ก้าวแรกกับองค์ พระเยซูคริสต์
บทที่ 7: ท่ านชอบธรรมแล้ว ตอนที่ 2
ตอนที่ 2:
ก. ผลประโยชน์ ของความชอบธรรมบางประการ
1. ความกล้าหาญ
1.1 สุ ภาษิต 28:1 1 คนชัว่ ร้ายก็หนี เมื่ อไม่มีใครไล่ ตามแต่คนชอบธรรมก็กล้า หาญอย่า ง
สิ งห์หนุ่ม
1.2 เมื่อคริ สเตียนได้รับการเปิ ดเผยสาแดงแล้วว่าเขาเป็ นความชอบธรรมของพระเจ้าและเขา
ไม่ได้เป็ นคนบาปที่สกปรกและไม่คู่ควรอีกต่อไปนัน่ ทาให้เขากล้าหาญที่จะอยูใ่ นการทรงสถิ ต
ของพระเจ้าต่อหน้ามนุษย์และต่อหน้ามาร
1.3 ผูเ้ ชื่ อจะกล้าประกาศข่าวประเสริ ฐยืนหยัดเพื่อพระวจนะของพระเจ้ากล้าปฏิ เสธคนที่
ต้องการให้เขาทาสิ่ งที่ผดิ และกล้าที่จะรับใช้พระเจ้า
1.4 เขาจะเป็ นอิสระจากความคิดแง่ลบและคาพูดที่มาจากคนอื่นเกี่ยวกับตัวพวกเขาเนื่ องจาก
พวกเขาได้เห็นความจริ งแล้วว่าแท้ที่จริ งพวกเขาเป็ นใครพวกเขาเป็ นลูกที่ชอบธรรมของพระ
เจ้าผูท้ รงฤทธิ์
2. ท่านชอบธรรมแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้ า
2.1 ฮีบรู 10:16-17 16“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสว่านี่ คือพันธสัญญาซึ่ งเราจะกระทากับเขาทั้ง
หลายหลังจากสมัยนั้นเราจะบรรจุ พระธรรมไว้ในใจของเขาทั้งหลายและเราจะจารึ กพระ
ธรรมนั้นไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลาย”17แล้วตรัสต่อไปว่า “และเราจะไม่จดจาบาปกับการ
อธรรมของเขาทั้งหลายอีกต่อไป”
2.2 เหตุเพราะพระเจ้าทรงทาให้ท่านชอบธรรมแล้วและไม่ทรงจดจาความบาปของท่านแล้ว
ท่านจึ งสามารถยืนอยู่ในการทรงสถิ ตของพระเจ้าได้ดุจดัง่ ผูท้ ี่ ไร้ ความผิดบริ สุทธิ์ ชอบ
ธรรมโดยปราศจากความรู ้สึกผิดหรื อละอายดุจดัง่ ว่าไม่เคยมีความบาปอยูก่ ่อนเลย
1. ท่ านมีคุณสมบัติครบถ้ วนแล้ ว ท่ านคู่ควรแล้ ว
1.1 โคโลสี 1:12 12 ให้ขอบพระคุณพระบิดาผูท้ รงทาให้เราทั้งหลายสมกบั ที่จะเข้าส่ วนได้
รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง
2. ท่ านมีสันติสุขกับพระเจ้ า

3.

4.

5.

6.

7.
8.

2.1 โรม 5:1 1เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็ นคนชอบธรรมเพราะความเชื่ อแล้วเราจึงมีสันติสุขใน
พระเจ้าทางพระเยซูคริ สตเจ้าของเรา
ไม่ มีการกล่าวโทษอีกต่ อไป
5.1 โรม 8:1 1เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยูใ่ นพระเยซูคริ สต์ ผูม้ ิได้ดาเนิน
ตามวิสัยบาปแต่ดาเนินตามพระวิญญาณ
5.2 พระเจ้ามิได้ทรงกล่าวโทษท่านท่านเองก็ไม่ควรกล่าวโทษตัวเองเช่นกัน
1. ท่านสามารถเข้ าไปหาพระเจ้ าเพือ่ รับสิ่ งทีท่ ่านต้ องการได้ ด้วยความกล้าหาญ
6.1 ฮีบรู 4:16
16ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่น่ังแห่ งพระคุณ
เพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ตอ้ งการ
6.2 หากท่านทาบาปหลังจากที่เป็ นคริ สเตียนแล้วท่านสมารถเข้ามาหาพระเจ้าได้อย่างมัน่ ใจ
และรู ้ได้วา่ พระองค์จะทรงช่วยท่านให้อภัยความบาปของท่าน(1ยอห์น1:9)
คาอธิษฐานของท่านมีพลัง
6.1 ยากอบ 5:16 16 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิ ษฐาน
เพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภยั คาอธิ ษฐานของผูช้ อบธรรมนั้นมีพลังทาให้เกิด
ผล
ท่านสามารถปกครองเหนือมารและกิจการทั้งปวงของมารได้
7.1 โรม 5:17
17 เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดี ยวเป็ นเหตุ ให้ความตาย
ครอบงาอยู่โดยคนนั้นคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุ ณาอันไพบูลย์ และรับ
ของประทานคือความชอบธรรมก็จะดารงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผเู้ ดียวคือพระเยซู
คริ สต์
พระเจ้ าต้ องการให้ ท่านรู้ เชื่อและรับผลประโยชน์ ของความชอบธรรมไว้
เราไม่ ได้ ต้องการเพียงแค่ ความรู้ แต่ เราต้ องการทีจ่ ะดาเนินอยู่ในความจริงเหล่ านีอ้ ย่ างแท้ จริง

ข. จะเดินในความชอบธรรมของท่านได้ อย่างไร
1. โดยการเปลีย่ นแปลงความคิดของท่านใหม่
1.1 โรม 12:2
2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคน้ ี  แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้ว
อุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ าพระทยั ของพระเจ้าจะได้รู้วา่ อะไรดี
อะไรเป็ นที่ชอบพระทยั และอะไรดียอดเยีย่ ม

1.1.1 ในบางครั้งอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเชื่ อและดาเนิ นในความจริ งที่อยูใ่ นพระ
คัมภีร์ก็คือการคิดผิดก่อนหน้าที่เราจะมาเป็ นคริ สเตียนหลายสิ่ งหลายอย่างที่เราคิดเกี่ ยวกับ
ชี วิตและตัวเราเองนั้นเป็ นสิ่ งที่ผิดพระเจ้าทรงต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่
โดยการไตร่ ตรองในข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับความชอบธรรม
1.1.2 เมื่อเราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่แล้วความคิดของเราเกี่ยวกับตัวเราเองก็
จะเริ่ มสอดคล้องกับพระคัมภีร์และจะไม่เป็ นอุปสรรคต่อเราอีกต่อไป
1.2 เอเฟซัส 4:22-24
22 ท่านจงทิ้งตัวเก่ าของท่านซึ่ งคู่กบั วิถีชีวิตเดิ มนั้นเสี ยอันจะ
เสื่ อมเสี ยไปสู่ ความตายตามตัณหาอันเป็ นที่หลอกลวง23 และจงให้วญ
ิ ญาณจิตของท่านเปลี่ยน
ใหม่24 และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่ งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความ
ชอบธรรมและความบริ สุทธิ์ ที่แท้จริ ง
1.2.1 ข้อ23วิธีที่ท่านละทิ้งตัวเก่าของท่าน(เลิกประพฤติตนเหมือนคนบาปอย่างที่ท่าน
เคยเป็ นก่อนที่ท่านจะได้รับความรอด)และสวมสภาพใหม่(เริ่ มประพฤติตนอย่างความชอบ
ธรรมของพระเจ้าซึ่ งท่านเป็ นอยูใ่ นตอนนี้)คือโดยการเปลี่ยนแปลงความคิดของท่านใหม่
1.2.2 สิ่ งนี้ นามาซึ่ งด้านที่ 3ของความชอบธรรมในพระคัมภีร์ ซึ่ งก็คือความประพฤติที่
ชอบธรรม
2. โดยความเชื่อ และโดยการประพฤติตามความจริงเหล่านีด้ ้ วยความเชื่อ
2.1 ให้เชื่ อว่าท่านสามารถเข้าไปหาพระเจ้าได้โดยปราศจากความรู ้สึกผิดหรื อไม่คู่ควรให้เชื่ อ
ว่าท่านสามารถเข้าไปหาพระเจ้าได้ดว้ ยความมัน่ ใจเหตุเพราะท่านมีสันติสุขกับพระเจ้าแล้ว
ให้เชื่ อในพระราชกิจของพระเจ้าที่ทรงกระทาในท่านผ่านทางองค์พระเยซู คริ สต์ และเชื่ อ
ว่าท่านชอบธรรมแล้วและผลประโยชน์ของความชอบธรรมทุกอย่างเป็ นของท่านแล้ว
2.2 ในบางครั้งเมื่อท่านต้องการเข้าไปใกล้ชิดกับพระเจ้าเพื่อนมัสการพระองค์หรื อเมื่อท่าน
เกิ ด ความจ าเป็ นและต้อ งการเข้า ไปหาพระเจ้า เพื่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ ความคิ ด และ
ความรู ้ สึกว่าท่านไม่คู่ควรจะเกิ ดขึ้นความคิดที่ว่าท่านเป็ นคนบาปและไม่คู่ควรจะเกิดขึ้น
และเป็ นอุปสรรคที่ขดั ขวางท่านจากการเข้าไปหาพระเจ้า
2.3 เมื่อสิ่ งเหล่านี้ เกิ ดขึ้นท่านจาเป็ นต้องตัดสิ นใจที่จะดาเนิ นด้วยความเชื่ อไม่ใช่ ดาเนิ นตาม
ความรู ้สึกหรื อตามความคิดต่างๆ
2.4 ท่านต้องเชื่ อว่าพระคัมภีร์เป็ นความจริ งเชื่ อว่าท่านได้รับความชอบธรรมเป็ นของขวัญที่
ได้ม าโดยไม่คิ ดมูลค่ า ผ่า นทางพระราชกิ จแห่ งการทรงไถ่ ขององค์พ ระเยซู ค ริ สต์และ
เดี๋ยวนี้ท่านเป็ นความชอบธรรมของพระเจ้าแล้ว

2.5 ดังนั้นท่านเพียงแต่ประพฤติตามข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับผลประโยชน์ของความชอบธรรม
โดยความเชื่ อและประพฤติออกไปราวกับว่าพระคัมภีร์เป็ นความจริ งโดยไม่สาคัญว่าท่าน
จะรู ้สึกอย่างไรหรื อความคิดใดจะเกิดขึ้น
2.6 หนทางหลักที่เราจะประพฤติต ามความเชื่ อของเราคือการพูดสิ่ งที่เราเชื่ อในหัวใจออกมา
เราเชื่อพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นให้เริ่ มพูดสิ่ งที่พระวจนะของพระเจ้าพูดเกี่ยวกับท่านว่า
“ข้าพเจ้าเป็ นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริ สต์!”

สรุ ป: ขอให้ทุกท่านยืนขึ้นท่านเป็ นความชอบธรรมของพระเจ้าท่านชอบธรรมแล้วในสายพระเนตรของ
พระเจ้าในเวลานี้  เมื่อพระเจ้าทรงทอดพระเนตรมาที่ท่านพระองค์ทรงเห็ นท่านเป็ นความชอบธรรมเหตุ
เพราะองค์พระเยซู คริ สต์ท่านจึงได้กลายมาเป็ นบุตรของพระเจ้าและได้ถูกทาให้เป็ นความชอบธรรมของ
พระเจ้าแล้วท่านสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้ดุจว่าท่า นไม่เคยทาบาปมาก่ อนเลยหากท่านทาบาป
หลังจากที่มาเป็ นคริ สเตียนแล้วท่านสามารถเข้ามาหาพระเจ้าได้ดว้ ยความมัน่ ใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วยท่าน
ทั้งยามที่ท่านต้องการความช่ วยเหลื อหรื อยามที่ท่านทาผิดพลาดพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านรู ้ ความจริ ง
เกี่ยวกับความชอบธรรมและความจริ งเกี่ยวกับผลประโยชน์ของความชอบธรรมเมื่อท่านรู ้ความจริ งเหล่านี้
และประพฤติตามความจริ งเหล่านี้ ดว้ ยความเชื่ อสิ่ งนี้ จะเปลี่ ยนแปลงชี วิตของท่านและการดาเนิ นกับพระ
เจ้าของท่านอย่างสิ้ นเชิ งข้าพเจ้าขอหนุ นใจท่านให้ไตร่ ตรองในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ จนกว่าข้อพระคัมภี ร์
เหล่านี้จะมีชีวติ ขึ้นภายในท่านและชีวติ ของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

แบบทดสอบความเข้ าใจ
บทที่ 7: ท่ านชอบธรรมแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้ า
สาหรับพีเ่ ลีย้ ง
1. คาว่า“ชอบธรรม” หมายถึงอะไร?
หมายถึงไร้ความผิดถูกต้องความสามารถที่จะยืนอยูต่ ่อหน้าพระเจ้าดุจดังว่าท่านไม่เคยทาบาปมา
ก่อนเลย

2. พระเจ้าทรงทาให้ท่านชอบธรรมเมื่อใด?
เมื่อท่านต้อนรับพระเยซูเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน

3. ท่านจะสามารถกลายเป็ นความชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าได้อย่างไร?
โดยผ่านการตรึ งที่กางเขนขององค์พระเยซูคริ สต์ และโดยการรับของขวัญแห่งความชอบธรรมที่ให้
โดยไม่คิดมูลค่าไว้ดว้ ยความเชื่อ

4. คริ สเตียนควรกล่าวโทษตนเองในเรื่ องความบาปหรื อไม่?
ไม่ควร

5. ท่านควรทาเช่นไรหากท่านทาบาปหลังจากที่เป็ นคริ สเตียนแล้ว?
เข้าไปหาพระเจ้าด้วยความมัน่ ใจสารภาพความบาปของท่านต่อพระองค์ และทูลขอการอภัย

แบบทดสอบความเข้ าใจ
บทที่ 7: ท่ านชอบธรรมแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้ า
สาหรับน้ องเลีย้ ง
1. คาว่า“ชอบธรรม” หมายถึงอะไร?

2. พระเจ้าทรงทาให้ท่านชอบธรรมเมื่อใด?

3. ท่านจะสามารถกลายเป็ นความชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าได้อย่างไร?

4. คริ สเตียนควรกล่าวโทษตนเองในเรื่ องความบาปหรื อไม่?

5. ท่านควรทาเช่นไรหากท่านทาบาปหลังจากที่เป็ นคริ สเตียนแล้ว?

