บากบั่นมุ่งไปสู่ ธงชัย

ฉบับแก้ไขใหม่

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
28/2 ซอยประชาอุทศิ
ถนนปฏิพทั ธ์ พระนคร, 4
2

บากบัน่ มุ่งไปสู่ ธงชัย
ทางสายใหม่
ชีวติ คริ สเตียนเปรี ยบเหมือนการเดินทาง แต่เป็ นการเดินไปบน “เส้นทางสายใหม่” ซึ่งผิดไป
จากเส้นทางเดินของชาวโลก
ท่านเริ่ มเดินทางนี้ นับตั้งแต่วนิ าทีแรกที่ท่านกลับใจบังเกิดใหม่ โดยการต้อนรับพระเยซูคริ สต์
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน
การเดินทางตามทางสายใหม่น้ ี มิใช่เป็ นสิ่ งที่ง่ายนัก ท่านต้องเชื่อพึ่ง ไว้วางใจในการนาและการ
ช่วยเหลือของพระเจ้าตลอดเวลา เพราะท่านอาจพบกับการต่อสู ้ การทดลอง บางครั้งท่านอาจได้รับ
ความเศร้าโศก แต่ขณะเดียวกัน ท่านก็จะได้รับความตื่นเต้น และความปิ ติยนิ ดีอย่างเหลือล้นด้วย

บางคนดาเนิ นชีวติ ในทางสายใหม่น้ ีได้ไม่นานนัก ก็ทอ้ ถอย และเลิกเสี ยกลางคัน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
น่าเสี ยดายยิง่ ทั้งนี้อาจเนื่องจากเขาไม่เชื่อพึ่งวางใจในองค์พระเยซูคริ สต์อย่างแท้จริ ง ท่านควรจดจาไว้
เสมอว่า พระเยซูคริ สต์มิได้ให้ท่านดาเนิ นชีวติ คริ สเตียนตามลาพังคนเดียว พระองค์ทรงสัญญาว่า จะ
สถิตอยูก่ บั ท่านเสมอ เพื่อหนุ นน้ าใจท่านและนาทางท่าน พระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่ละท่านหรื อทอดทิง้
ท่านเลย” (ฮีบรู 13:5) ฉะนั้น ท่านจึงไม่ตอ้ งกลัว แต่จงเชื่อฟังและวางใจในองค์พระผูช้ ่วยให้รอดของ
ท่าน
เมื่อเราเดินทาง เราควรเดินมุ่งไปข้างหน้า ไม่ควรหันกลับ หรื อเดินทางไปทางขวาบ้างทางซ้าย
บ้าง ท่านอาจารย์เปาโลเขียนจดหมาย บอกแก่คริ สเตียนชาวฟิ ลิปปี ว่า “ข้ าพเจ้ าทาอย่ างหนึ่ง คื อลืมสิ่ งที่
ผ่ านพ้ นมาแล้ วเสี ย และโน้ มตัวออกไปหาสิ่ งที่อยู่ข้างหน้ า ข้ าพเจ้ ากาลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะ
ได้ รับรางวัลซึ่ งในพระเยซูคริ สต์ พระเจ้ าได้ ทรงเรี ยกจากเบือ้ งบนให้ เราไปรั บ ” (ฟี ลิปปี 3:13,14) เมื่อ
อาจารย์เปาโลชราแล้ว ท่านได้เขียนจดหมายหนุนใจคนหนุ่ม ให้ “บากบั่นมุ่งไปสู่ ธงชั ย” ท่านกล่าวว่า
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“ข้ าพเจ้ าเข้ าในการปลา้ สู้อย่ างดีแล้ ว ข้ าพเจ้ าวิ่งแข่ งถึงที่สุดปลายทางแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้ รักษาความเชื่ อนั้น
ไว้ แล้ ว” (2 ทิโมธี 4:7) ขอให้ขอ้ ความนี้ เป็ นคติธรรมสาหรับท่านเองด้วย
เมื่อท่านเริ่ มต้นเดินทางนี้ ท่านมีความเข้าใจอะไรบ้าง
ขณะที่ท่านตัดสิ นใจต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด ท่านควรรู ้หลักความจริ งสี่
ประการคือ
1. ท่านเป็ นบาป คาว่า “บาป” ไม่ใช่คาที่น่าฟัง บางคนไม่อยากเอ่ยคาว่า บาป แต่เรี ยกว่า กิเลส
หรื อ ความอธรรม หรื อ ความชัว่ ท่านจะเรี ยกบาปเป็ นอะไรก็ตาม แต่ท่านจะหนีความจริ งที่วา่ เราทุกคน
เป็ นคนบาปไม่ได้ “ทุกคนทาบาปและเสื่ อมจากพระสิ ริของพระเจ้า” (โรม 3:23)
2. ท่านช่ วยตัวเองให้ รอดไม่ ได้ ไม่วา่ ท่านจะพยายามกระทาด้วยกาลัง และความสามารถของ
ท่านเองมากสักเท่าใด ท่านก็ไม่สามารถกาจัดความผิดบาปไปจากตัวท่าน พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า
“พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ดว้ ยการกระทาที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุ ณา
ชาระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” (ทิตสั 3:5)
พระธรรมเอเฟซัส 2:8,9 สอนว่า “ซึ่ งเราทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและ
มิใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทาเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่ องด้วยการกระทาก็หา
มิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้”
3. ท่ านมีพระผู้ช่วยให้ รอด ซึ่งสามารถช่ วยท่ านได้ “จงเรี ยกนามว่าเยซู เพราะว่าท่านเป็ นผูท้ ี่จะ
โปรดช่วยชนชาติของท่าน ให้รอดจากความผิดบาปของเขา” (มัทธิว 1:21) “ในผูอ้ ื่นความรอดไม่มีเลย
ด้วยว่านามอื่นซึ่ งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12)
4. ท่านรอดได้ อย่างแน่ นอน เพราะพระเยซูคริ สต์ได้ตรัสสัญญาไว้วา่ “ถ้าผูใ้ ดฟังคาของเรา และ
วางใจในพระองค์ผทู ้ รงใช้เรามา ผูน้ ้ นั ก็มีชีวติ นิ รันดร์ และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้ผา่ นพ้นความตายไปสู่
ชีวติ แล้ว” (ยอห์น 5:24)
แท้จริ งชีวิตคริ สเตียน เป็ นชี วติ ที่บริ บูรณ์ไปด้วยความชื่ นชมยินดี ความหวัง และพระพรอย่าง
ล้นเหลือ แม้ท่านจะประสบความยากลาบากหลายครั้งหลายคราว แต่ความยากลาบากเหล่านี้จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนิ นชีวติ ของท่าน ทาให้ท่านรู ้จกั พระเยซูคริ สต์ เข้าใกล้ชิดพระองค์ และรับพระพร
จากพระองค์อย่างบริ บูรณ์ยงิ่ ขึ้น
แต่การที่ท่าน จะได้รับความบริ บูรณ์ในการดาเนินชี วติ คริ สเตียนของท่านนั้น ท่านจาเป็ นต้อง
ดาเนินในวิธีที่ถูกต้อง ตามที่สอนไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นขั้น ๆ ดังต่อไปนี้
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1. ตั้งต้ นให้ ถูก

เมื่อท่านเป็ นคริ สเตียน ท่านก็ได้เข้ามาเป็ นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า พระคริ สตธรรม
คัมภีร์สอนว่า “คนทั้งหลายที่ได้ ต้อนรั บพระองค์ พระองค์ ทรงโปรดให้ มีอานาจที่ จะเป็ นบุตรของ พระ
เจ้ าได้ คื อคนทั้งหลายที่ได้ วางใจในพระนามของพระองค์ ” (ยอห์น 1:12) ฉะนั้นอย่าเดินบนเส้นทางแห่ง
ชีวติ คริ สเตียนตามลาพังคนเดียว ซึ่ งความจริ งท่านก็ไม่สามารถเดินทางนี้ตามลาพังได้ แต่จงให้ พระเจ้า
มีส่วนสาคัญที่สุด ในการดาเนินชีวติ ของท่านต่อไปโดยปฏิบตั ิตามคาแนะนาต่อไปนี้
ก. จงรับพระเจ้ าเป็ นพระบิดา พระองค์ไม่ใช่เป็ นพระเจ้าที่น่ากลัว แต่ทรงเป็ นพระบิดาที่เต็ม
เปี่ ยมไปด้วยความรัก พระองค์ทรงรักท่านมาก ทรงอยากให้ท่านวางใจในพระองค์ตลอดชีวติ ของท่าน
ข. จงรับพระเยซู
(1) เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน พระองค์ทรงรับการลงโทษ เพราะความผิดบาปของท่าน
แล้ว เมื่อท่านเชื่อในพระองค์ ท่านก็ได้รับการอภัย และความผิดบาปของท่านก็หลุดหายไป
(2) เป็ นพระผูช้ ่วยให้พน้ จากอานาจของความผิดบาปทุก ๆ วัน พระเยซูคริ สต์ไม่เพียงแต่ช่วย
ท่าน ให้หลุดพ้นจากความผิดบาปที่ท่านมีอยูแ่ ล้วเท่านั้น หากยังทรงช่วยท่านให้หลุดพ้นจากอานาจของ
ความผิดบาป ในชีวิตประจาวันด้วย จงเชื่อพึ่งวางใจในพระองค์ ในการชนะอานาจของความผิดบาปทุก
อย่าง อย่าอาศัยกาลังความสามารถของตนเองเพียงอย่างเดียว
(3) เป็ นมิตรสหาย พระองค์ทรงเป็ นเพื่อนที่ใกล้ชิดที่สุดของท่าน จะไม่ทรงทาให้ท่านผิดหวัง
“ไม่มีผใู ้ ดมีความรักที่ยงิ่ ใหญ่กว่านี้ คือ การที่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดจะสละชีวติ ของตน เพื่อมิตรสหายของตน”
(ยอห์น 15:13) พระธรรมสุ ภาษิต 18:24 กล่าวว่า “มิตรสหายที่สนิทยิง่ กว่าพี่นอ้ งก็มี” สหายนั้นคือ องค์
พระเยซูคริ สต์
(4) เป็ นนาย จงมอบชีวติ ของท่านให้แก่พระองค์อย่างปราศจากเงื่อนไข ทูลพระองค์วา่ “ข้าพเจ้า
ขอมอบทุกสิ่ งแก่พระเยซูคริ สต์” เมื่อท่านบอกพระเยซูเช่นนั้น ท่านต้องมอบทุกสิ่ งแก่พระเยซูคริ สต์จริ ง
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ๆ แล้วท่านจะได้รับความสุ ขความยินดีอย่างน่าประหลาด ทั้งยังได้รับพลังอานาจในการดาเนิ นชีวติ ที่
เต็มไปด้วยชัยชนะ บางคนมอบชีวติ ให้แก่พระเยซูคริ สต์แล้ว แต่ยงั คงพบกับความผิดหวัง ความอ่อนแอ
และความพ่ายแพ้อยูต่ ลอดเวลา ทั้งนี้เนื่องจาก เขายังไม่ได้มอบทุกอย่างให้แก่พระเยซูคริ สต์อย่างแท้จริ ง
หรื อไม่ยอมให้พระเยซูคริ สต์เป็ นนายทุกด้านในชีวติ ของเขา หากท่านรู ้สึกตัวว่า ท่านเองอยูใ่ นลักษณะ
เช่นนั้น ท่านก็ควรรี บถ่อมใจลง เข้าเฝ้ าพระเจ้าตามลาพัง อธิ ษฐานด้วยใจจริ งว่า “ข้าพเจ้าขอมอบทุกสิ่ ง
แก่พระองค์”
ค. จงให้ พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็ นผู้นา ผู้เล้ าโลม ผู้เตือน และผู้สอน เมื่อท่านยอมมอบทุกสิ่ งทุก
อย่างให้แก่พระเยซูคริ สต์ พระองค์ก็ทรงทาให้จิตใจของท่านอิ่มเอิบ และเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ จงเชื่อและปฏิบตั ิตามการนาของพระองค์
ง. จงรับความเป็ นคริสเตียน ด้ วยใจยินดี บางคนรู้สึกกระดากเมื่อเป็ นคริ สเตียนแล้วซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
ไม่บงั ควรยิง่ ท่านควรมีความภาคภูมิใจในชื่อนี้ เพราะคริ สเตียนหมายถึงผูท้ ี่ติดตาม “พระเยซูคริ สต์ ซึ่ง
พระองค์ได้ทรงเรี ยกให้เป็ นธรรมมิกชน” (1 โคริ นธ์ 1:2)
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2. จงรักพระเยซูคริสต์ ต่อหน้ ามนุษย์
“เหตุดังนั้น ทุกคนที่จะรั บเราต่ อหน้ ามนุษย์ เราจะรั บผู้นั้นต่ อพระพักตร์ พระบิดาของเรา ผู้ทรง
สถิตในสวรรค์ ” (มัทธิว 10:32)
เดี๋ยวนี้ท่านเป็ นคริ สเตียนแล้ว ชีวติ ประจาวันของท่าน ควรสาแดงให้คนทั้งหลายเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดขึ้นกับท่าน ท่านจะเกลียดการกระทาผิด และชอบกระทาแต่สิ่งที่ถูกต้อง แทนที่
ท่านจะรู ้สึกนิยมชมชอบกับความสนุกสนานเฮฮาของโลกนี้ ท่านจะรู ้สึกปิ ติยนิ ดีกบั การงานของพระเจ้า
แทนที่จะมัว่ สุ มอยูก่ บั กิจการงานของฝ่ ายโลกแต่อย่างเดียว ท่านจะมีความปรารถนา ที่จะร่ วมมือกับผูท้ ี่
รักพระเจ้าแทนที่จะมีชีวิตอยูเ่ พื่อตนเอง ท่านจะมีชีวติ อยูเ่ พื่อพระเจ้า พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า
“พระองค์ ได้ ทรงวายพระชนม์ เพื่อคนทั้งปวง เพื่อคนเหล่ านั้นที่มีชีวิตอยู่ จะมิได้ อยู่เพื่อประโยชน์ แก่
ตัวเองอีกต่ อไป แต่ จะอยู่เพื่อพระองค์ ผ้ ทู รงสิ ้นพระชนม์ และทรงเป็ นขึน้ มา เพราะเห็นแก่ เขาทั้งหลาย”
(2 โคริ นธ์ 5:15) การที่คนอื่นจะเห็นว่าท่านเป็ นคริ สเตียนแท้หรื อไม่น้ นั อยูท่ ี่การประพฤติของท่าน หาก
ท่านยังชอบพูดปด ใช้คาหยาบคาย แสดงความโกรธ ความอิจฉาริ ษยา ฯลฯ คนอื่นย่อมไม่เชื่อว่าท่าน
เป็ นคริ สเตียนที่แท้จริ ง ในทางตรงกันข้าม คนทั้งหลายจะรู ้ทนั ทีวา่ ท่านเป็ นคริ สเตียน จากชีวติ คริ สเตียน
ที่แท้จริ งของท่าน
คริ สเตียนใหม่หลายคน ไม่รู้วา่ จะติดต่อกับเพื่อนที่ยงั ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนอย่างไร เมื่อท่าน
เริ่ มต้นชีวติ คริ สเตียน สิ่ งแรกที่ท่านควรทาคือ บอกกล่าวให้เพื่อนของท่านที่ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียนเหล่านั้น
ถึงสิ่ งประเสริ ฐซึ่ งท่านได้รับจากพระเยซูคริ สต์ บางทีเพื่อนของท่านอาจไม่เข้าใจว่า ทาไมชีวติ ของท่าน
จึงเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้น หากท่านเล่าประสบการณ์ของท่านให้เขาฟัง จนทาให้เขารู้จกั องค์พระเยซู
คริ สต์ เขาอาจต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา และให้ความนับถือแก่ท่าน ที่เห็น
ท่านสัตย์ต่อในองค์พระเยซูคริ สต์ แต่เพื่อนบางคนของท่านอาจหัวเราะเยาะท่าน และพยายามชักชวน
ท่านให้ละทิ้งพระเยซูเสี ย เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง ท่านจงปลีกตัวออกจากคนเหล่านั้น อย่าคบ
เป็ นเพื่อนสนิทกับเขานัก การคบเป็ นเพื่อนสนิทกับคนที่ไม่ได้อยูฝ่ ่ ายพระคริ สต์ ไม่เพียงแต่ไม่เป็ น
ประโยชน์แก่ท่าน ยังอาจนาท่านให้หลงผิดได้ดว้ ย
เมื่อเชื่ อพระเยซูคริ สต์แล้ว ท่านอาจรู ้สึกว่าจาเป็ นต้องเลิกทาบางสิ่ งบางอย่างที่ไม่ดี บางท่าน
อาจถามว่า เป็ นการผิดไหมที่จะทาสิ่ งนี้สิ่งนั้น หรื อเป็ นการสมควรไหมที่จะไปที่นนั่ หรื อที่นี่ มีหลักง่าย
ๆ ที่ช่วยในการพิจารณา และตัดสิ นใจของท่าน คือ ก่อนที่จะทาสิ่ งใดหรื อไปที่ใด ซึ่ งท่านไม่แน่ใจว่าถูก
หรื อผิดนั้น ควรถามตัวเองเสี ยก่อนว่า “สิ่ งนั้น ๆ เป็ นประโยชน์ต่อชีวิตคริ สเตียนของข้าพเจ้าไหม จะ
เป็ นประโยชน์หรื อเป็ นอุปสรรคในการเป็ นพยานของข้าพเจ้าอย่างไรบ้าง จะเป็ นการถวายเกียรติยศแก่
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พระเจ้า หรื อไม่” พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า “ไม่วา่ ท่านจะทาสิ่ งใด ก็จงทาด้วยความเต็มใจ เหมือน
กระทาถวายองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (โคโลสี 3:24)
ในระยะแรก ท่านอาจรู ้สึกลาบากใจในการละทิ้งนิสัยเก่า ๆ บางอย่าง แต่เมื่อท่านค่อย ๆ
เจริ ญเติบโตขึ้นในความเชื่ อ และความรู ้ถึงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ปั ญหายุง่ ยากต่าง ๆ ก็จะค่อย ๆ หมดไป
อุปนิสัยเก่า ๆ บางอย่างอาจยังติดอยูก่ บั ท่าน เหมือนกับใบไม้แก่ ๆ ติดกับกิ่งไม้ ซึ่ งจะร่ วงหล่นไปในไม่
ช้า เช่นเดียวกับชีวิตใหม่ในพระเยซูคริ สต์ เมื่อชีวิตของพระเยซูคริ สต์ซึมซาบเข้าไปในชีวติ ของท่าน
อุปนิสัยเก่า ๆ จะสู ญไป ท่านจะรู ้สึกปิ ติยนิ ดีในพระคริ สต์และในสหายใหม่ที่เป็ นคริ สเตียน จนไม่รู้สึก
เสี ยดายที่ตอ้ งละทิ้งสิ่ งเก่า ๆ บางอย่าง หรื อเพื่อนเก่า ๆ บางคนซึ่ งอยูฝ่ ่ ายโลก
การยอมรับพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด แต่ไม่แสดงให้คนอื่นรู ้วา่ ท่านเป็ นคริ สเตียน
นั้นเป็ นความขลาดอย่างยิง่ ไม่มีผใู ้ ดชมเชยคนขลาดผูท้ ี่ดาเนินชี วติ คริ สเตียนที่แท้จริ ง คือผูท้ ี่มีความ
เข้มแข็งและความกล้าหาญ ในการบอกให้คนอื่นรู ้วา่ ตนเป็ นคริ สเตียน เขาจะฉวยโอกาสเป็ นพยานถึง
พระเยซูคริ สต์ต่อคนในบ้าน ในตลาด ในสถานที่ทางาน และในที่ทุกแห่ง
ถ้าท่านพลาดพลั้งกระทาผิดหรื อทาให้ผใู ้ ดโกรธ ท่านควรสารภาพผิดต่อพระเจ้า และต่อผูน้ ้ นั
ด้วยในทางตรงข้าม หากมีผใู ้ ดทาให้ท่านโกรธ ท่านก็ควรยกโทษให้แก่เขา จิตใจที่ไม่ยอมยกโทษให้แก่
คนอื่นนั้น จะเป็ นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงต่อการประกอบกิจการของพระเจ้า
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3. จงศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็ นประจา
เมื่อชาวเมืองเบโรยา ฟังคาสอนของอาจารย์เปาโล “เขามีใจเลื่อมใส รับคาของพระเจ้าและค้นดู
พระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู ้วา่ ข้อความเหล่านั้นจะจริ งดังกล่าวหรื อไม่” (กิจการ 17:11) “เช่นเดียวกับ
ทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ านมฝ่ ายวิญญาณอันบริ สุทธิ์ เพื่อโดยน้ านมนั้นจะทาให้ท่านทั้งหลายเจริ ญ
ขึ้นสู่ ความรอด” (1 เปโตร 2:2)

พระวจนะของพระเจ้า เป็ นอาหารฝ่ ายวิญญาณจิต ซึ่ งช่วยให้ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณจิตของคริ สเตียน
เจริ ญเติบโตขึ้น คริ สเตียนที่ไม่เอาใจใส่ ในการอ่านพระคัมภีร์ จึงมักเป็ นคริ สเตียนที่อ่อนแอและท้อถอย
ฉะนั้น เมื่อท่านต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่านแล้ว ท่านควรซื้ อพระคัมภีร์ไว้อ่าน
เป็ นประจาทันที โดยเริ่ มต้นอ่านตั้งแต่พระธรรมมัทธิว จนถึง พระธรรมวิวรณ์ แล้วเริ่ มต้นอ่านใหม่วนั
ละบท ในเวลาเดียวกันให้อ่านพระคัมภีร์เดิมด้วย ตั้งแต่ พระธรรมปฐมกาล จนจบ พระธรรมมาลาคี
เวลาอ่านควรมีดินสอไว้ขีดเส้นใต้ขอ้ ความที่ประทับใจท่าน หรื อที่ได้ช่วยเล้าโลมจิตใจของท่าน ใน
ระยะแรกที่ท่านอ่าน ท่านอาจพบข้อความที่ท่านไม่เข้าใจ ท่านไม่ตอ้ งกังวลใจเลย เพราะเมื่อท่านอ่าน
และศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้น ท่านก็จะสามารถเข้าใจกระจ่างแจ้งยิง่ ขึ้น
ศิษยาภิบาล ศาสนาจารย์ หรื อนักเทศน์ สามารถช่วยท่านให้เข้าใจในข้อพระธรรมบางตอนที่
ยากแก่การเข้าใจได้ ท่านจึงควรไปร่ วมศึกษาพระคัมภีร์หรื อเรี ยนรวีวารศึกษาที่โบสถ์เป็ นประจา หากมี
ข้อสงสัยต่าง ๆ ก็ควรถามท่านเหล่านั้นโดยไม่ตอ้ งเกรงใจ นอกจากนั้น หนังสื อคริ สเตียนต่าง ๆ เช่น
“เพือ่ นครู ” “กุญแจไขพระคริสตธรรมคัมภีร์” “พระคริสตธรรมศึกษา” “บทเรียนพระคริสตธรรมทาง
ไปรษณีย์” “นิตยสารพระคริสตธรรมประทีป” ฯลฯ จะช่วยให้ท่านเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าได้ดีข้ ึน
ท่านสามารถติดต่อขอซื้ อหนังสื อเหล่านี้ได้ จากกองคริ สเตียนบรรณศาสตร์ ตู้ ปณ. 4-32 พระนคร หรื อ
จากร้านจาหน่ายหนังสื อคริ สเตียนทัว่ ไป
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มหาราชครู ที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดของเราคือ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทุกครั้งที่ท่านอ่านและศึกษาพระ
วจนะของพระเจ้า จงอย่าลืมอธิ ษฐานทูลขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงช่วยท่าน เพื่อให้ท่านสามารถ
เข้าใจในความเร้นลับต่าง ๆ ในพระวจนะของพระองค์
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4. จงอธิษฐานเสมอ อย่ าเว้ น (1 เธสะโลนิกา 5:17)

พระเจ้าทรงอยากตรัสกับท่าน และทรงอยากให้ท่านพูดกับพระองค์ พระองค์ตรัสกับท่านโดย
ทางพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และท่านพูดกับพระองค์โดยการอธิ ษฐาน ฉะนั้นการอธิ ษฐานจึงมิใช่ สิ่งที่
ยาก เพราะเป็ นเหมือนการพูดคุยระหว่างบุตรกับบิดา บุตรย่อมเชื่ อว่า บิดาของเขารักและเมตตาเขา จึง
เล่ าความในใจทุ กอย่างให้บิดาฟั ง พระเจ้าทรงอยากให้เรามี ความเชื่ อวางใจในพระองค์ เหมื อนเด็ ก
ทั้งหลายโดยยอมมอบทุกสิ่ งทุกอย่างแก่พระองค์ในการอธิ ษฐาน

คาอธิษฐานของท่ านควรประกอบด้ วยส่ วนต่ าง ๆ ดังนี้
1. เริ่ มต้นด้วยการ สรรเสริญ ถวายพระเกียรติแก่พระเจ้า ระลึกถึงความยิง่ ใหญ่ ความบริ สุทธิ์
ความรัก ความเมตตา พระปั ญญาอันล้ าเลิศ และฤทธานุภาพของพระองค์ ขณะที่ท่านนึกถึงความยิง่ ใหญ่
ของพระเจ้า ท่านจะรู ้สึกตัวว่า ท่านเป็ นผูเ้ ล็กน้อย ไม่สมควรจะได้รับพระพรอะไรจากพระองค์เลย ทา
ให้ท่านถ่อมตัวลงจาเพาะพระองค์ พระเจ้าทรงพอพระทัยผูท้ ี่เข้ามาหาพระองค์ดว้ ยใจถ่อม
2. จงสารภาพความผิดบาปทุกอย่างของท่านต่อพระเจ้า โดยเอ่ยถึงความผิดบาปทีละอย่าง ที่
ท่านได้ล่วงละเมิด อย่าพูดรวม ๆ กันว่า “ข้าพเจ้าทาบาปขอทรงโปรดอภัยโทษความผิดบาปทุกอย่าง”
ถ้าท่านพูดปด ก็จงบอกพระองค์วา่ “ข้าพเจ้าได้พดู ปด”
3. หากท่านสารภาพความผิดบาปทุกอย่างด้วยใจจริ งแล้ว ก็ให้ท่าน ขอบพระคุณ พระองค์ดว้ ย
ความเชื่อว่า พระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้แก่ท่าน และทรงชาระท่านให้ขาวสะอาดบริ สุทธิ์ แล้ว
(ดู 1 ยอห์น 1:9) จงขอบพระคุณพระองค์สาหรับการตอบคาอธิ ษฐานและสาหรับทุกอย่าง
4. “จงขอแล้วจะได้” (มัทธิว 7:7) “ถ้าผูใ้ ดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้คนนั้นขอแต่พระเจ้าผู ้
ทรงประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยเต็มพระทัย และมิได้ทรงติวา่ แล้วก็จะได้ทรงประทานให้แก่ผนู ้ ้ นั แต่
จงให้ผนู ้ ้ นั ขอด้วยใจเชื่อ” (ยากอบ 1:5,6) ในการขอนั้น ท่านควรขอเผื่อคนอื่นก่อน แล้วจึงขอสาหรับตัว
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ของท่านเอง ท่านควรกล้าขอทุกอย่างจากพระเจ้า ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องใหญ่หรื อเรื่ องเล็ก นอกจากนั้นท่าน
ควรขอด้วยใจเชื่ อ และขอในสิ่ งที่เฉพาะเจาะจงด้วย
มีเรื่ องเล่าว่า ชาวประมงคริ สเตียนคนหนึ่งจับปลาไม่ได้เป็ นเวลาหลายวัน รู ้สึกผิดหวังมาก จึง
ไปขอคาปรึ กษากับชายคนหนึ่ง ชายคนนั้นแนะนาให้เขาอธิ ษฐานทูลขอต่อพระเจ้าด้วยกัน ขณะที่ท้ งั
สองร่ วมใจกันอธิ ษฐาน ไม่มีใครอธิ ษฐานทูลขอถึงเรื่ องปลาเลย ชายคนนั้นจึงเอ่ยขึ้นว่า ความต้องการ
ของเขาขณะนี้ คือปลา เราควรทูลขอปลาจากพระเจ้าชายทั้งสองอธิ ษฐานใหม่ ขอปลาอย่าง
เฉพาะเจาะจง พระเจ้าจึงทรงตอบคาอธิ ษฐาน ให้ชาวประมงคนนั้นจับปลาได้เป็ นจานวนมาก
ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณจิตของท่านจะแข็งแรงสมบูรณ์หากท่านอธิ ษฐานอย่างสม่าเสมอ
จง
กาหนดเวลาไว้สาหรับการอธิ ษฐาน เหมือนกษัตริ ยด์ าวิดและท่านดาเนียล ซึ่ งกาหนดเวลาอธิ ษฐานวัน
ละสามครั้ง กษัตริ ยด์ าวิดตรัสว่า “ข้าพเจ้าจะร้องทุกข์ครวญครางอยูท่ ้ งั เวลาค่า เวลาเช้า และเที่ยงวัน และ
พระองค์จะทรงสดับเสี ยงของข้าพเจ้า” (สดุดี 55:17) พระธรรมดาเนียล 6:10 บันทึกว่า “เขา (คือ
ดาเนียล) ได้คุกเข่าลงอธิ ษฐานและขอบพระคุณพระเจ้าของเขาวันละสามครั้งตามเคย” ท่านอาจ
กาหนดเวลาอธิ ษฐานโดยไม่ให้ขดั กับการทางานของท่าน แต่อย่าแก้ตวั ว่า ท่านไม่มีเวลาสาหรับ
อธิ ษฐาน หากท่านเห็นความสาคัญของการอธิ ษฐาน ท่านก็ควรจัดเวลาอธิ ษฐานไว้ให้แน่นอน คริ สเตียน
บางคนลุกขึ้นแต่เช้ามืด เพื่ออ่านพระคัมภีร์และอธิ ษฐาน เมื่อเขายอมสละเวลาอันมีค่าเช่นนั้น พระเจ้าก็
ทรงอวยพระพรให้เขาได้รับผลมากยิง่ ขึ้นตามลาดับ
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5. จงรักษาวันบริสุทธิ์ของพระเจ้ า
“จงระลึกถึงวันซะบาโต ถือเป็ นวันบริ สุทธิ์ จงทางานทั้งสิ้ นของเจ้าหกวัน แต่วนั ที่เจ็ดนั้น เป็ น
ซะบาโตแห่งพระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นอย่ากระทาการงานสิ่ งใด ๆ” (อพยพ 20:8-10)
ในสมัยพระคัมภีร์เดิม พระเจ้าทรงให้ชนชาติอิสราเอลรักษาวันซะบาโตอย่างเคร่ งครัด แต่ใน
พระคริ สตธรรมใหม่ หลังจากที่พระเยซูคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาในเช้าวันอาทิตย์แล้ว พวกศิษย์
ของพระองค์ ได้ถือวันอาทิตย์เป็ นวันบริ สุทธิ์ โดยร่ วมใจกันนมัสการพระเจ้าในวันนั้น

ในวันอาทิตย์ คริ สเตียนทุกคนควรไปร่ วมประชุมนมัสการที่โบสถ์ เป็ นพยาน และรับใช้พระ
เจ้า ตามความสามารถซึ่ งพระองค์ทรงโปรดประทานให้ หากในละแวกบ้านของท่าน ไม่มีที่นมัสการ
ท่านจะจัดให้มีการนมัสการขึ้นในบ้านของท่านก็ได้ โดยเชิญญาติพี่นอ้ งและเพื่อนมานมัสการร่ วมกับ
ท่าน ถ้าเป็ นไปได้ ท่านอาจเชิญเด็ก ๆ มาเรี ยนพระวจนะของพระเจ้า สอนเพลงและเล่าเรื่ องจากพระ
คัมภีร์ให้เขาฟัง หากไม่มีใครยินดีมานมัสการร่ วมกับท่าน ท่านก็ยงั สามารถนมัสการพระเจ้าได้ตาม
ลาพังคนเดียว
หากมีคริ สตจักรต่าง ๆ ในละแวกบ้านของท่าน ท่านควรสมัครเป็ นสมาชิกในคริ สตจักรใด
คริ สตจักรหนึ่ง ซึ่ งอยูใ่ กล้ที่สุด ทั้งนี้ ท่านควรพิจารณาด้วยว่า คริ สตจักรนั้นสอนหลักความเชื่อที่ถูกต้อง
หรื อไม่ ควรสอบถามคริ สเตียนที่ท่านไว้วางใจให้แน่ชดั เสี ยก่อน
การที่ท่านจะเป็ นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ ของคริ สตจักรได้ ท่านจะต้องรับศีลบัพติศมา เสี ยก่อน
เพื่อเป็ นการประกาศต่อหน้าทั้งหลายว่า ท่านได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และได้รับ
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ชีวติ ใหม่จากพระองค์แล้ว หากท่านได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดอย่างแท้จริ งแล้ว
ท่านควรติดต่อเจ้าหน้าที่ของคริ สตจักร เพื่อรับศีลบัพติศมา
โดยทัว่ ไป คริ สเตียนถือศีลเพียงสองอย่างเท่านั้น คือศีลบัพติศมา และศีลระลึกหรื อ
ศีลมหาสนิท ศีลมหาสนิท เป็ นพิธีซ่ ึ งพระเยซูคริ สต์ทรงตั้งขึ้น ในคืนก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตรึ ง เพื่อ
เป็ นการระลึกถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ คริ สเตียนที่รับศีลบัพติศมาแล้ว ก็มีสิทธิ์ ที่จะรับ
ศีลมหาสนิทนี้ การรับบัพติศมานั้น ท่านรับเพียงครั้งเดียวก็พอ ส่ วนการถือศีลมหาสนิ ทนั้น ท่านต้องถือ
ประจา แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งแล้วแต่ธรรมเนียมของคริ สตจักรในแต่ละแห่ง คริ สตจักรบางแห่งถือศีลมหาสนิท
ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละครั้ง บางแห่งเดือนละครั้ง บางแห่งสามเดือนครั้ง ไม่วา่ ท่านจะถือศีลมหาสนิท
บ่อยครั้งเพียงใด สิ่ งที่สาคัญคือ ทุกครั้งที่ท่านถือศีลมหาสนิทนั้น ท่านต้องถือด้วยใจบริ สุทธิ์ ระลึกถึง
ความรักอันยิง่ ใหญ่ของพระเยซูคริ สต์ ที่ทรงยอมตายเพื่อท่าน
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6. จงถวายด้ วยความเต็มใจ

“คนที่หว่านเล็กน้อยจะเกี่ยวเก็บเล็กน้อย แต่คนที่หว่านมากจะเกี่ยวเก็บมาก ทุกคนจงให้ตาม
ซึ่ งเขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ดว้ ยนึกเสี ยดาย มิใช่ดว้ ยขืนใจให้ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้
ด้วยใจยินดี และพระเจ้าทรงฤทธิ์ อาจประทานสรรพคุณอันอุดมแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะมีสิ่งของทุก
อย่างพอเพียงสาหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของบริ บูรณ์ สาหรับการดีทุกอย่างด้วย”
(2 โคริ นธ์ 9:6-8)
การถวายด้วยความเต็มใจ เป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก เพราะจะช่วยให้ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณจิตของท่าน
เจริ ญขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ คริ สเตียนทุกคนจึงไม่ควรตระหนี่ถี่เหนียวในการถวายทรัพย์ให้แก่พระเจ้า
เมื่อพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ท่านมีรายได้ ไม่วา่ จะเป็ นเงินหรื อผลิตผลใด ๆ ท่านควรจัดส่ วนหนึ่งไว้
สาหรับพระเจ้า ส่ วนที่จะถวายนั้นอย่างน้อยที่สุด ควรเป็ นสิ บลดหนึ่งของรายได้ท้ งั หมด และท่านควร
ถวายตามจานวนนั้นด้วยความซื่ อสัตย์ หากท่านถวายด้วยความเต็มใจ และซื่ อสัตย์ พระเจ้าจะทรงอวย
พระพรท่าน ให้ท่าน “มีสิ่งของทุกอย่ างพอสาหรั บตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของบริ บูรณ์ สาหรั บการดีทุกอย่ าง
ด้ วย”
ในประเทศอินเดีย มีสุภาพบุรุษคนหนึ่งเป็ นชาวสวนส้ม เขาทาเครื่ องหมายวงกลมไว้ตน้ ส้มต้น
ที่สิบทุกต้น และเรี ยกต้นนั้นว่า “ต้ นส้ มของพระเจ้ า” เงินที่ได้จากการขายส้มเหล่านั้น เขานาไปใช้ใน
การสร้างโบสถ์หลังใหม่ ด้วยเหตุน้ ีพระเจ้าจึงอวยพรเขา ให้เขามัง่ มียงิ่ ขึ้น
จงอย่าข้อแก้ตวั ว่า ท่านเป็ นคนจนไม่มีอะไรจะถวายแก่พระเจ้า พระเจ้ามิได้เพ่งเล็งจานวนเงิน
แต่ทรงเพ่งเล็งที่จิตใจของท่าน หากท่านมีนอ้ ย แต่ถวายอย่างสุ ดความสามารถ และด้วยความเต็มใจ
พระเจ้าก็ยอ่ มพอพระทัย ในพระคริ สตธรรมใหม่ได้กล่าวถึงหญิงม่ายที่ยากจนคนหนึ่ง นางมีเงินเพียง
สองสตางค์แดงเท่านั้น แต่นางได้ถวายให้แก่พระเจ้าจนหมดสิ้ น พระเยซูตรัสชมเชยนางว่า นางได้ถวาย
มากที่สุด ของถวายเล็กน้อยที่นางถวายด้วยความเต็มใจและสุ ดกาลังทรัพย์น้ นั มีค่ายิง่ กว่าของถวายของ
คนมัง่ มีเสี ยอีก
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7. จงออกไปทางานเพือ่ พระคริสต์

เมื่ออาจารย์เปาโลได้รับความรอด ท่านถามพระเยซูทนั ทีวา่ จะให้ท่านทาอะไร พระองค์จึงทรง
สาแดงให้ท่านรู ้วา่ ท่านจะต้องไปเป็ นพยานต่อชาวต่างประเทศ ตั้งแต่น้ นั มาอาจาย์เปาโลก็รับใช้
พระเยซูคริ สต์ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ เมื่อท่านเชื่อพระเยซูคริ สต์ และถวายตัวให้แก่พระองค์
พระองค์ก็ทรงปรารถนา ที่จะให้ท่านรับใช้พระองค์ในงานซึ่ งท่านสามารถทาได้
การรับใช้พระเจ้าด้วยการออกไปเป็ นพยานหรื อทางานอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อพระเจ้า ควรเป็ น
นิสัยประจาตัวอย่างหนึ่งของคริ สเตียน โดยไม่ตอ้ งมีใครขอร้องหรื อบังคับ เพราะคริ สเตียนทุกคนเป็ น
แสงสว่างของโลก เหมือนเทียนไขที่จุดแล้ว ย่อมมีแสงสว่างทันที
ท่านสามารถรับใช้พระเยซูคริ สต์ ได้หลายวิธี เช่นโดยการ เป็ นพยาน เมื่อท่านได้รับชีวติ ใหม่
แล้ว ท่านควรเริ่ มต้นเป็ นพยานทันที โดยบอกให้คนอื่นรู ้ถึงประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ท่านได้รับจากพระ
เยซูคริ สต์ หรื อ แจกใบปลิว ร่ วมกองประกาศ นาเพื่อนมาโบสถ์ เป็ นต้น หากพระเจ้าประทาน
ความสามารถอื่น ๆ ให้แก่ท่าน ท่านควรใช้ความสามารถนั้นรับใช้พระองค์ เช่นสอนเด็ก ร่ วมร้องเพลง
กับคณะนักร้อง รับหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งคริ สตจักรมอบหมายให้ พระเจ้าอาจทรงให้บางคน ไปศึกษา
พระคริ สตธรรม เพื่อเตรี ยมตัวเป็ นผูร้ ับใช้พระองค์เต็มเวลา ก็ให้ท่านปฏิบตั ิตามที่พระองค์มี
พระประสงค์ให้ท่านทา
พระเยซูคริ สต์ทรงพอพระทัยคริ สเตียน ที่ยนิ ดีรับใช้พระองค์ตามความสามารถของเขา ไม่วา่ จะ
เป็ นงานชนิ ดใด หรื อเขาจะมีความสามารถมากเท่าใด ผูท้ ี่มีความซื่ อสัตย์ในการรับใช้พระองค์จะได้รับ
บาเหน็จ และคาชมเชยจากพระเยซูคริ สต์ พระองค์จะตรัสว่า “ดีแล้ ว เจ้ าเป็ นบ่ าวที่ซื่อตรงดี...เจ้ าจงร่ วม
ความยินดีกับนายเถิด” (มัทธิว 25:21)
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8. จงบากบัน่ ไปสู่ จุดหมาย

ในระหว่างที่ท่านพยายามดาเนินชีวติ คริ สเตียนนี้ ท่านจะประสบการทดลอง และสิ่ งล่อลวงจาก
ฝ่ ายโลกหลายอย่าง ไม่มีคริ สเตียนคนใดหลีกเลี่ยงจากการถูกทดลองได้ แม้แต่พระเยซูคริ สต์เองก็ทรง
ถูกทดลอง พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “พระองค์ ได้ ทรงถูกทดลองเหมือนอย่ างเราทุกประการ ถึง
กระนั้นก็ยงั ปราศจากความบาป” (ฮีบรู 4:15) การถูกทดลองจึงมิใช่ความผิดบาป แต่การพ่ายแพ้ต่อการ
ทดลอง หรื อการปฏิบตั ิตามการล่อลวงต่างหากเป็ นความผิดบาป
แม้ท่านจะพยายามระมัดระวังมากเพียงใด แต่ท่านก็อาจพลาดพลั้งกระทาบาปได้เสมอ หาก
ท่านพลาดพลั้งไม่วา่ สักกี่ครั้ง จงอย่าท้อใจ คิดว่าหมดหวังหรื อคิดเลิกเป็ นคริ สเตียน พระเยซูคริ สต์ทรง
เข้าใจถึงความอ่อนแอของมนุษย์ พระองค์มิได้ทรงหวังที่จะให้ท่านเป็ นคนดี ครบถ้วนทุกประการทันที
ชีวติ คริ สเตียนสามารถเจริ ญเติบโตได้ เหมือนการเจริ ญเติบโตของเด็ก เมื่อท่านค่อย ๆ เจริ ญเติบโตขึ้น
วิญญาณจิต ท่านจะมีความเข้มแข็งยิง่ ขึ้น เมื่อใดก็ตามที่ท่านพลาดพลั้งกระทาบาป จงสารภาพความผิด
บาปนั้นต่อพระเจ้าทันที หากท่านสารภาพด้วยใจจริ ง ท่านก็เชื่อและวางใจได้วา่ พระเยซูคริ สต์ได้ทรง
โปรดยกโทษให้แก่ท่านแล้ว เพราะพระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า “ถ้ าเราสารภาพความผิดของเรา
พระองค์ ทรงสั ตย์ ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเรา และจะทรงชาระเราให้ พ้นจาก
อธรรมทั้งสิ ้น” (1 ยอห์น 1:9)
พญามารชอบหลอกลวงคริ สเตียน และเตือนให้คริ สเตียนระลึกถึงความผิดบาป แต่หนั หลังของ
เขา ทาให้คริ สเตียนบางคนเป็ นทุกข์กงั วลและท้อถอย อาวุธที่ดีที่สุดในการต่อสู ้กบั มาร คือพระวจนะ
ของพระเจ้ า อย่าฟังคาของมาร หากท่านกลับใจบังเกิดใหม่อย่างแท้จริ ง โดยการต้อนรับพระเยซูคริ สต์
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน สารภาพบาปต่อพระองค์ดว้ ยใจจริ ง เมื่อท่านพลั้งพลาด ท่านก็มนั่ ใจได้
ว่า บาปของท่านได้รับการชาระแล้ว เพราะพระเจ้าทรงสัญญากับท่านเช่นนั้น ในพระดารัสของพระองค์
ท่านไม่จาเป็ นต้องนึกถึงความผิดบาปนั้นอีก แต่จงบากบัน่ มุ่งหน้าไปจนกว่าจะถึงธงชัย
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อาจารย์เปาโลบอกว่า “สิ่ งเหล่ านั้นที่ผ่านพ้ นมาแล้ ว ข้ าพเจ้ าก็ลืมเสี ย” หมายความว่า ท่านควร
ลืมความผิดบาปทุกอย่าง ซึ่ งพระเยซูคริ สต์ทรงอภัยให้แล้วเสี ย นอกจากนั้น ยังหมายความว่า ให้ลืม
ความสาเร็ จที่ผา่ นมาด้วย พญามารชอบให้ท่านนึกถึงความสาเร็ จต่าง ๆ ที่ผา่ นมา จนทาให้ท่าน
ภาคภูมิใจและทะนงตัว ไม่คิดจะก้าวต่อไปข้างหน้า กลายเป็ นคริ สเตียนที่เฉย ๆ หรื อถอยหลัง ฝ่ าย
วิญญาณจิต ฉะนั้น ท่านควรลืมความสาเร็ จต่าง ๆ ที่ผา่ นมาเสี ย แล้วบากบัน่ มุ่งต่อไปข้างหน้า เพื่อท่าน
จะสามารถกล่าวได้ เหมือนอาจารย์เปาโลว่า “ข้ าพเจ้ าเข้ าในการปลา้ สู้อย่ างดีแล้ ว ข้ าพเจ้ าวิ่งแข่ งถึงที่สุด
ปลายทางแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้ รักษาความเชื่ อนั้นไว้ แล้ ว” (2 ทิโมธี 4:7)
เคล็ดลับอีกประการหนึ่ง ที่จะช่วยท่านให้สามารถดาเนินชีวติ คริ สเตียนต่อไป ด้วยชัยชนะ คือ
ท่านต้อง ดาเนินชีวติ ตามการนาของพระวิญญาณ พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า “จงดาเนินตามพระ
วิญญาณ และท่ านจะไม่ ได้ ประพฤติตามราคะตัณหาของเนือ้ หนัง” (กาลาเทีย 5:16) การดาเนินตามพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ คือการดาเนิ นชีวติ โดยเชื่ อพึ่งวางใจในองค์พระเยซูคริ สต์ทุกประการ ให้พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ควบคุมทุกอย่างในชีวติ ของท่าน อาจารย์เปาโล กล่าวว่า “ข้ าพเจ้ าถูกตรึ งไว้ กับพระคริ สต์ แล้ ว
และไม่ ใช่ ข้าพเจ้ าเองที่ยงั มีชีวิตเป็ นอยู่ แต่ พระคริ สต์ ต่างหากทรงมีชีวิตเป็ นอยู่ในข้ าพเจ้ า และชี วิตซึ่ ง
ข้ าพเจ้ ามีอยู่ในเนือ้ หนังเดี๋ยวนี ้ ข้ าพเจ้ ามีอยู่โดยศรั ทธา คือศรั ทธาในพระบุตรของพระเจ้ า ผู้ได้ ทรงรั ก
ข้ าพเจ้ า และได้ ประทานพระองค์ เองเพื่อข้ าพเจ้ า” (กาลาเทีย 2:20)
ผูท้ ี่ดาเนิ นตามพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นอกจากสามารถชนะราคะตัณหาของเนื้อหนังแล้ว ยังมีผล
ของพระวิญญาณ แสดงออกมาให้เห็นด้วย ผลของพระวิญญาณ คือ “ความรั ก ความยินดี สันติสุข ความ
อดกลั้นไว้ นาน ความปรานี ความดี ความสัตย์ ซื่อ ความอ่ อนสุภาพ การรู้ จักบังคับตน”
(กาลาเทีย 5:22,23)
ข้อหนุ นใจประการสุ ดท้ายสาหรับทุกท่าน ที่กาลังบากบัน่ มุ่งไปสู่ ธงชัย คือ จงนึกถึงการเสด็จ
มาของพระเยซู คริสต์ เสมอ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวซ้ าหลายครั้งว่า พระเยซูจะเสด็จมาอีกและ
พระองค์จะเสด็จกลับมาในไม่ชา้ เพื่อรับคนที่รักพระองค์ให้ไปอยูก่ บั พระองค์ ท่านจงเตรี ยมตัวให้
พร้อมทุกเวลา ที่จะต้อนรับการเสด็จมาของพระองค์
“ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขนั้นเอง ทรงบันดาลให้ท่านทั้งหลายเป็ นคนบริ สุทธิ์ หมดจด
และทรงรักษาทั้งวิญญาณและจิตและกายของท่านไว้ ให้ปราศจากการติเตียนได้ จนถึงพระเยซูคริ สต์
เจ้าของเราจะเสด็จมา” (1 เธสะโลนิกา 5:23)
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