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จงลุกขึ้น ... ฉายแสง 
บากบั่นสู่หลักชัย 

วันที่เทศนา : 23 ตุลาคม 2016 
 

ข้อพระคัมภีร์ ฟิลิปปี 3: 12 – 14 

“ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้ท้ังหมดนี้แล้ว หรือได้ปรับปรุงให้เป็นคนดีพร้อมแล้ว แต่ข้าพเจ้ารุดหน้าไป
เพื่อฉวยเอาสิ่งท่ีพระเยซูคริสต์ทรงตั้งไว้ส าหรับข้าพเจ้า เมื่อทรงฉวยข้าเจ้ามาเป็นของพระองค์ พี่

น้องท้ังหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าตนเองได้ฉวยสิ่งนี้มาได้แล้ว แต่ขา้พเจ้าท าอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งท่ี
ผ่านมาและโน้มตัวไปหาสิ่งท่ีอยู่ข้างหน้า ข้าพเจ้ารุดหน้าไปสู่หลักชัยเพื่อคว้ารางวัลซึ่งพระเจ้า

ได้ทรงเรียกข้าพเจ้าจากสวรรค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ให้ไปรับ” (ฟิลิปปี 3: 12 – 14) 
“Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, 
because Christ Jesus has made me his own.  Brothers, I do not consider that I have made it my 
own. But one thing I do: forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead,  

I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.”  
(Philippians 3: 12 – 14) 

 
 ใครก็ตามที่ปราถนาจะมีความก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรม ผู้นั้นจะต้องมี
ความทะเยอทะยาน เพราะความทะเยอทะยานคือใจปรารถนาท่ีจะประสบความส าเร็จ ท่ีส าคัญ
คือ อะไรเป็นจุดหมายปลายทางของความทะเยอทะยานนั้น เพื่อตนเองหรือเพื่อพระเจ้า 
 

I. ความทะเยอทะยานทางโลก 

“ขออย่าให้ข้าพเจ้าอวดอะไรเว้นแต่ไม้กางเขนขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โดยไม้กางเขนนั้น 
โลกถูกตรึงไว้จากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าถูกตรึงไว้จากโลกนี้แล้ว” (กาลาเทีย 6: 14) 

“But far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the 
world has been crucified to me, and I to the world.” (Galatians 6: 14) 
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 พระเยซูตรัสสอนเราว่า ผู้บังเกิดจากเนื้อหนังก็สนใจ ใส่ใจ จดจ่อ กับเรื่องของเนื้อหนัง 
แต่ผู้ท่ีเกิดจากเบ้ืองบน บังเกิดจากพระวิญญาณก็สนใจ ใส่ใจ และจดจ่อกับเรื่องฝ่ายวิญญญาณ 
อัครทูตเปาโลพูดเรื่องนีใ้นทิศทางเดียวกันว่า 

“ในเมื่อทรงให้ท่านทั้งหลายเป็นขึ้นกบัพระคริสต์แล้ว ก็จงให้ใจของท่านจดจ่อกับสิ่งเบ้ืองบน ที่
ซึ่งพระคริสต์ประทับอยู่เบ้ืองขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า จงให้ความคิดของท่านจดจ่ออยู่กับสิ่ง

เบ้ืองบน ไม่ใช่สิ่งฝ่ายโลกเพราะท่านตายแล้วและบัดนี้ชีวิตของท่านถูกซ่อนอยู่กับพระคริสต์ใน
พระเจ้า” (โคโลสี 3: 1, 2) 

“If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, 
seated at the right hand of God.  Set your minds on things that are above, not on things that are 

on earth.” (Colossian 3: 1, 2) 
 
 ก่อนท่ีเรารู้จักกับพระเจ้า เราไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ของชีวิตคืออะไร เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร 
ดังนั้นชีวิตของเราจึงไหลไปตามตัณหาของเนื้อหนัง เกียรติ ลาภ ยศ รูป รส กลิ่น เสียง และความ
ทะเยอทะยานตามเนื้อหนังท่ีไม่มีจุดจบ 
 

II. ความทะเยอทะยานใหม่ 

“แต่สิ่งใดๆ ท่ีเคยเป็นก าไรของข้าพเจ้า บัดนี้ข้าพเจา้ถือว่าขาดทุนเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ 
ยิ่งกว่านั้นอีก ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไร้ค่าเมื่อเทียบกับความย่ิงใหญ่ล้ าเลิศในการท่ีได้รู้จักพระเยซู
องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพื่อพระองค์ข้าพเจ้าได้สละทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น

เศษขยะเพื่อข้าพเจ้าจะไดพ้ระคริสต์” (ฟิลิปปี 3: 7 – 8) 
“But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ.  Indeed, I count everything 
as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have 

suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ” 
(Philippians 3: 7 – 8) 

 

“เพราะส าหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตาย (เพื่อพระคริสต์) ก็ได้ก าไรถ้า
ยังมีชีวิตอยู่ในกายนี้ต่อไป ก็หมายความว่าจะท างานอย่างเกิดผล” (ฟิลิปปี 1: 21 – 22) 
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“For to me to live is Christ, and to die is gain.  If I am to live in the flesh, that means fruitful 
labor for me. Yet which I shall choose I cannot tell.” (Philippians 1: 21 – 22) 

 ความทะเยอทะยานใหม่ของอาจารย์เปาโล คือ 
  ▪ ท่ีจะรู้จักพระองค์เช่นเดียวกับท่ีพระองค์รู้จักตัวของเขา 
  ▪ ท่ีจะได้ชิวิตอย่างท่ีพระคริสต์เป็นเหมือนท่ีพระองค์ได้ชีวิตของเขา 
  ▪ ท่ีจะรับใช้อย่างท่ีพระเยซูรับใช้ 
 นั่นคือ มีความทะเยอทะยาน ที่จะรู้จักพระเยซูและท่ีจะให้พระเยซูเป็นท่ีรู้จัก 
 

III. ตั้งใจและตั้งเป้า 

“ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้ท้ังหมดนี้แล้ว หรือได้ปรับปรุงให้เป็นคนดีพร้อมแล้ว แต่ข้าพเจ้ารุดหน้าไป
เพื่อฉวยเอาสิ่งท่ีพระเยซูคริสต์ทรงตั้งไว้ส าหรับข้าพเจ้า เมื่อทรงฉวยข้าเจ้ามาเป็นของพระองค์ พี่

น้องท้ังหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าตนเองได้ฉวยสิ่งนี้มาได้แล้ว แต่ขา้พเจ้าท าอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งท่ี
ผ่านมาและโน้มตัวไปหาสิ่งท่ีอยู่ข้างหน้า ข้าพเจ้ารุดหน้าไปสู่หลักชัยเพื่อคว้ารางวัลซึ่งพระเจ้า

ได้ทรงเรียกข้าพเจ้าจากสวรรค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ให้ไปรับ” (ฟิลิปปี 3: 12 – 14) 
“Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, 
because Christ Jesus has made me his own.  Brothers, I do not consider that I have made it my 
own. But one thing I do: forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead,  

I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.”  
(Philippians 3: 12 – 14) 

 
 ความทะเยอทะยานท่ีเกิดจากใจจริงน าไปสู่การแสวงหากลยุทธ การตั้งเป้า ลงมือปฎิบัติ 
ถึงแม้ว่าเรายังไม่สามารถมาถึงเป้าท่ีวางไว้อย่าท้อใจ การตั้งเป้าสูงแต่ไปยังไม่ถึง ดีกว่าคนท่ีไป
ไม่ถึงเพราะไม่มีเป้า ถ้าเราพลาดพลั้ง จงลุกขึ้นเดินต่อไป รุดหน้ต่อไป แม้อาจารย์เปาโลท่าน
ยอมรับเช่นเดียวกันว่าเป้าหมายอันสูงส่งนั้นยังอยู่อีกห่างไกล แต่ท่านไม่ท้อใจ ยังคงพยายาม
ต่อไป ความสมบูรณ์จะมาถึงเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา  
 

จงบากบ่ัน มุ่งสู่หลักชัย 
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