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อยารัก 3 ประการ (3 things not to love) 

 
หัวขอยอ สําหรับคําเทศนา 

อาน 1 ยน 2:7-17 , โดยเฉพาะ 1 ยน 2:15 
1. อยารักระบบของโลก (Not Love World System) 

• บรรดาความรุงเรืองของราชอาณาจักรในโลก (All kingdoms of the world and the glory of them) (มธ 
4:8) 

• ความกังวลตามธรรมดาโลกและความลุมหลงในทรัพยสมบัติ  (The card of this world and the 
deceitfulness of richs) (มธ 13:22) 

• วิถีของโลก (The course of the world) (อฟ 2:2) 
• การเปนมิตรกับโลก (The friendship of the world) (ยก 4:4) 
• ความเสื่อมโทรมที่มีอยูในโลกนี้เพราะตัณหา (The corruption that is in the world through lust) (2 ปต 

1:4) 
• สรรพมลทินของโลกนี้ (The pollutions of the world) (2 ปต 2:20) 

 
          2.   อยารักสิ่งที่ประกอบกันเปนระบบของโลกแหงความชั่วรายและตอตานพระเจา (The things that 
make up the world system of evil and rebellion against God) แยกเปน 3 ประเภท ตาม 1 ยน 2:15 

ก.  ตัณหาของเนื้อหนัง (The lust of the flesh) 
ข.  ตัณหาของตา (The lust of the eyes) 

 ค.  ความเยอหยิ่งในชีวิต (The pride of life) ในพระคัมภีรใชคําวา ทะนงในลาภยศ 
 
ก.  ตัณหาของเนื้อหนัง (The lust of the flesh) 
 การงานของเนื้อหนัง 17 ประการ (17 works of the flesh) กท 5:19-21  ขอ 17 ความตองการของเนื้อหนัง 
ตอสูกับพระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ตอสูกับเน้ือหนัง  เพราะทั้งสองฝายเปนศัตรูกัน 
ข.  ตัณหาของตา (The lust of the eyes) 

1. ตองการหญิง (Lust for women) มธ 5:28 , โยบ 31:1) 
2. ตาที่มีแววเปยมดวยความใครในการลวงประเวณี รวมถึงชายกับ และหญิงกับหญิงดวย (Eyes full of 

adultery even man with man and woman with woman) 2 ปต 2:14 , โรม 1:18-28) 
3. ในตาโลภ (Covetousness) สดด 10:8 (ในตาคอยหาเหยื่อ) , ลก 12:15 (เวนเสียจากการโลภทุกประการ) 
4. ความตองการทุกอยาง (All things desired) ปญจ 2:10 
5. ตาที่มองดูรูปเคารพ (Idol worship) อสค 6:9 , อสค 18:6-15  , อสค 18:6 คิงสเจมส ใชคําวา hath lifted 

up his eyes to the idols of the house of Israel (เหลือบตาดูรูปเคารพ) 
6. ความชั่วทุกอยางที่ตามองเห็น (All kinds of evil) มธ 6:23 ตาผิดปกติไป ทุกอยางในตัวก็ผิดไปดวย 
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ค.  ความเยอหยิ่งในชีวิต (The pride of life) 

1. ความชอบธรรมในสายตาของตนเอง (Self-righteousness) โยบ 32:1-2 คิดวาตนเองดีแลว , คิดวาตนเอง
ชอบธรรม  he was righteous in his own eyes , he justified himself rather than God. 

2. ฐานะหรือตําแหนง (Positions) ปฐม 3:5 , อสค 28:11-17 , 1 ทธ 3:6  อยาใหผูกลับใจใหมๆ เปนผูปก
ครองดูแล เกรงวาเขาอาจจะยโส  , 3 ยน 9 คนใหญคนโต 

3. ความเหอเหิมในกําลังอํานาจ (Power) ลวต 26:19 
4. ผยองขึ้นในทรัพยสมบัติ (Riches) อสค 28:5 
5. ผยองขึ้นเพราะความงาม (Beauty) อสค 28:17 
6. ผยองขึ้นในความแข็งแรง (Strength to war) 2 พศด 26:16 
7. ปอยอตนเอง (สดด 36:2)  ความผยองเดินคอยืดคอยาว (อสย 3:16) 

 
          3.   อยารักเงิน 
  1 ทธ 6:10  ดวยวาการรักเงินทองนั้นเปนมูลรากแหงความชั่วทั้งมวล 
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