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บากบัน่มุ่งไปสู่ธงชัย 

ทางสายใหม่ 

ชีวติคริสเตียนเปรียบเหมือนการเดินทาง แต่เป็นการเดินไปบน “เส้นทางสายใหม่” ซ่ึงผดิไป
จากเส้นทางเดินของชาวโลก 

ท่านเร่ิมเดินทางน้ี นบัตั้งแต่วนิาทีแรกท่ีท่านกลบัใจบงัเกิดใหม่ โดยการตอ้นรับพระเยซูคริสต์
เป็นพระผูช่้วยให้รอดของท่าน 

การเดินทางตามทางสายใหม่น้ี มิใช่เป็นส่ิงท่ีง่ายนกั ท่านตอ้งเช่ือพึ่ง ไวว้างใจในการน าและการ
ช่วยเหลือของพระเจา้ตลอดเวลา เพราะท่านอาจพบกบัการต่อสู้ การทดลอง บางคร้ังท่านอาจไดรั้บ
ความเศร้าโศก แต่ขณะเดียวกนั ท่านก็จะไดรั้บความต่ืนเตน้ และความปิติยนิดีอยา่งเหลือลน้ดว้ย 

 
 
 
 
 
 

 
บางคนด าเนินชีวติในทางสายใหม่น้ีไดไ้ม่นานนกั ก็ทอ้ถอย และเลิกเสียกลางคนั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

น่าเสียดายยิง่ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากเขาไม่เช่ือพึ่งวางใจในองคพ์ระเยซูคริสตอ์ยา่งแทจ้ริง ท่านควรจดจ าไว้
เสมอวา่ พระเยซูคริสตมิ์ไดใ้หท้่านด าเนินชีวติคริสเตียนตามล าพงัคนเดียว พระองคท์รงสัญญาวา่ จะ
สถิตอยูก่บัท่านเสมอ เพื่อหนุนน ้าใจท่านและน าทางท่าน พระองคต์รัสวา่ “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้ง
ท่านเลย” (ฮีบรู 13:5) ฉะนั้น ท่านจึงไม่ตอ้งกลวั แต่จงเช่ือฟังและวางใจในองคพ์ระผูช่้วยใหร้อดของ
ท่าน 

เม่ือเราเดินทาง เราควรเดินมุ่งไปขา้งหนา้ ไม่ควรหนักลบั หรือเดินทางไปทางขวาบา้งทางซา้ย
บา้ง ท่านอาจารยเ์ปาโลเขียนจดหมาย บอกแก่คริสเตียนชาวฟิลิปปีวา่ “ข้าพเจ้าท าอย่างหน่ึง คือลืมส่ิงท่ี
ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาส่ิงท่ีอยู่ข้างหน้า ข้าพเจ้าก าลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพ่ือจะ
ได้รับรางวลัซ่ึงในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบือ้งบนให้เราไปรับ” (ฟีลิปปี 3:13,14) เม่ือ
อาจารยเ์ปาโลชราแลว้ ท่านไดเ้ขียนจดหมายหนุนใจคนหนุ่ม ให ้ “บากบั่นมุ่งไปสู่ธงชัย” ท่านกล่าววา่ 
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“ข้าพเจ้าเข้าในการปล า้สู้อย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าว่ิงแข่งถึงท่ีสุดปลายทางแล้ว ข้าพเจ้าได้รักษาความเช่ือนั้น
ไว้แล้ว” (2 ทิโมธี 4:7) ขอให้ขอ้ความน้ีเป็นคติธรรมส าหรับท่านเองดว้ย 

เม่ือท่านเร่ิมตน้เดินทางน้ี ท่านมีความเขา้ใจอะไรบา้ง 
ขณะท่ีท่านตดัสินใจตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด ท่านควรรู้หลกัความจริงส่ี

ประการคือ 
1. ท่านเป็นบาป ค  าวา่ “บาป” ไม่ใช่ค าท่ีน่าฟัง บางคนไม่อยากเอ่ยค าวา่ บาป แต่เรียกวา่ กิเลส 

หรือ ความอธรรม หรือ ความชัว่ ท่านจะเรียกบาปเป็นอะไรก็ตาม แต่ท่านจะหนีความจริงท่ีวา่ เราทุกคน
เป็นคนบาปไม่ได ้“ทุกคนท าบาปและเส่ือมจากพระสิริของพระเจา้” (โรม 3:23) 

2. ท่านช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้ ไม่วา่ท่านจะพยายามกระท าดว้ยก าลงั และความสามารถของ
ท่านเองมากสักเท่าใด ท่านก็ไม่สามารถก าจดัความผดิบาปไปจากตวัท่าน พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ 
“พระองคไ์ดท้รงช่วยเราใหร้อด มิใช่ดว้ยการกระท าท่ีชอบธรรมของเราเอง แต่พระองคท์รงพระกรุณา
ช าระใหเ้รามีใจบงัเกิดใหม่ และทรงสร้างเราข้ึนมาใหม่ โดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” (ทิตสั 3:5) 

พระธรรมเอเฟซสั 2:8,9 สอนวา่ “ซ่ึงเราทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือและ
มิใช่โดยตวัเราทั้งหลายกระท าเอง แต่พระเจา้ทรงประทานให ้ ความรอดนั้นจะเน่ืองดว้ยการกระท าก็หา
มิได ้เพื่อมิใหค้นหน่ึงคนใดอวดได”้ 

3. ท่านมีพระผู้ช่วยให้รอด ซ่ึงสามารถช่วยท่านได้ “จงเรียกนามวา่เยซู เพราะวา่ท่านเป็นผูท่ี้จะ
โปรดช่วยชนชาติของท่าน ใหร้อดจากความผิดบาปของเขา” (มทัธิว 1:21) “ในผูอ่ื้นความรอดไม่มีเลย 
ดว้ยวา่นามอ่ืนซ่ึงใหเ้ราทั้งหลายรอดได ้ไม่ทรงโปรดใหมี้ท่ามกลางมนุษยท์ัว่ใตฟ้้า” (กิจการ 4:12) 

4. ท่านรอดได้อย่างแน่นอน เพราะพระเยซูคริสตไ์ดต้รัสสัญญาไวว้า่ “ถา้ผูใ้ดฟังค าของเรา และ
วางใจในพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา ผูน้ั้นก็มีชีวตินิรันดร์ และไม่ถูกพิพากษา แต่ไดผ้า่นพน้ความตายไปสู่
ชีวติแลว้” (ยอห์น 5:24) 

แทจ้ริงชีวิตคริสเตียน เป็นชีวติท่ีบริบูรณ์ไปดว้ยความช่ืนชมยนิดี ความหวงั และพระพรอยา่ง
ลน้เหลือ แมท้่านจะประสบความยากล าบากหลายคร้ังหลายคราว แต่ความยากล าบากเหล่าน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติของท่าน ท าใหท้่านรู้จกัพระเยซูคริสต ์ เขา้ใกลชิ้ดพระองค ์ และรับพระพร
จากพระองคอ์ยา่งบริบูรณ์ยิง่ข้ึน 

แต่การท่ีท่าน จะไดรั้บความบริบูรณ์ในการด าเนินชีวติคริสเตียนของท่านนั้น ท่านจ าเป็นตอ้ง
ด าเนินในวธีิท่ีถูกตอ้ง ตามท่ีสอนไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นขั้น ๆ ดงัต่อไปน้ี 
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1. ตั้งต้นให้ถูก 

 
 
 
 
 
 

เม่ือท่านเป็นคริสเตียน ท่านก็ไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจา้ พระคริสตธรรม
คมัภีร์สอนวา่ “คนท้ังหลายท่ีได้ต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรงโปรดให้มีอ านาจท่ีจะเป็นบุตรของ พระ
เจ้าได้ คือคนท้ังหลายท่ีได้วางใจในพระนามของพระองค์” (ยอห์น 1:12) ฉะนั้นอยา่เดินบนเส้นทางแห่ง
ชีวติคริสเตียนตามล าพงัคนเดียว ซ่ึงความจริงท่านก็ไม่สามารถเดินทางน้ีตามล าพงัได ้ แต่จงให ้ พระเจา้
มีส่วนส าคญัท่ีสุด ในการด าเนินชีวติของท่านต่อไปโดยปฏิบติัตามค าแนะน าต่อไปน้ี 

ก. จงรับพระเจ้าเป็นพระบิดา พระองคไ์ม่ใช่เป็นพระเจา้ท่ีน่ากลวั แต่ทรงเป็นพระบิดาท่ีเตม็
เป่ียมไปดว้ยความรัก พระองคท์รงรักท่านมาก ทรงอยากใหท้่านวางใจในพระองคต์ลอดชีวติของท่าน 

ข. จงรับพระเยซู 
(1) เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของท่าน พระองคท์รงรับการลงโทษ เพราะความผดิบาปของท่าน

แลว้ เม่ือท่านเช่ือในพระองค ์ท่านก็ไดรั้บการอภยั และความผดิบาปของท่านก็หลุดหายไป 
(2) เป็นพระผูช่้วยใหพ้น้จากอ านาจของความผิดบาปทุก ๆ วนั พระเยซูคริสตไ์ม่เพียงแต่ช่วย

ท่าน ใหห้ลุดพน้จากความผิดบาปท่ีท่านมีอยูแ่ลว้เท่านั้น หากยงัทรงช่วยท่านใหห้ลุดพน้จากอ านาจของ
ความผดิบาป ในชีวิตประจ าวนัดว้ย จงเช่ือพึ่งวางใจในพระองค ์ในการชนะอ านาจของความผดิบาปทุก
อยา่ง อยา่อาศยัก าลงัความสามารถของตนเองเพียงอยา่งเดียว 

(3) เป็นมิตรสหาย พระองคท์รงเป็นเพื่อนท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดของท่าน จะไม่ทรงท าใหท้่านผดิหวงั 
“ไม่มีผูใ้ดมีความรักท่ียิง่ใหญ่กวา่น้ี คือ การท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดจะสละชีวติของตน เพื่อมิตรสหายของตน” 
(ยอห์น 15:13) พระธรรมสุภาษิต 18:24 กล่าววา่ “มิตรสหายท่ีสนิทยิง่กวา่พี่นอ้งก็มี” สหายนั้นคือ องค์
พระเยซูคริสต ์

(4) เป็นนาย จงมอบชีวติของท่านใหแ้ก่พระองคอ์ยา่งปราศจากเง่ือนไข ทูลพระองคว์า่ “ขา้พเจา้
ขอมอบทุกส่ิงแก่พระเยซูคริสต”์ เม่ือท่านบอกพระเยซูเช่นนั้น ท่านตอ้งมอบทุกส่ิงแก่พระเยซูคริสตจ์ริง 
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ๆ แลว้ท่านจะไดรั้บความสุขความยนิดีอยา่งน่าประหลาด ทั้งยงัไดรั้บพลงัอ านาจในการด าเนินชีวติท่ี
เตม็ไปดว้ยชยัชนะ บางคนมอบชีวติให้แก่พระเยซูคริสตแ์ลว้ แต่ยงัคงพบกบัความผดิหวงั ความอ่อนแอ 
และความพา่ยแพอ้ยูต่ลอดเวลา ทั้งน้ีเน่ืองจาก เขายงัไม่ไดม้อบทุกอยา่งใหแ้ก่พระเยซูคริสตอ์ยา่งแทจ้ริง 
หรือไม่ยอมใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นนายทุกดา้นในชีวติของเขา หากท่านรู้สึกตวัวา่ ท่านเองอยูใ่นลกัษณะ
เช่นนั้น ท่านก็ควรรีบถ่อมใจลง เขา้เฝ้าพระเจา้ตามล าพงั อธิษฐานดว้ยใจจริงวา่ “ขา้พเจา้ขอมอบทุกส่ิง
แก่พระองค”์ 

ค. จงให้พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นผู้น า ผู้เล้าโลม ผู้เตือน และผู้สอน เม่ือท่านยอมมอบทุกส่ิงทุก
อยา่งใหแ้ก่พระเยซูคริสต ์ พระองคก์็ทรงท าให้จิตใจของท่านอ่ิมเอิบ และเตม็ลน้ดว้ยพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ จงเช่ือและปฏิบติัตามการน าของพระองค ์

ง. จงรับความเป็นคริสเตียน ด้วยใจยนิดี บางคนรู้สึกกระดากเม่ือเป็นคริสเตียนแลว้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ไม่บงัควรยิง่ ท่านควรมีความภาคภูมิใจในช่ือน้ี เพราะคริสเตียนหมายถึงผูท่ี้ติดตาม “พระเยซูคริสต ์ ซ่ึง
พระองคไ์ดท้รงเรียกใหเ้ป็นธรรมมิกชน” (1 โครินธ์ 1:2) 
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2. จงรักพระเยซูคริสต์ต่อหน้ามนุษย์ 

“เหตุดังนั้น ทุกคนท่ีจะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเรา ผู้ทรง
สถิตในสวรรค์” (มทัธิว 10:32) 

เด๋ียวน้ีท่านเป็นคริสเตียนแลว้ ชีวติประจ าวนัของท่าน ควรส าแดงใหค้นทั้งหลายเห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงใหม่ท่ีเกิดข้ึนกบัท่าน ท่านจะเกลียดการกระท าผดิ และชอบกระท าแต่ส่ิงท่ีถูกตอ้ง แทนท่ี
ท่านจะรู้สึกนิยมชมชอบกบัความสนุกสนานเฮฮาของโลกน้ี ท่านจะรู้สึกปิติยนิดีกบัการงานของพระเจา้ 
แทนท่ีจะมัว่สุมอยูก่บักิจการงานของฝ่ายโลกแต่อยา่งเดียว ท่านจะมีความปรารถนา ท่ีจะร่วมมือกบัผูท่ี้
รักพระเจา้แทนท่ีจะมีชีวิตอยูเ่พื่อตนเอง ท่านจะมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจา้ พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ 
“พระองค์ได้ทรงวายพระชนม์เพ่ือคนท้ังปวง เพ่ือคนเหล่านั้นท่ีมีชีวิตอยู่ จะมิได้อยู่เพ่ือประโยชน์แก่
ตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่ เพ่ือพระองค์ผู้ทรงส้ินพระชนม์ และทรงเป็นขึน้มา เพราะเห็นแก่เขาท้ังหลาย” 
(2 โครินธ์ 5:15) การท่ีคนอ่ืนจะเห็นวา่ท่านเป็นคริสเตียนแทห้รือไม่นั้น อยูท่ี่การประพฤติของท่าน หาก
ท่านยงัชอบพดูปด ใชค้  าหยาบคาย แสดงความโกรธ ความอิจฉาริษยา ฯลฯ คนอ่ืนยอ่มไม่เช่ือวา่ท่าน
เป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริง ในทางตรงกนัขา้ม คนทั้งหลายจะรู้ทนัทีวา่ท่านเป็นคริสเตียน จากชีวติคริสเตียน
ท่ีแทจ้ริงของท่าน 

คริสเตียนใหม่หลายคน ไม่รู้วา่จะติดต่อกบัเพื่อนท่ียงัไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนอยา่งไร เม่ือท่าน
เร่ิมตน้ชีวติคริสเตียน ส่ิงแรกท่ีท่านควรท าคือ บอกกล่าวใหเ้พื่อนของท่านท่ียงัไม่เป็นคริสเตียนเหล่านั้น
ถึงส่ิงประเสริฐซ่ึงท่านไดรั้บจากพระเยซูคริสต ์ บางทีเพื่อนของท่านอาจไม่เขา้ใจวา่ ท าไมชีวติของท่าน
จึงเปล่ียนแปลงไปเช่นนั้น หากท่านเล่าประสบการณ์ของท่านใหเ้ขาฟัง จนท าใหเ้ขารู้จกัองคพ์ระเยซู
คริสต ์ เขาอาจตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา และใหค้วามนบัถือแก่ท่าน ท่ีเห็น
ท่านสัตยต่์อในองคพ์ระเยซูคริสต ์ แต่เพื่อนบางคนของท่านอาจหวัเราะเยาะท่าน และพยายามชกัชวน
ท่านใหล้ะทิ้งพระเยซูเสีย เพื่อความปลอดภยัของท่านเอง ท่านจงปลีกตวัออกจากคนเหล่านั้น อยา่คบ
เป็นเพื่อนสนิทกบัเขานกั การคบเป็นเพื่อนสนิทกบัคนท่ีไม่ไดอ้ยูฝ่่ายพระคริสต ์ ไม่เพียงแต่ไม่เป็น
ประโยชน์แก่ท่าน ยงัอาจน าท่านใหห้ลงผดิไดด้ว้ย 

เม่ือเช่ือพระเยซูคริสตแ์ลว้ ท่านอาจรู้สึกวา่จ าเป็นตอ้งเลิกท าบางส่ิงบางอยา่งท่ีไม่ดี บางท่าน
อาจถามวา่ เป็นการผดิไหมท่ีจะท าส่ิงน้ีส่ิงนั้น หรือเป็นการสมควรไหมท่ีจะไปท่ีนัน่หรือท่ีน่ี มีหลกัง่าย 
ๆ ท่ีช่วยในการพิจารณา และตดัสินใจของท่าน คือ ก่อนท่ีจะท าส่ิงใดหรือไปท่ีใด ซ่ึงท่านไม่แน่ใจวา่ถูก
หรือผดินั้น ควรถามตวัเองเสียก่อนวา่ “ส่ิงนั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่อชีวิตคริสเตียนของขา้พเจา้ไหม จะ
เป็นประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคในการเป็นพยานของขา้พเจา้อยา่งไรบา้ง จะเป็นการถวายเกียรติยศแก่
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พระเจา้ หรือไม”่ พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ “ไม่วา่ท่านจะท าส่ิงใด ก็จงท าดว้ยความเตม็ใจ เหมือน
กระท าถวายองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (โคโลสี 3:24) 

ในระยะแรก ท่านอาจรู้สึกล าบากใจในการละทิ้งนิสัยเก่า ๆ บางอยา่ง แต่เม่ือท่านค่อย ๆ 
เจริญเติบโตข้ึนในความเช่ือ และความรู้ถึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ปัญหายุง่ยากต่าง ๆ ก็จะค่อย ๆ หมดไป 
อุปนิสัยเก่า ๆ บางอยา่งอาจยงัติดอยูก่บัท่าน เหมือนกบัใบไมแ้ก่ ๆ ติดกบัก่ิงไม ้ซ่ึงจะร่วงหล่นไปในไม่
ชา้ เช่นเดียวกบัชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต ์ เม่ือชีวิตของพระเยซูคริสตซึ์มซาบเขา้ไปในชีวติของท่าน 
อุปนิสัยเก่า ๆ จะสูญไป ท่านจะรู้สึกปิติยนิดีในพระคริสตแ์ละในสหายใหม่ท่ีเป็นคริสเตียน จนไม่รู้สึก
เสียดายท่ีตอ้งละทิ้งส่ิงเก่า ๆ บางอยา่ง หรือเพื่อนเก่า ๆ บางคนซ่ึงอยูฝ่่ายโลก 

การยอมรับพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อด แต่ไม่แสดงใหค้นอ่ืนรู้วา่ท่านเป็นคริสเตียน
นั้นเป็นความขลาดอยา่งยิง่ ไม่มีผูใ้ดชมเชยคนขลาดผูท่ี้ด าเนินชีวติคริสเตียนท่ีแทจ้ริง คือผูท่ี้มีความ
เขม้แขง็และความกลา้หาญ ในการบอกใหค้นอ่ืนรู้วา่ตนเป็นคริสเตียน เขาจะฉวยโอกาสเป็นพยานถึง
พระเยซูคริสตต่์อคนในบา้น ในตลาด ในสถานท่ีท างาน และในท่ีทุกแห่ง 

ถา้ท่านพลาดพลั้งกระท าผดิหรือท าให้ผูใ้ดโกรธ ท่านควรสารภาพผิดต่อพระเจา้ และต่อผูน้ั้น
ดว้ยในทางตรงขา้ม หากมีผูใ้ดท าใหท้่านโกรธ ท่านก็ควรยกโทษใหแ้ก่เขา จิตใจท่ีไม่ยอมยกโทษใหแ้ก่
คนอ่ืนนั้น จะเป็นอุปสรรคอยา่งใหญ่หลวงต่อการประกอบกิจการของพระเจา้ 
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3. จงศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นประจ า 

เม่ือชาวเมืองเบโรยา ฟังค าสอนของอาจารยเ์ปาโล “เขามีใจเล่ือมใส รับค าของพระเจา้และคน้ดู
พระคมัภีร์ทุกวนั หวงัจะรู้วา่ขอ้ความเหล่านั้นจะจริงดงักล่าวหรือไม่” (กิจการ 17:11) “เช่นเดียวกบั
ทารกแรกเกิด จงปรารถนาน ้ านมฝ่ายวญิญาณอนับริสุทธ์ิ เพื่อโดยน ้านมนั้นจะท าให้ท่านทั้งหลายเจริญ
ข้ึนสู่ความรอด” (1 เปโตร 2:2) 

 
 
 
 
 
 
 
พระวจนะของพระเจา้ เป็นอาหารฝ่ายวิญญาณจิต ซ่ึงช่วยใหชี้วติฝ่ายวญิญาณจิตของคริสเตียน

เจริญเติบโตข้ึน คริสเตียนท่ีไม่เอาใจใส่ในการอ่านพระคมัภีร์ จึงมกัเป็นคริสเตียนท่ีอ่อนแอและทอ้ถอย 
ฉะนั้น เม่ือท่านตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของท่านแลว้ ท่านควรซ้ือพระคมัภีร์ไวอ่้าน
เป็นประจ าทนัที โดยเร่ิมตน้อ่านตั้งแต่พระธรรมมัทธิว จนถึง พระธรรมววิรณ์ แลว้เร่ิมตน้อ่านใหม่วนั
ละบท ในเวลาเดียวกนัให้อ่านพระคมัภีร์เดิมดว้ย ตั้งแต่ พระธรรมปฐมกาล จนจบ พระธรรมมาลาคี 
เวลาอ่านควรมีดินสอไวขี้ดเส้นใตข้อ้ความท่ีประทบัใจท่าน หรือท่ีไดช่้วยเลา้โลมจิตใจของท่าน ใน
ระยะแรกท่ีท่านอ่าน ท่านอาจพบขอ้ความท่ีท่านไม่เขา้ใจ ท่านไม่ตอ้งกงัวลใจเลย เพราะเม่ือท่านอ่าน
และศึกษาเพิ่มเติมมากข้ึน ท่านก็จะสามารถเขา้ใจกระจ่างแจง้ยิง่ข้ึน 

ศิษยาภิบาล ศาสนาจารย ์ หรือนกัเทศน์ สามารถช่วยท่านใหเ้ขา้ใจในขอ้พระธรรมบางตอนท่ี
ยากแก่การเขา้ใจได ้ ท่านจึงควรไปร่วมศึกษาพระคมัภีร์หรือเรียนรวีวารศึกษาท่ีโบสถเ์ป็นประจ า หากมี
ขอ้สงสัยต่าง ๆ ก็ควรถามท่านเหล่านั้นโดยไม่ตอ้งเกรงใจ นอกจากนั้น หนงัสือคริสเตียนต่าง ๆ เช่น 
“เพือ่นครู” “กุญแจไขพระคริสตธรรมคัมภีร์”  “พระคริสตธรรมศึกษา” “บทเรียนพระคริสตธรรมทาง
ไปรษณย์ี” “นิตยสารพระคริสตธรรมประทปี” ฯลฯ จะช่วยใหท้่านเขา้ใจพระวจนะของพระเจา้ไดดี้ข้ึน 
ท่านสามารถติดต่อขอซ้ือหนงัสือเหล่าน้ีได ้จากกองคริสเตียนบรรณศาสตร์ ตู ้ปณ. 4-32 พระนคร หรือ
จากร้านจ าหน่ายหนงัสือคริสเตียนทัว่ไป 
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มหาราชครูท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดของเราคือ พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทุกคร้ังท่ีท่านอ่านและศึกษาพระ
วจนะของพระเจา้ จงอยา่ลืมอธิษฐานทูลขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงช่วยท่าน เพื่อใหท้่านสามารถ
เขา้ใจในความเร้นลบัต่าง ๆ ในพระวจนะของพระองค ์
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4. จงอธิษฐานเสมอ อย่าเว้น (1 เธสะโลนิกา 5:17) 

 
 
 
 
 
 
 
พระเจา้ทรงอยากตรัสกบัท่าน และทรงอยากให้ท่านพูดกบัพระองค์ พระองคต์รัสกบัท่านโดย

ทางพระคริสตธรรมคมัภีร์ และท่านพูดกบัพระองค์โดยการอธิษฐาน ฉะนั้นการอธิษฐานจึงมิใช่ส่ิงท่ี
ยาก เพราะเป็นเหมือนการพูดคุยระหวา่งบุตรกบับิดา บุตรยอ่มเช่ือวา่ บิดาของเขารักและเมตตาเขา จึง
เล่าความในใจทุกอย่างให้บิดาฟัง พระเจา้ทรงอยากให้เรามีความเช่ือวางใจในพระองค์ เหมือนเด็ก
ทั้งหลายโดยยอมมอบทุกส่ิงทุกอยา่งแก่พระองคใ์นการอธิษฐาน 

ค าอธิษฐานของท่านควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี ้

1. เร่ิมตน้ดว้ยการ สรรเสริญ ถวายพระเกียรติแก่พระเจา้ ระลึกถึงความยิง่ใหญ่ ความบริสุทธ์ิ
ความรัก ความเมตตา พระปัญญาอนัล ้าเลิศ และฤทธานุภาพของพระองค ์ขณะท่ีท่านนึกถึงความยิง่ใหญ่
ของพระเจา้ ท่านจะรู้สึกตวัวา่ ท่านเป็นผูเ้ล็กนอ้ย ไม่สมควรจะไดรั้บพระพรอะไรจากพระองคเ์ลย ท า
ใหท้่านถ่อมตวัลงจ าเพาะพระองค ์พระเจา้ทรงพอพระทยัผูท่ี้เขา้มาหาพระองคด์ว้ยใจถ่อม 

2. จงสารภาพความผดิบาปทุกอยา่งของท่านต่อพระเจา้ โดยเอ่ยถึงความผดิบาปทีละอยา่ง ท่ี
ท่านไดล่้วงละเมิด อยา่พดูรวม ๆ กนัวา่ “ขา้พเจา้ท าบาปขอทรงโปรดอภยัโทษความผดิบาปทุกอยา่ง” 
ถา้ท่านพดูปด ก็จงบอกพระองคว์า่ “ขา้พเจา้ไดพ้ดูปด” 

3. หากท่านสารภาพความผิดบาปทุกอยา่งดว้ยใจจริงแลว้ ก็ใหท้่าน ขอบพระคุณ พระองคด์ว้ย
ความเช่ือวา่ พระองคไ์ดท้รงอภยัโทษใหแ้ก่ท่าน และทรงช าระท่านใหข้าวสะอาดบริสุทธ์ิแลว้  
(ดู 1 ยอห์น 1:9) จงขอบพระคุณพระองคส์ าหรับการตอบค าอธิษฐานและส าหรับทุกอยา่ง 

4. “จงขอแลว้จะได”้ (มทัธิว 7:7) “ถา้ผูใ้ดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ใหค้นนั้นขอแต่พระเจา้ผู ้
ทรงประทานให้แก่คนทั้งปวงดว้ยเตม็พระทยั และมิไดท้รงติวา่ แลว้ก็จะไดท้รงประทานใหแ้ก่ผูน้ั้น แต่
จงใหผู้น้ั้นขอดว้ยใจเช่ือ” (ยากอบ 1:5,6) ในการขอนั้น ท่านควรขอเผื่อคนอ่ืนก่อน แลว้จึงขอส าหรับตวั
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ของท่านเอง ท่านควรกลา้ขอทุกอยา่งจากพระเจา้ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองใหญ่หรือเร่ืองเล็ก นอกจากนั้นท่าน
ควรขอดว้ยใจเช่ือ และขอในส่ิงท่ีเฉพาะเจาะจงดว้ย 

มีเร่ืองเล่าวา่ ชาวประมงคริสเตียนคนหน่ึงจบัปลาไม่ไดเ้ป็นเวลาหลายวนั รู้สึกผดิหวงัมาก จึง
ไปขอค าปรึกษากบัชายคนหน่ึง ชายคนนั้นแนะน าให้เขาอธิษฐานทูลขอต่อพระเจา้ดว้ยกนั ขณะท่ีทั้ง
สองร่วมใจกนัอธิษฐาน ไม่มีใครอธิษฐานทูลขอถึงเร่ืองปลาเลย ชายคนนั้นจึงเอ่ยข้ึนวา่ ความตอ้งการ
ของเขาขณะน้ี คือปลา เราควรทูลขอปลาจากพระเจา้ชายทั้งสองอธิษฐานใหม่ ขอปลาอยา่ง
เฉพาะเจาะจง พระเจา้จึงทรงตอบค าอธิษฐาน ใหช้าวประมงคนนั้นจบัปลาไดเ้ป็นจ านวนมาก 

ชีวติฝ่ายวญิญาณจิตของท่านจะแขง็แรงสมบูรณ์หากท่านอธิษฐานอยา่งสม ่าเสมอ จง
ก าหนดเวลาไวส้ าหรับการอธิษฐาน เหมือนกษตัริยด์าวิดและท่านดาเนียล ซ่ึงก าหนดเวลาอธิษฐานวนั
ละสามคร้ัง กษตัริยด์าวดิตรัสวา่ “ขา้พเจา้จะร้องทุกขค์รวญครางอยูท่ ั้งเวลาค ่า เวลาเชา้ และเท่ียงวนั และ
พระองคจ์ะทรงสดบัเสียงของขา้พเจา้” (สดุดี 55:17) พระธรรมดาเนียล 6:10 บนัทึกวา่ “เขา (คือ
ดาเนียล) ไดคุ้กเข่าลงอธิษฐานและขอบพระคุณพระเจา้ของเขาวนัละสามคร้ังตามเคย” ท่านอาจ
ก าหนดเวลาอธิษฐานโดยไม่ใหข้ดักบัการท างานของท่าน แต่อยา่แกต้วัวา่ ท่านไม่มีเวลาส าหรับ
อธิษฐาน หากท่านเห็นความส าคญัของการอธิษฐาน ท่านก็ควรจดัเวลาอธิษฐานไวใ้ห้แน่นอน คริสเตียน
บางคนลุกข้ึนแต่เชา้มืด เพื่ออ่านพระคมัภีร์และอธิษฐาน เม่ือเขายอมสละเวลาอนัมีค่าเช่นนั้น พระเจา้ก็
ทรงอวยพระพรใหเ้ขาไดรั้บผลมากยิง่ข้ึนตามล าดบั 
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5. จงรักษาวนับริสุทธ์ิของพระเจ้า 

“จงระลึกถึงวนัซะบาโต ถือเป็นวนับริสุทธ์ิ จงท างานทั้งส้ินของเจา้หกวนั แต่วนัท่ีเจ็ดนั้น เป็น
ซะบาโตแห่งพระเจา้ของเจา้ ในวนันั้นอยา่กระท าการงานส่ิงใด ๆ” (อพยพ 20:8-10) 

ในสมยัพระคมัภีร์เดิม พระเจา้ทรงใหช้นชาติอิสราเอลรักษาวนัซะบาโตอยา่งเคร่งครัด แต่ใน
พระคริสตธรรมใหม่ หลงัจากท่ีพระเยซูคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาในเชา้วนัอาทิตยแ์ลว้ พวกศิษย์
ของพระองค ์ไดถื้อวนัอาทิตยเ์ป็นวนับริสุทธ์ิโดยร่วมใจกนันมสัการพระเจา้ในวนันั้น 

 

 
 
ในวนัอาทิตย ์ คริสเตียนทุกคนควรไปร่วมประชุมนมสัการท่ีโบสถ ์ เป็นพยาน และรับใชพ้ระ

เจา้ ตามความสามารถซ่ึงพระองคท์รงโปรดประทานให้ หากในละแวกบา้นของท่าน ไม่มีท่ีนมสัการ 
ท่านจะจดัใหมี้การนมสัการข้ึนในบา้นของท่านก็ได ้ โดยเชิญญาติพี่นอ้งและเพื่อนมานมสัการร่วมกบั
ท่าน ถา้เป็นไปได ้ ท่านอาจเชิญเด็ก ๆ มาเรียนพระวจนะของพระเจา้ สอนเพลงและเล่าเร่ืองจากพระ
คมัภีร์ใหเ้ขาฟัง หากไม่มีใครยนิดีมานมสัการร่วมกบัท่าน ท่านก็ยงัสามารถนมสัการพระเจา้ไดต้าม
ล าพงัคนเดียว 

หากมีคริสตจกัรต่าง ๆ ในละแวกบา้นของท่าน ท่านควรสมคัรเป็นสมาชิกในคริสตจกัรใด 
คริสตจกัรหน่ึง ซ่ึงอยูใ่กลท่ี้สุด ทั้งน้ี ท่านควรพิจารณาดว้ยวา่ คริสตจกัรนั้นสอนหลกัความเช่ือท่ีถูกตอ้ง
หรือไม่ ควรสอบถามคริสเตียนท่ีท่านไวว้างใจใหแ้น่ชดัเสียก่อน 

การท่ีท่านจะเป็นสมาชิกอยา่งสมบูรณ์ ของคริสตจกัรได ้ ท่านจะตอ้งรับศีลบัพติศมา เสียก่อน 
เพื่อเป็นการประกาศต่อหนา้ทั้งหลายวา่ ท่านไดต้อ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด และไดรั้บ
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ชีวติใหม่จากพระองคแ์ลว้ หากท่านไดต้อ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดอยา่งแทจ้ริงแลว้ 
ท่านควรติดต่อเจา้หนา้ท่ีของคริสตจกัร เพื่อรับศีลบพัติศมา 

โดยทัว่ไป คริสเตียนถือศีลเพียงสองอยา่งเท่านั้น คือศีลบพัติศมา และศีลระลึกหรือ 
ศีลมหาสนิท ศีลมหาสนิท เป็นพิธีซ่ึงพระเยซูคริสตท์รงตั้งข้ึน ในคืนก่อนท่ีพระองคจ์ะทรงถูกตรึง เพื่อ
เป็นการระลึกถึงการส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์คริสเตียนท่ีรับศีลบพัติศมาแลว้ ก็มีสิทธ์ิท่ีจะรับ 
ศีลมหาสนิทน้ี การรับบพัติศมานั้น ท่านรับเพียงคร้ังเดียวก็พอ ส่วนการถือศีลมหาสนิทนั้น ท่านตอ้งถือ
ประจ า แต่ทั้งน้ีตอ้งแลว้แต่ธรรมเนียมของคริสตจกัรในแต่ละแห่ง คริสตจกัรบางแห่งถือศีลมหาสนิท
ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละคร้ัง บางแห่งเดือนละคร้ัง บางแห่งสามเดือนคร้ัง ไม่วา่ท่านจะถือศีลมหาสนิท
บ่อยคร้ังเพียงใด ส่ิงท่ีส าคญัคือ ทุกคร้ังท่ีท่านถือศีลมหาสนิทนั้น ท่านตอ้งถือดว้ยใจบริสุทธ์ิ ระลึกถึง
ความรักอนัยิง่ใหญ่ของพระเยซูคริสต ์ท่ีทรงยอมตายเพื่อท่าน 



 15 

6. จงถวายด้วยความเต็มใจ 

 
 
 
 
 
 
 “คนท่ีหวา่นเล็กนอ้ยจะเก่ียวเก็บเล็กนอ้ย แต่คนท่ีหวา่นมากจะเก่ียวเก็บมาก ทุกคนจงใหต้าม

ซ่ึงเขาไดคิ้ดหมายไวใ้นใจ มิใช่ดว้ยนึกเสียดาย มิใช่ดว้ยขืนใจให ้ เพราะวา่พระเจา้ทรงรักคนนั้นท่ีให้
ดว้ยใจยนิดี และพระเจา้ทรงฤทธ์ิอาจประทานสรรพคุณอนัอุดมแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะมีส่ิงของทุก
อยา่งพอเพียงส าหรับตวัเสมอ ทั้งจะมีส่ิงของบริบูรณ์ ส าหรับการดีทุกอยา่งดว้ย”  
(2 โครินธ์ 9:6-8) 

การถวายดว้ยความเตม็ใจ เป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก เพราะจะช่วยใหชี้วติฝ่ายวญิญาณจิตของท่าน
เจริญข้ึนอยา่งน่าอศัจรรย ์ คริสเตียนทุกคนจึงไม่ควรตระหน่ีถ่ีเหนียวในการถวายทรัพยใ์หแ้ก่พระเจา้ 
เม่ือพระเจา้ทรงอวยพระพรใหท้่านมีรายได ้ ไม่วา่จะเป็นเงินหรือผลิตผลใด ๆ ท่านควรจดัส่วนหน่ึงไว้
ส าหรับพระเจา้ ส่วนท่ีจะถวายนั้นอยา่งนอ้ยท่ีสุด ควรเป็นสิบลดหน่ึงของรายไดท้ั้งหมด และท่านควร
ถวายตามจ านวนนั้นดว้ยความซ่ือสัตย ์ หากท่านถวายดว้ยความเตม็ใจ และซ่ือสัตย ์ พระเจา้จะทรงอวย
พระพรท่าน ใหท้่าน “มีส่ิงของทุกอย่างพอส าหรับตัวเสมอ ท้ังจะมีส่ิงของบริบูรณ์ส าหรับการดีทุกอย่าง
ด้วย” 

ในประเทศอินเดีย มีสุภาพบุรุษคนหน่ึงเป็นชาวสวนส้ม เขาท าเคร่ืองหมายวงกลมไวต้น้ส้มตน้
ท่ีสิบทุกตน้ และเรียกตน้นั้นวา่ “ต้นส้มของพระเจ้า” เงินท่ีไดจ้ากการขายส้มเหล่านั้น เขาน าไปใชใ้น
การสร้างโบสถห์ลงัใหม่ ดว้ยเหตุน้ีพระเจา้จึงอวยพรเขา ใหเ้ขามัง่มียิง่ข้ึน 

จงอยา่ขอ้แกต้วัวา่ ท่านเป็นคนจนไม่มีอะไรจะถวายแก่พระเจา้ พระเจา้มิไดเ้พง่เล็งจ านวนเงิน
แต่ทรงเพง่เล็งท่ีจิตใจของท่าน หากท่านมีนอ้ย แต่ถวายอยา่งสุดความสามารถ และดว้ยความเตม็ใจ  
พระเจา้ก็ยอ่มพอพระทยั ในพระคริสตธรรมใหม่ไดก้ล่าวถึงหญิงม่ายท่ียากจนคนหน่ึง นางมีเงินเพียง
สองสตางคแ์ดงเท่านั้น แต่นางไดถ้วายใหแ้ก่พระเจา้จนหมดส้ิน พระเยซูตรัสชมเชยนางวา่ นางไดถ้วาย
มากท่ีสุด ของถวายเล็กนอ้ยท่ีนางถวายดว้ยความเตม็ใจและสุดก าลงัทรัพยน์ั้น มีค่ายิง่กวา่ของถวายของ
คนมัง่มีเสียอีก 
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7. จงออกไปท างานเพือ่พระคริสต์ 

 
 
 
 
 
 
เม่ืออาจารยเ์ปาโลไดรั้บความรอด ท่านถามพระเยซูทนัทีวา่ จะใหท้่านท าอะไร พระองคจึ์งทรง

ส าแดงใหท้่านรู้วา่ท่านจะตอ้งไปเป็นพยานต่อชาวต่างประเทศ ตั้งแต่นั้นมาอาจายเ์ปาโลก็รับใช ้
พระเยซูคริสตต์ามท่ีพระองคท์รงประสงค ์ เม่ือท่านเช่ือพระเยซูคริสต ์ และถวายตวัใหแ้ก่พระองค ์
พระองคก์็ทรงปรารถนา ท่ีจะใหท้่านรับใชพ้ระองคใ์นงานซ่ึงท่านสามารถท าได ้

การรับใชพ้ระเจา้ดว้ยการออกไปเป็นพยานหรือท างานอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อพระเจา้ ควรเป็น
นิสัยประจ าตวัอยา่งหน่ึงของคริสเตียน โดยไม่ตอ้งมีใครขอร้องหรือบงัคบั เพราะคริสเตียนทุกคนเป็น
แสงสวา่งของโลก เหมือนเทียนไขท่ีจุดแลว้ ยอ่มมีแสงสวา่งทนัที 

ท่านสามารถรับใชพ้ระเยซูคริสต ์ ไดห้ลายวธีิ เช่นโดยการ เป็นพยาน เม่ือท่านไดรั้บชีวติใหม่
แลว้ ท่านควรเร่ิมตน้เป็นพยานทนัที โดยบอกใหค้นอ่ืนรู้ถึงประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีท่านไดรั้บจากพระ
เยซูคริสต ์ หรือ แจกใบปลิว ร่วมกองประกาศ น าเพื่อนมาโบสถ์ เป็นตน้ หากพระเจา้ประทาน
ความสามารถอ่ืน ๆ ใหแ้ก่ท่าน ท่านควรใชค้วามสามารถนั้นรับใชพ้ระองค ์ เช่นสอนเด็ก ร่วมร้องเพลง
กบัคณะนกัร้อง รับหนา้ท่ีต่าง ๆ ซ่ึงคริสตจกัรมอบหมายให ้พระเจา้อาจทรงใหบ้างคน ไปศึกษา 
พระคริสตธรรม เพื่อเตรียมตวัเป็นผูรั้บใชพ้ระองคเ์ตม็เวลา ก็ใหท้่านปฏิบติัตามท่ีพระองคมี์ 
พระประสงคใ์หท้่านท า 

พระเยซูคริสตท์รงพอพระทยัคริสเตียน ท่ียนิดีรับใชพ้ระองคต์ามความสามารถของเขา ไม่วา่จะ
เป็นงานชนิดใด หรือเขาจะมีความสามารถมากเท่าใด ผูท่ี้มีความซ่ือสัตยใ์นการรับใชพ้ระองคจ์ะไดรั้บ
บ าเหน็จ และค าชมเชยจากพระเยซูคริสต ์พระองคจ์ะตรัสวา่ “ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวท่ีซ่ือตรงดี...เจ้าจงร่วม
ความยินดีกับนายเถิด” (มทัธิว 25:21) 
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8. จงบากบัน่ไปสู่จุดหมาย 

 
 
 
 
 
 
ในระหวา่งท่ีท่านพยายามด าเนินชีวติคริสเตียนน้ี ท่านจะประสบการทดลอง และส่ิงล่อลวงจาก

ฝ่ายโลกหลายอยา่ง ไม่มีคริสเตียนคนใดหลีกเล่ียงจากการถูกทดลองได ้ แมแ้ต่พระเยซูคริสตเ์องก็ทรง
ถูกทดลอง พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ “พระองค์ได้ทรงถกูทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึง
กระนั้นกย็งัปราศจากความบาป” (ฮีบรู 4:15) การถูกทดลองจึงมิใช่ความผดิบาป แต่การพา่ยแพต่้อการ
ทดลอง หรือการปฏิบติัตามการล่อลวงต่างหากเป็นความผิดบาป 

แมท้่านจะพยายามระมดัระวงัมากเพียงใด แต่ท่านก็อาจพลาดพลั้งกระท าบาปไดเ้สมอ หาก
ท่านพลาดพลั้งไม่วา่สักก่ีคร้ัง จงอยา่ทอ้ใจ คิดวา่หมดหวงัหรือคิดเลิกเป็นคริสเตียน พระเยซูคริสตท์รง
เขา้ใจถึงความอ่อนแอของมนุษย ์ พระองคมิ์ไดท้รงหวงัท่ีจะใหท้่านเป็นคนดี ครบถว้นทุกประการทนัที 
ชีวติคริสเตียนสามารถเจริญเติบโตได ้ เหมือนการเจริญเติบโตของเด็ก เม่ือท่านค่อย ๆ เจริญเติบโตข้ึน
วญิญาณจิต ท่านจะมีความเขม้แขง็ยิง่ข้ึน เม่ือใดก็ตามท่ีท่านพลาดพลั้งกระท าบาป จงสารภาพความผดิ
บาปนั้นต่อพระเจา้ทนัที หากท่านสารภาพดว้ยใจจริง ท่านก็เช่ือและวางใจไดว้า่ พระเยซูคริสตไ์ดท้รง
โปรดยกโทษใหแ้ก่ท่านแลว้ เพราะพระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ “ถ้าเราสารภาพความผิดของเรา 
พระองค์ทรงสัตย์ซ่ือและเท่ียงธรรม กจ็ะทรงโปรดยกบาปโทษของเรา และจะทรงช าระเราให้พ้นจาก
อธรรมท้ังส้ิน” (1 ยอห์น 1:9) 

พญามารชอบหลอกลวงคริสเตียน และเตือนใหค้ริสเตียนระลึกถึงความผดิบาป แต่หนัหลงัของ
เขา ท าใหค้ริสเตียนบางคนเป็นทุกขก์งัวลและทอ้ถอย อาวธุท่ีดีท่ีสุดในการต่อสู้กบัมาร คือพระวจนะ
ของพระเจ้า อยา่ฟังค าของมาร หากท่านกลบัใจบงัเกิดใหม่อยา่งแทจ้ริง โดยการตอ้นรับพระเยซูคริสต์
เป็นพระผูช่้วยให้รอดของท่าน สารภาพบาปต่อพระองคด์ว้ยใจจริง เม่ือท่านพลั้งพลาด ท่านก็มัน่ใจได้
วา่ บาปของท่านไดรั้บการช าระแลว้ เพราะพระเจา้ทรงสัญญากบัท่านเช่นนั้น ในพระด ารัสของพระองค ์
ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งนึกถึงความผดิบาปนั้นอีก แต่จงบากบัน่มุ่งหนา้ไปจนกวา่จะถึงธงชยั 
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อาจารยเ์ปาโลบอกวา่ “ส่ิงเหล่านั้นท่ีผ่านพ้นมาแล้ว ข้าพเจ้ากลื็มเสีย” หมายความวา่ ท่านควร
ลืมความผดิบาปทุกอยา่ง ซ่ึงพระเยซูคริสตท์รงอภยัใหแ้ลว้เสีย นอกจากนั้น ยงัหมายความวา่ ใหลื้ม
ความส าเร็จท่ีผา่นมาดว้ย พญามารชอบใหท้่านนึกถึงความส าเร็จต่าง ๆ ท่ีผา่นมา จนท าใหท้่าน
ภาคภูมิใจและทะนงตวั ไม่คิดจะกา้วต่อไปขา้งหนา้ กลายเป็นคริสเตียนท่ีเฉย ๆ หรือถอยหลงั ฝ่าย
วญิญาณจิต ฉะนั้น ท่านควรลืมความส าเร็จต่าง ๆ ท่ีผา่นมาเสีย แลว้บากบัน่มุ่งต่อไปขา้งหนา้ เพื่อท่าน
จะสามารถกล่าวได ้เหมือนอาจารยเ์ปาโลวา่ “ข้าพเจ้าเข้าในการปล า้สู้อย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าว่ิงแข่งถึงท่ีสุด
ปลายทางแล้ว ข้าพเจ้าได้รักษาความเช่ือนั้นไว้แล้ว” (2 ทิโมธี 4:7) 

เคล็ดลบัอีกประการหน่ึง ท่ีจะช่วยท่านใหส้ามารถด าเนินชีวติคริสเตียนต่อไป ดว้ยชยัชนะ คือ 
ท่านตอ้ง ด าเนินชีวติตามการน าของพระวญิญาณ พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ “จงด าเนินตามพระ
วิญญาณ และท่านจะไม่ได้ประพฤติตามราคะตัณหาของเนือ้หนัง” (กาลาเทีย 5:16) การด าเนินตามพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ คือการด าเนินชีวติ โดยเช่ือพึ่งวางใจในองคพ์ระเยซูคริสตทุ์กประการ ใหพ้ระวญิญาณ
บริสุทธ์ิควบคุมทุกอยา่งในชีวติของท่าน อาจารยเ์ปาโล กล่าววา่ “ข้าพเจ้าถกูตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว 
และไม่ใช่ข้าพเจ้าเองท่ียงัมีชีวิตเป็นอยู่ แต่พระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้า และชีวิตซ่ึง
ข้าพเจ้ามีอยู่ในเนือ้หนังเด๋ียวนี ้ ข้าพเจ้ามีอยู่โดยศรัทธา คือศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรัก
ข้าพเจ้า และได้ประทานพระองค์เองเพ่ือข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 2:20) 

ผูท่ี้ด าเนินตามพระวิญญาณบริสุทธ์ิ นอกจากสามารถชนะราคะตณัหาของเน้ือหนงัแลว้ ยงัมีผล
ของพระวิญญาณ แสดงออกมาใหเ้ห็นดว้ย ผลของพระวิญญาณ คือ “ความรัก ความยินดี สันติสุข ความ
อดกลั้นไว้นาน ความปรานี ความดี ความสัตย์ซ่ือ ความอ่อนสุภาพ การรู้จักบังคับตน”  
(กาลาเทีย 5:22,23) 

ขอ้หนุนใจประการสุดทา้ยส าหรับทุกท่าน ท่ีก าลงับากบัน่มุ่งไปสู่ธงชยั คือ จงนึกถึงการเสด็จ
มาของพระเยซูคริสต์เสมอ พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดก้ล่าวซ ้ าหลายคร้ังวา่ พระเยซูจะเสด็จมาอีกและ
พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาในไม่ชา้ เพื่อรับคนท่ีรักพระองคใ์หไ้ปอยูก่บัพระองค ์ ท่านจงเตรียมตวัให้
พร้อมทุกเวลา ท่ีจะตอ้นรับการเสด็จมาของพระองค ์

“ขอใหอ้งคพ์ระเจา้แห่งสันติสุขนั้นเอง ทรงบนัดาลใหท้่านทั้งหลายเป็นคนบริสุทธ์ิ หมดจด 
และทรงรักษาทั้งวญิญาณและจิตและกายของท่านไว ้ ให้ปราศจากการติเตียนได ้ จนถึงพระเยซูคริสต์
เจา้ของเราจะเสด็จมา” (1 เธสะโลนิกา 5:23) 
 


