ก้าวแรกกับองค์ พระเยซูคริสต์
บทที่ 7: ท่ านชอบธรรมแล้ว ตอนที่ 1
จุดประสงค์ : คือเพื่อสอนผูเ้ ชื่ อใหม่วา่ ในตอนนี้ พวกเขาเป็ นความชอบธรรมของพระเจ้าแล้ว การเข้าใจเรื่ อง
ความชอบธรรมเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการปฏิ สัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า และต่อผูอ้ ื่น และสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนิ น ด้ว ยความเชื่ อ ของเรา หากเราไม่ เ ข้า ใจเรื่ อ งความชอบธรรม ศัต รู ก็ จ ะสามารถเข้า มาขัด ขวาง
ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและการดาเนิ นด้วยความเชื่ อของเรา เราจะได้เรี ยนรู ้ จากพระคัมภีร์ว่าท่าน
ชอบธรรมแล้ว การเป็ นผูช้ อบธรรมหมายถึงอะไร เราจะชอบธรรมได้อย่างไร ผลประโยชน์ของความชอบ
ธรรม และวิธีที่จะดาเนินในความชอบธรรมของท่าน
ก. การเป็ นผู้ชอบธรรมหมายถึงอะไร?
1. คาภาษากรี กของคาว่า ความชอบธรรม หมายถึง ไร้ความผิด บริ สุทธิ์ เที่ยงตรง สิ่ งที่ถูกต้อง
2. การเป็ นผูช้ อบธรรม หมายถึงการที่เราสามารถยืนอยูใ่ นการทรงสถิตของพระเจ้าได้ดุจดังคนที่
ไร้ ความผิด บริ สุทธิ์ และชอบธรรม โดยไม่มีความรู ้ สึกผิดหรื อละอาย ดุ จดัง่ ว่าไม่เคยมีความ
บาปอยูก่ ่อนเลย
ข. เราจะชอบธรรมได้ อย่างไร?
1. โดยการทรงสร้ างใหม่
1.1 2 โครินธ์ 5:17
1.1.1 เมื่อท่านเชื่ อในองค์พระเยซู คริ สต์ ท่านถูกสร้ างขึ้นเป็ นคนใหม่ วิญญาณของท่านซึ่ ง
เป็ นตัวตนที่แท้จริ งของท่านกลายเป็ นคนใหม่ ท่านไม่ได้เป็ นคนบาปที่สกปรกคนเดิ ม
อีกต่อไป แต่ท่านกลายเป็ นความชอบธรรมของพระเจ้า
1.2 2 โครินธ์ 5:21 21 พระเจ้าทรงกระทาพระองค์ผปู้ ราศจากบาปให้เป็ นบาป เพื่อเรา เพื่อใน
พระองค์เราจะกลายเป็ นความชอบธรรมของพระเจ้า (ฉบับการแปลอมตธรรมร่ วมสมัย)
1.2.1 เรากลายเป็ นความชอบธรรมได้ผา่ นทางพระราชกิจขององค์พระเยซูคริ สต์ เมื่อพระเยซู
คริ สต์ถูกตรึ งที่ไม้กางเขน พระองค์ทรงแบกความบาปของเราไปเพื่อเราจะสามารถ
กลายเป็ นความชอบธรรมของพระเจ้าได้
1.3 เอเฟซั ส 4:24 และให้ท่านสวมสภาพใหม่ ซึ่ งทรงสร้ างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า
ในความชอบธรรมและความบริ สุทธิ์ ที่แท้จริ ง
1.3.1 พระเจ้าทรงสร้างท่านให้เป็ นความชอบธรรมและความบริ สุทธิ์ ของพระองค์

1.3.2 เรายังสามารถเห็ นได้จากข้อนี้ อีกด้วยว่า พระเจ้าต้องการให้เราสวมสภาพใหม่ ซึ่ งมี
ความหมายว่า การใช้ชี วิตในแบบที่ ค วามชอบธรรมและความบริ สุ ท ธ์ ที่อยู่ภายใน
สาแดงออกมาสู่ ภายนอกและเรายังมีความประพฤติที่ชอบธรรมด้วย
1.3.3 ก้าวแรกในการที่จะมีความประพฤติที่ชอบธรรมได้ คือการเป็ นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่
1.3.4 ก้าวที่สองในการที่จะมีความประพฤติที่ชอบธรรมคือ เชื่ อว่าท่านชอบธรรมแล้วและ
เห็ น ตัว เองในฐานะผูช้ อบธรรม พระเจ้า ทรงทราบดี ว่า เราไม่ ส ามารถสร้ า งความ
ประพฤติที่ชอบธรรมได้ดว้ ยความสามารถของเราเอง ดังนั้นพระองค์จึงทรงประทาน
ความชอบธรรมให้เราโดยพระคุณของพระองค์ซ่ ึ งเป็ นของขวัญที่ให้แบบไม่คิดมูลค่า
2. โดยการรับของขวัญแห่ งความชอบธรรมด้ วยความเชื่อ
2.1 โรม 5:17
17 เพราะว่าถ้าโดยการละเมิ ดของคนนั้นคนเดี ยว เป็ นเหตุ ให้ความตาย
ครอบงาอยูโ่ ดยคนนั้นคนเดียว มากยิง่ กว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุ ณาอันไพบูลย์ และรับ
ของประทานคือความชอบธรรมก็จะดารงชี วิต และครอบครองโดยพระองค์ผเู ้ ดียว คือพระ
เยซูคริ สต์
2.1.1 หนทางเดี ยวที่ท่านจะสามารถกลายเป็ นความชอบธรรมได้ คือโดยการรับของขวัญที่
พระเจ้ามอบให้โดยไม่คิดมูลค่า คือความชอบธรรมจากพระเจ้าไว้
2.2 โรม 3:21-26, 28
2.2.1 21 แต่เดี๋ยวนี้ความชอบธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนื อธรรมบัญญัติ ความชอบ
ธรรมดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันจากหมวดธรรมบัญญัติและพวกผูเ้ ผยพระวจนะ
ก. ข้อ 21 “นอกเหนือธรรมบัญญัติ” หมายถึง เราไม่ได้กลายเป็ นความชอบธรรมโดย
การรักษากฎบัญญัติ
2.2.2 22 คือความชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่ งปรากฏโดยความเชื่ อในพระเยซู คริ สต์แก่ทุกคน
ที่เชื่อ โดยไม่ทรงถือว่าเขาแตกต่างกัน 23 เพราะว่าทุกคนทาบาป และเสื่ อมจากพระสิ ริ
ของพระเจ้า
ก. ข้อ 22-23 ทุกคนที่เชื่ อในพระเยซู คริ สต์ถูกทาให้ชอบธรรมแล้วไม่สาคัญว่าอดี ต
ของพวกเขาจะเป็ นเช่นไร- โดยไม่ทรงถือว่าเขาแตกต่างกัน
ข. ในวินาทีที่ท่านเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ พระเจ้าทรงทาให้ท่านชอบธรรมแล้ว
2.2.3 24 แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็ นผูช้ อบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริ สต์
ทรงไถ่เขาให้พน้ บาปแล้ว 25 พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซู ไว้ให้เป็ นเครื่ องบูชาไถ่ บาป
โดยพระโลหิ ตของพระองค์ ความเชื่ อจึงได้ผล ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็ นความชอบธรรม

ของพระเจ้า ในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัย และทรงยกบาปที่ได้ทาไปแล้ว
นั้น
ก. ข้อ 24 พระเจ้าทรงทาให้เราชอบธรรมและทรงประทานความชอบธรรมให้เราเป็ น
ของขวัญที่ ให้แบบไม่คิดมูลค่าโดยพระคุ ณของพระองค์ในพระราชกิ จแห่ งการ
ทรงไถ่ขององค์พระเยซูคริ สต์ เราไม่ได้ทาให้ตวั เองชอบธรรม
2.2.4 26 และเพื่อจะสาแดงในปั จจุบนั นี้ วา่ พระองค์ทรงเป็ นผูช้ อบธรรม และทรงให้ผทู ้ ี่เชื่ อ
ในพระเยซูเป็ นผูช้ อบธรรมด้วย
ก. ข้อ 26 เหตุเพราะพระราบกิจแห่ งการทรงไถ่ขององค์พระเยซู คริ สต์ พระเจ้าทรงมี
สิ ทธิ์ ที่จะทาให้ท่านชอบธรรมได้ และพระองค์ทรงกระทาให้ทุกคนที่มีความเชื่ อ
ชอบธรรม
2.2.5 28 เพราะเราเห็ นว่า คนหนึ่ งคนใดจะถู กชาระ ให้ชอบธรรมได้ก็โดยอาศัยความเชื่ อ
นอกเหนือการประพฤติตามธรรมบัญญัติ
ก. สรุ ปคือ เราถูกชาระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อ และไม่ใช่โดยการทาดีของเราเอง
3. เราได้ เ ห็ น แล้ ว ว่ า เราจะชอบธรรมได้ อ ย่ า งไร เรายั ง จ าเป็ นต้ อ งรู้ ผลประโยชน์ ต่ า งๆ ของ
ความชอบธรรม สั ปดาห์ หน้ าเราจะมาเรี ยนรู้ ผลประโยชน์ ต่างๆ ของความชอบธรรมและวิธีที่
จะดาเนินในความชอบธรรมของเรา
(หมายเหตุ: คาถามสาหรับหัวข้ อนีจ้ ะแจกให้ หลังจากจบบทเรียนในสั ปดาห์ หน้ า)

