
“จงรู้จักบังคับตนเองและตื่นตัวอยู่เสมอ เพราะมารเป็นศัตรูของท่านวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์

ค ารามเท่ียวหาเหย่ือขย้ ากิน จงต่อต้านมาร ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ ด้วยรู้ว่าพี่น้องท่ัวโลกก าลัง
เผชิญความทุกข์อย่างเดียวกัน” (1 เปโตร 5: 8, 9) 

“Be sober-minded; be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, 
seeking someone to devour.  Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of 

suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world.” (1 Peter 5: 8, 9) 
 

“ดังนั้นแล้วท่านจงยอมจ านนต่อพระเจ้า จงยืนหยัดต่อสู้กับมารและมันจะหนีไปจากท่าน”  
(ยากอบ 4: 7) 

“Submit yourselves therefore to God.  Resist the devil, and he will flee from you.”  
(James 4: 7) 

 
 ถ้ามารพยายามขัดขวางพระเยซู ขัดขวางอัครทูต และขัดขวางคริสเตียนยุคแรก เราเป็น
ใครที่มันจะยกเว้น ความจริงมันจะท าหนักขึ้นเพราะมันรู้ว่าวันเวลาของมันมีน้อยแล้ว 
 

II. เนื้อหนัง (สนิมในเหล็ก) 
“ฉะนั้นในเมื่อพระคริสต์ทรงทนทุกข์ทางพระกายแล้ว พวกท่านเองก็จงเตรียมตัวให้พร้อมด้วย
ท่าทีอย่างเดียวกัน เพราะผู้ท่ีทนทุกข์ทางกายก็ได้ตัดสินใจท่ีจะไม่ท าบาปอีกแล้ว ผลคือเขาจะไม่
ด าเนินชีวิตท่ีเหลืออยู่ในโลกนี้ตามตัณหาชั่วของมนุษย์ แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ในอดีต

ท่านได้ใช้เวลาไปมากพอแล้วในการท าสิ่งท่ีคนไม่รู้จักพระเจ้าเลือกที่จะท ากัน”  
(1 เปโตร 4: 1 – 3) 

“Since therefore Christ suffered in the flesh, arm yourselves with the same way of thinking, 
for whoever has suffered in the flesh has ceased from sin, so as to live for the rest of the time 

in the flesh no longer for human passions but for the will of God.  For the time that is past 
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suffices for doing what the Gentiles want to do, living in sensuality, passions, drunkenness, 
orgies, drinking parties, and lawless idolatry.” (1 Peter 4: 1 – 3) 

 
“ดังนั้น ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงด าเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อย่าสนองตัณหาของวิสัยบาป เพราะ
ตัณหาของวิสัยบาปขัดกับพระวิญญาณ และพระวิญญาณขัดกับวิสัยบาป ท้ังสองฝ่ายเป็นศัตรู

กัน” (กาลาเทีย 5: 16, 17) 
“But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh.  For the desires 

of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh, for these 
are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do.”  

(Galatians 5: 16, 17) 
 
 ถึงแม้ว่าเราได้รับการช าระบาปของอดีต และรับชีวิตใหม่ฝ่ายวิญญาณ แต่เรามีชีวิตเดิม
ในร่างกาย ความต้องการฝ่ายกายภาพพยายามดึงเราให้ต่ าลง พยายามชักชวนให้ท าสิ่งท่ีขัดกับ
หลักธรรม เราต้องพึ่งพลังของพระวิญญาณที่จะตรึงเนื้อหนัง และสามารถเดินตามพระวิญญาณ 
 

III. ค่านิยมตามคลื่นโลกาภิวัตร 
“เหตุฉะนั้นพี่น้องท้ังหลาย เมื่อพิจราณาถึงพระเมตตาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านท้ังหลาย
ถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาท่ีมีชีวิต ที่บริสุทธิ์ และท่ีพระเจ้าพอพระทัยนี่เป็นการ
นมัสการท่ีแท้จริง อย่าด าเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่าน

ใหม่” (โรม 12: 1, 2) 
“I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living 
sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship.  Do not be conformed 

to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern 
what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.” (Romans 12: 1, 2) 

 
“พวกท่ีไม่ซื่อต่อพระเจ้า ท่านไม่รู้หรือว่า การเป็นมิตรกับโลกคือการเกลียดชังพระเจ้า ผู้ที่เป็น

มิตรกับโลกก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้า” (ยากอบ 4: 4) 
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“You adulterous people!  Do you not know that friendship with the world is enmity with God?  
Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God.” 

(James 4: 4) 
 พระคัมภีร์ไม่ได้สอนให้เราเป็นศัตรูกับผู้คนในโลก แต่ให้ต่อสู้กับคลื่นค่านิยมโลกาภิ
วัตร วัตถุนิยม บริโภคนิยม เฮฮานิยม แฟชั่นนิยม กามราคะนิยม ฯลฯ 
 

สรุป 
 เราคริสเตียนต้องข้ามรั้วกีดขวางเหล่านี้ให้ใด้  เพื่อเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางท่ีพระ
เจ้าทรงก าหนดไว้ 
 
 
 


