
ฉนัเช่ือ!
(บทเรียนท่ี 2)

ตวัอย่างของขวญัท่ีพระเจ้าทรงประทานแก่ทุกคนท่ีเช่ือ



น้องคดิอย่างไรเก่ียวกับพระเยซูคริสต์?

ถา้นอ้งไดเ้ช่ือวา่ พระเยซูไดรั้บการลงโทษสาํหรับบาปทุกประการของนอ้ง และเช่ือวา่

พระเยซูส้ินพระชนมแ์ลว้เป็นข้ึนจากความตายในวนัท่ีสาม พระเจา้กไ็ดท้รงประทานชีวติ

นิรันดร์แก่นอ้งแลว้ พระองคย์งัสญัญาวา่พระองคจ์ะไม่มีวนัท่ีจะเอาชีวตินิรันดร์คืน

จริงๆ แล้ว พระคัมภร์ีไบเบิลได้สอนเราว่ามมีากกว่า 40 ส่ิงท่ีพระเจ้าทรงประทานให้แก่เรา

หรือทาํให้เรา ณ เวลาท่ีเราได้เช่ือในพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ในหน้า

เวบ็นี ้ กจ็ะให้ดูตัวอย่าง 12 ของขวญัจากพระเจ้าท่ีน่าอัศจรรย์

“[พระเจ้า] … ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวญิญาณแก่เรานานา

ประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ ” (เอเฟซัส 1:3)

“ขอให้ [ท่าน] จะได้รู้ว่า ... มรดกของพระองค์สําหรับวสุิทธิชน [ผู้เช่ือใน

พระคริสต์] มีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพยีงไร].” (เอเฟซัส 1:18)



1. ตอนทีน้่องเช่ือในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าทรงประทาน

ความชอบธรรมอันสมบูรณ์แบบ ของพระองค์แก่น้อง

“ส่วนคนทีม่ิได้อาศัยการกระทาํ [เช่น การทาํดทีาํบุญ] แต่ได้เช่ือในพระองค์

[พระเยซูคริสต์] ความเช่ือของคนน้ันถูกนับว่าเป็นความชอบธรรม”

(โรม 4:5)

2. น้องกลายเป็นคนทีส่มบูรณ์แบบในสายตาของพระองค์

เพราะการท่ีน้องได้รับความชอบธรรมอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้า

น้องกลายเป็นคนท่ีไม่มผิีดในสายตาของพระเจ้า ตลอดไปเป็นนิตย์!

“เหตุฉะน้ันเม่ือเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเช่ือแล้ว เราจึงกลับ

คืนดกัีบพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

(โรม 5:1)



3. น้องได้รับชีวิตนิรันดร์ เพราะน้องได้เช่ือในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าทรงประทานชีวิตนิ

รันดร์แก่น้อง ตั้งแต่เวลาทีน้่องได้เช่ือ ในพระธรรม ยอห์น 3:16 พระเจ้าทรงเขยีนไว้ว่า

“เพราะพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานบตุรองค์เดยีวของพระองค์ เพือ่ว่า...

...ผู้ใดทีเ่ช่ือในพระบตุร์น้ันจะไม่พนิาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์…

“เพราะน่ีแหละเป็นพระประสงค์ของผู้ทีท่รงใช้เรามาน้ัน ทีจ่ะให้ทุกคนที่

เห็นพระบุตร และเช่ือในพระบุตรได้มีชีวตินิรันดร์” (ยอห์น 6:40)

“และพยานหลักฐานน้ันก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวตินิรันดร์แก่

เราทั้งหลาย และชีวตินีม้ีอยู่ในพระบุตรของพระองค์” (1 ยอห์น 5:11)



4. เมื่อน้องเช่ือในพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของน้อง น้องได้กลายเป็น

รัชทายาทในพระราชวงศ์ของพระเจ้า (เป็นลูกของกษตัริย์องค์สูงสุดในจักรวาล!)

“เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเช่ือในพระเยซูคริสต์”

(กาลาเทยี 3:26)

เหตุฉะน้ันท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไป แต่เป็นบุตร [ของพระเจ้า] และถ้าเป็น

บุตรแล้วท่านก็เป็นทายาทของพระเจ้าโดยทางพระคริสต์

(กาลาเทยี 4:7)



5. พระเยซูได้รับการลงโทษสําหรับบาปทกุเร่ืองของน้อง ดงัน้ัน พระเจ้าจะไม่มีวันทีจ่ะ

พพิากษาน้องสําหรับบาปทีน้่องได้ทาํ (แต่ว่า พระองค์ยงัจะต้องตีสอนน้องเม่ือน้องได้ทาํ

บาป กเ็หมือนกับพ่อท่ีจะตีลกูรักท่ีดือ้ร้ัน – ซ่ึงเขยีนไว้ในพระธรรม ฮีบรู 12:6-7)

“ผู้ทีเ่ช่ือในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพพิากษาลงโทษ

แต่ผู้ทีม่ิได้เช่ือก็ต้องถูกพพิากษาลงโทษอยู่แล้ว”

(ยอห์น 3:18)

“เหตุฉะน้ันบัดนีก้ารปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายทีอ่ยู่ในพระเยซูคริสต์

ผู้ไม่ดาํเนินตามฝ่ายเน้ือหนัง แต่ตามฝ่ายพระวญิญาณ”

(โรม 8:1)

6. น้องได้รับการบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ น่ันหมายความว่า น้องได้เข้าส่วนใน

พระเยซูคริสต์ (กาลาเทีย 3:27, เอเฟซัส 4:5)



7. พระวิญญาณบริสุทธ์ิกระทาํให้ร่างกายของน้องกลายเป็นพระวิหารของพระเจ้า ในพระ

ธรรม 1 โครินธ์ 3:16 มีเขยีนไว้ว่า “ท่านทัง้หลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้า

และพระวิญญาณของพระเจ้าสถติอยู่ในท่าน?”

8. พระเยซูทรงสถติอยู่ในร่างกายของน้อง ตราบใดท่ีน้องยงัมชีีวิตอยู่บนโลกนี้ พระเยซู

คริสต์จะอยู่กับน้องตลอดเวลา แม้กระท่ังข้างในตัวน้องด้วย!

“เราทั้งหลายไดรั้บบพัติศมาโดยพระวญิญาณองคเ์ดียวเขา้เป็นกายอนัเดียวกนั ”

(1 โครินธ์ 12:13)

” ท่านเป็นวหิารของพระเจา้ผูท้รงดาํรงพระชนม์ ดงัท่ีพระเจา้ตรัสไวว้า่ `เราจะอยูใ่นเขา

ทั้งหลาย... ...และเขาจะเป็นประชาชนของเรา” (2 โครินธ์ 6:16)

“ม.ี.. พระผู้เป็นเจ้าองค์เดยีว ความเช่ือเดยีว บัพตศิมาเดยีว”

( Ephesians / เอเฟซัส 4:5)



9. พระเจ้าพระบิดาทรงสถติอยู่ในน้องเช่นกัน! ความจริงน้ีหมายความว่าทกุบุคคลแห่งตรี

เอกานภุาพ (ได้แก่ พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธ์ิ)

ได้ทรงสถติอยู่ข้างในร่างกายของน้อง

“(มี) … พระเจ้าองค์เดยีวผู้เป็นพระบิดาของทั้งปวง [ผู้เช่ือทุกคน] ผู้ทรงอยู่เหนือทั้งปวง

[ผู้เช่ือทุกคน] และทัว่ทั้งปวง [ผู้เช่ือทุกคน]

และในทั้งปวง [ผู้เช่ือทุกคน]” (เอเฟซัส 4:6)

“พระบิดา พระบตุร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

ทรงสถิตทุกท่ี ท้ังบนสวรรค์ ในผู้เช่ือทุกคน และ

ทุกๆ ท่ีในจักรวาลด้วย”



10. น้องได้รับวิญญาณของมนษุย์ : เมื่อน้องได้เกิดมาในโลกน้ี น้องมีทัง้ร่างกายและจิตใจ

แต่เมื่อน้องเช่ือในพระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงประทานวิญญาณมนษุย์ให้แก่

น้อง ซึ่งได้รับเฉพาะผู้เช่ือ น่ันแหละ คอืการ “บังเกิดใหม่”

(* “ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้ น้ันจะเห็นอาณาจักรของพระ

เจ้าไม่ได้” )

“พระองคไ์ดท้รงช่วยเราใหร้อด มิใช่ดว้ยการกระทาํท่ีชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์

ทรงพระกรุณาชาํระใหเ้รามีใจบงัเกิดใหม่ และทรงสร้างเราข้ึนมาใหม่โดยพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิ ” (ทิตสั 3:5)

“ซ่ึงบงัเกิดจากเน้ือหนงักเ็ป็นเน้ือหนงั และซ่ึงบงัเกิดจากพระวญิญาณกคื็อจิตวญิญาณ”

(ยอห์น 3:6)

พระเจ้าทรงประทานวิญญาณมนุษย์แก่น้องเพ่ือว่าน้องจะสามารถ

มสัีมพันธภาพกับพระองค์ คือ สามารถเรียนรู้หลกัคาํสอน

พระคัมภร์ี เพ่ือจะนมสัการพระเจ้าได้

“พระเจ้าทรงเป็นวญิญาณ และผู้ทีน่มัสการพระองค์ ก็ต้อง

นมัสการด้วยวญิญาณและความจริง” (ยอห์น 4:24)



11. น้องเป็นปุโรหิตในพระราชวงศ์ของพระเจ้า ใช่ครับ! เป็นปุโรหิตจริง !ๆ น่ัน

หมายความว่าน้องสามารถพดูกับพระเจ้าโดยตรง (คริสเตียนไทยเรียกว่า “อธิษฐานกับ

พระเจ้า”) ตัวอย่างเช่น ทกุคร้ังทีน้่องกระทาํบาป น้องสามารถกล่าวถงึบาปทีไ่ด้ทาํน้ันต่อ

พระบิดา แล้วพระองค์สัญญาว่าจะยกโทษบาปน้ันให้น้องทนัที

“ถ้าเรากล่าวถงึบาปของเรา [ต่อพระบิดา] พระองค์ทรงสัตย์ซ่ือและเทีย่งธรรม ก็จะทรง

โปรดยกบาป แล้วจะทรงชําระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งส้ิน”

(1 ยอห์น 1:9)

“...และพระองค์ [พระเยซูคริสต]์ ทรงตั้งใหเ้ราเป็นราชอาณาจกัร เป็นปุโรหิตต่อพระเจา้

พระบิดาของพระองค”์ (ววิรณ์ 1:6)

“…ท่านทั้งหลายเป็น... พวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธ์ิ เป็นชนชาติของ

พระองคโ์ดยเฉพาะ ... ” (1 เปโตร 2:9)



12. ช่ือของน้องได้ถกูบันทกึไว้แล้วในหนังสือแห่งชีวิต น่ีก็คอือีกส่ิงหน่ึงทีรั่บรองว่าน้องจะ

ไม่ถกูพพิากษาลงโทษถงึบึงไฟนรก แต่จะได้อยู่บนสวรรค์ตลอดไป

“…จงเปรมปรีด์ิเพราะช่ือของท่านจดไวใ้นสวรรค”์ (ลูกา 10:20)

“…และผูใ้ดท่ีไม่มีช่ือจดไวใ้นหนงัสือแห่งชีวติ ผูน้ั้นกถู็กท้ิงลงไปในบึงไฟ” (ววิรณ์ 20:15)
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