ทานไดรับอะไรบาง?

เมื่อทานรับเชื่อ
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ทานเปนบุตรของพระเจาและสมาชิกคนหนึ่ง
ในครอบครัวของพระเยซูคริสต
"แตสวนบรรดาผู ที่ ตอนรับพระองค พระองคทรงประทานอํานาจใหเปนบุตรของพระเจา
คือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค" ยอหน 1:12
ทันทีที่ ทานรับเชื่ อ ทานไดรับสิทธิเปนบุตรของพระเจา พระเจาทรงรักทานเหมือนบุตร
ที่ รักคนหนึ่ง สมมุติวา ถาวันขางหนาทานทิ้ งพระเจาไป พระเจาจะไมทิ้ งทานเลยถึงแม
ทานจะไมปฏิเสธไมนับถือพระเจาอีกตอไป พระเจายังรักทานอยู เสมอและทานยังไดรับ
สิทธิที่จะเขาแผนดินสวรรคอยูตลอดไปเปนนิจเพราะทานเปนบุตรของพระเจา (โรม 8:1;
โรม 8:38-39; ยอหน 3:15)
ทานเปนคนใหมไมใชคนเกาที่รักความบาปตอไป
"เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้ นก็เปนคนที่ ถูกสรางใหมแลว สิ่งสารพัดที่เกา ๆ
ก็ลวงไป นี่แนะ กลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น" 2 โครินธ 5:17
"อย าพูดมุสาต อกันเพราะว าทานไดถอดทิ้ งมนุษย เกา กั บการปฏิบั ติของมนุษย นั้ นเสีย
แลว และไดสวมมนุษยใหมที่กําลังทรงสรางขึ้นใหมในความรูตามแบบพระฉายของพระองค ผูไดทรงสรางขึ้นนั้น" โคโลสี 3:9-10
ท านจะตองตั ดสิ นใจทิ้ งความผิ ดบาปของทานแล วยอมใหพระเยซูคริ สต สร างนิ สั ยที่ ดี ให
แกทาน ถาทานขาดกําลังพระเยซูคริสตมีฤทธิ์ อํานาจที่ จะชวยใหทานชนะบาปได เพียง
แต ทานขอกําลังจากพระองค เทานั้ น เพราะความบาปจะฉุดท านไม ใหเจริญขึ้ นในชี วิต
คริสเตียนและเมื่ อทานทิ้ งความบาปแลว พระเยซูคริสตพระองคจะทรงอวยพรในชีวิตของ
ทานมากมาย
ทานจะมีผูชวยใหมคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของทาน
"ถาพระวิญญาณของพระเจาทรงสถิตอยู ในทานทั้ งหลายจริง ๆ แลว ทานก็มิไดอยูฝาย
เนื้ อหนั ง แตอยู ฝายพระวิ ญญาณ ผู ใดไม มีพระวิญญาณของพระคริ สต ผู นั้ นก็ ไมเปน
ของพระองค" โรม 8:9
"ดังนี้ แหละเราทั้ งหลายจึ งรู วา เราอยู ในพระองคและพระองคทรงสถิ ตอยู ในเรา เพราะ
พระองคไดทรงโปรดประทานพระวิญญาณของพระองคแกเรา" 1 ยอหน 4:13
"เมื่อพระองค พระวิญญาณแหงความจริงจะเสด็จมาแลว พระองคจะนําทานทั้งหลายไปสู
ความจริงทั้งมวล เพราะพระองคจะไมตรัสโดยพระองคเอง แตพระองคจะตรัสสิ่ งที่ พระองคทรงไดยิน และพระองคจะทรงแจงใหทานทั้งหลายรูถึงสิ่งเหลานั้นที่จะเกิดขึ้น" ยอหน
16:13
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พระวิญญาณบริสุทธิ์ สถิ ตอยู ภายในทานทันทีที่ รับเชื่ อ (เอเฟซัส 1:13) พระวิญญาณ
บริ สุ ทธิ์ พระองค จะทรงนําในชี วิ ตของท านและตักเตื อนทานโดยที่ จะมี เสี ยงของพระวิ ญญาณบริสุ ทธิ์ เตื อนภายในจิ ตใจของทานเมื่ อท านเข าสู ความบาป อีกประการหนึ่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทัยเมื่อคริสเตียนทําบาป (เอเฟซัส 4:30)
พระเยซูคริสตพระองคจะทรงรักษาทานไว
พระองคทรงรักษาความรอดของทานไวเปนนิจ
"เราใหชี วิตนิ รันดรแก แกะนั้ น และแกะนั้ นจะไม พินาศเลย และจะไม มีผู ใดแย งชิงแกะ
เหล านั้ นไปจากมือของเราได พระบิ ดาของเราผู ประทานแกะนั้ นให แกเราเปนใหญกวา
ทุกสิ่ ง และไมมี ผู ใดสามารถชิงแกะนั้ นไปจากพระหั ตถของพระบิดาของเราได" ยอหน
10:28-29
พระเยซูคริสตเปนผู รักษาความรอดของทานไว ไมใชทานเปนผู รักษาความรอดโดยการ
ประพฤติ ฉะนั้ นผู ที่ บังเกิ ดใหม เปนคริสเตียนที่ แทจริงแล วตั้ งแตรั บเชื่ อครั้ งแรกจึงไม มี
การตกนรกอีกไม วาในกรณีใดๆทั้ งสิ้ น
เหตุที่ คริสเตียนประพฤติดีเพราะรั กพระเยซู
คริสตไมใชเพื่อจะรอด (เอเฟซัส 5:1)
พระองคทรงรักษาทานไวใหมีชัยชนะตอการทดลอง
"ไมมีการทดลองใด ๆ เกิดขึ้นกับทาน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษยทั้ง
หลาย แตพระเจาทรงสัตยซื่ อ พระองคจะไมทรงใหทานตองถูกทดลองเกินกวาที่ ทานจะ
ทนได แตเมื่อทรงทดลองทานนั้นพระองคจะทรงโปรดใหทานมีทางที่จะหลีกเลี่ยงไดดวย
เพื่อทานจะมีกําลังทนได" 1 โครินธ 10:13
เมื่ อเป นคริสเตียนแลวย อมมี การทดลองเข ามาในชีวิ ตของท าน แต พระเยซูคริ สตมี พระ
สัญญาที่ จะชวยทานใหมีชั ยชนะตอการทดลอง การทดลองทําใหคริ สเตียนเติบโตขึ้ นใน
พระเจา เหมือนกั บการสอบเลื่ อนชั้ น แตท านจะชนะการทดลองแนนอนเมื่ อทานพึ่ ง
พระเยซูคริสต
พระเยซูคริสตจะทรงชวยทานใหมีชัยชนะเหนือความบาป
"องคพระผู เป นเจ าทรงทราบวิ ธีที่ จะชวยคนชอบธรรมใหรอดพนจากการทดลองต าง ๆ
และทรงทราบวิธีที่จะรักษาคนอธรรมไวจนถึงวันพิพากษาเพื่อจะไดลงโทษเขา" 2 เปโตร
2:9
คริสเตียนเมื่ออยูในโลกนี้ตองเผชิญความบาปที่มาลอลวงทุกๆวัน ถาทานยอมมอบชีวิตไว
กับพระเยซูคริสต พระองคจะทรงชวยทานใหมีชัยชนะเหนือบาปที่มาลอลวงได
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ทานจะตองขอรับบัพติศมาและเขารวมประชุมกับคริสตจักรแบพติสอิสระ
พิธีบัพติศมาเปนพิธีแหงพระพร
"เหตุฉะนั้ น ทานทั้ งหลายจงออกไปสั่ งสอนชนทุ กชาติ ให รับบั พติศมาในพระนามแหง
พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์" มัทธิว 28:19
การรับบัพติศมาเปนกาวแรกที่เรานบนอบเชื่อฟงพระเยซูคริสต
"ฝายเปโตรจึงกลาวแกเขาวา "จงกลับใจเสียใหมและรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซู
คริ สตสิ้ นทุกคน เพื่ อว าพระเจ าทรงยกความผิ ดบาปของทานเสีย และทานจะไดรับของ
ประทานของพระวิ ญญาณบริสุ ทธิ์ " คนทั้ งหลายที่ รับคําของเปโตรดวยความยิ นดีก็ รับ
บัพติศมา ในวันนั้นมีคนเขาเปนสาวกประมาณสามพันคน" กิจการ 2:38, 41
การรับบัพติศมาเปนการเขาเปนสมาชิกของคริสตจักร
"เชนนั้นแหละ บัดนี้พิธีบัพติศมาก็เปนภาพที่รอดแกเราทั้งหลาย (ไมใชดวยชําระราคีแหง
เนื้อหนัง แตโดยใหมีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดีจําเพาะพระเจา) โดยซึ่งพระเยซูคริสตได
ทรงเปนขึ้นมาจากตาย" 1 เปโตร 3:21
การรับบัพติศมาเปนภาพแหงความรอด (ตอนที่รับเชื่อครั้งแรก)
"และได ถู กฝ งไว กั บพระองค ในพิ ธี บั พติ ศมาแล วและในพิ ธี นั้ นท านได เป นขึ้ นมากั บพระ
องคดวยโดยเชื่ อในการกระทําของพระเจาผูไดทรงบันดาลใหพระองคเปนขึ้ นมาจากความ
ตาย" โคโลสี 2:12
การรั บบั พติ ศมาเป นการตั ดสิ นใจทิ้ งความบาปเพื่ อดําเนิ นชี วิ ตใหม ตามพระเยซู คริ สต
และเปนการประกาศตัวตอทุกคนวาทานเปนคริสเตียนแลว
พระวจนะของพระเจาในพระคัมภีรเทานั้น
ที่เปนอาหารฝายจิตวิญญาณแกทาน
"เชนเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ํานมอันบริสุทธิ์แหงพระวจนะ เพื่อจะทําใหทาน
ทั้งหลายเติบโตขึ้น" 1 เปโตร 2:2
ถาทานไมอานพระคัมภีร ชีวิตคริสเตียนของทานจะไมเติบโตและทานจะไมรู วาทานควร
ทําอะไรบางในชีวิตของทาน เปรียบกับทารกที่ไมยอมดื่มนม
"จงใหพระวาทะของพระคริสตดํารงอยูในตัวทานอยางบริบูรณดวยปญญาทั้งสิ้น จงสั่งสอน
และเตือนสติกันดวยเพลงสดุ ดี เพลงนมัสการและเพลงสรรเสริ ญดวย จงรองเพลงด วย
พระคุณจากใจของทาน ถวายองคพระผูเปนเจา" โคโลสี 3:16
ถาทานอานพระคัมภีรทานจะเปนคนที่ฉลาดรอบรูและมีสติปญญา
"จงอุตส าหสําแดงตนเองให เปนที่ ชอบพระทัยพระเจ า เปนคนงานที่ ไม ตองอายใช พระ
วจนะแหงความจริงอยางถูกตอง" 2 ทิโมธี 2:15
ถ าท านอ านพระคั มภี ร แล วท านจะรู หลั ก ความจริ ง ในพระคั มภี ร ว าพระคั มภี ร สอนว า
อะไรและคนไหนกลาวความจริงหรือความเท็จที่เลี่ยงไปจากความจริงในพระคัมภีร
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"อยาใหหนังสือธรรมบัญญัตินี้หางเหินไปจากปากของเจา แตเจาจงตรึกตรองตามนั้ นทั้ ง
กลางวันและกลางคืน เพื่อเจาจะไดระวังที่ จะกระทําตามขอความที่เขียนไวนั้ นทุกประการ
แลวเจาจะมีความจําเริญ และเจาจะสําเร็จผลเปนอยางดี" โยชูวา 1:8
ท านอ านพระคั มภี ร และประพฤติ ตามที่ พระเจ าสอนไว ท านจะเป นผู หนึ่ งที่ เจริ ญรุ งเรื อง
ประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิตและไดรับพระพรจากพระเจามากมายในชีวิตของทาน
ทานตองอธิษฐานตอพระเจาทุกๆวัน
"ทั้งเวลาเชา เวลาเย็น และเวลาเที่ยง ขาพเจารองทุกขและคร่ําครวญ และพระองคจะทรง
ฟงเสียงของขาพเจา" สดุดี 55:17
"จงเฝาระวังและอธิษฐาน เพื่อทานจะไมเขาในการทดลอง จิตใจพรอมแลวก็จริง แตเนื้อหนังยังออนกําลัง" มัทธิว 26:41
"อยาทุกขรอนในสิ่งใด ๆ เลย แตจงทูลเรื่องความปรารถนาของทานทุกอยางตอพระเจา
ดวยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ" ฟลิปป 4:6
"ถาทานจะขอสิ่งใดในนามของเรา เราจะกระทําสิ่งนั้น" ยอหน 14:14
การอธิษฐานเปนการที่ทานพูดกับพระเจา การอธิษฐานไมไดกําหนดรูปแบบตายตัว จะ
อธิษฐานที่ไหน เมื่อไร ในอริยาบถตางๆก็ไดทั้งนั้น แตเมื่ออธิษฐานใหพึ่งในพระนามของ
พระเยซูคริสตเจาเทานั้ น และพระเจามีพระสัญญาวาเมื่ อทานรองเรียกหาพระองค พระ
องคจะทรงสดับฟงคําทูลขอของทาน
ทานควรเกลียดชังและหลีกหนีจากความบาป
"ดูกอนพวกที่รัก ขาพเจาวิงวอนทานทั้งหลายเหมือนทานเปนแขกเมืองและเปนนักทองเที่ ยวแสวงผล ใหทานอดกลั้ นจากความปรารถนาในเนื้อหนัง ซึ่งเปนขาศึกตอวิญญาณจิต" 1 เปโตร 2:11
คริสเตียนเราเปนบุตรของพระเจาซึ่ งพระองครักความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ คริสเตี ยนเราอยู ในโลกนี้ เปนแคนั กทองเที่ ยว วันหนึ่ งเราจะกลั บบานถาวรของเราคือเมื อง
สวรรค ฉะนั้นเราควรมีชีวิตที่บริสุทธิ์เหมือนอยางพระเยซูคริสต
"พระเจาไดทรงซื้อทานไวแลวตามราคา เหตุฉะนั้นทานจงถวายพระเกียรติแดพระเจาดวย
รางกายของทานและดวยจิตวิญญาณของทาน ซึ่งเปนของพระเจา" 1 โครินธ 6:20
รางกายของเราพระเจาซื้ อไวดวยราคาสูงคือดวยพระโลหิตของพระเยซูคริสต เราไมควร
ใชรางกายของเราเปนเครื่องมือในการทําบาป
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ทานควรอุทิศเวลา, ของประทานและสิ่งของที่มีอยู
ในการปรนนิบัติรับใชพระเยซูคริสต
อุทิศเวลา
"เหตุฉะนั้ นทานจงระมัดระวังในการดําเนินชีวิตใหดี อยาใหเหมือนคนไร ปญญา แตให
เหมือนคนมีปญญา จงฉวยโอกาสเพราะวาทุกวันนี้เปนกาลที่ชั่ว" เอเฟซัส 5:15-16
ทานควรฉวยโอกาสที่ จะใชเวลาในโลกนี้ ใหคุ มคาในการประกาศขาวประเสริฐของพระเยซู
คริสตและรวมงานกับคริสตจักรทุกรูปแบบ
ของประทาน
"อยาละเลยของประทานที่มีอยูในตัวทาน" 1 ทิโมธี 4:14
พระเจาใหของประทานทุกคนในงานรับใช เราควรใชใหเกิดประโยชนในงานของพระเจา
และถาทานใชของประทานของทาน พระเจาจะทรงเพิ่มเติมความสามารถพิเศษใหแกทาน
อยางเหลือลน
"ของประทานนั้นมีตาง ๆ กัน แตมีพระวิญญาณองคเดียวกัน" 1 โครินธ 12:4
ทุกคนมีความสามารถไมเหมือนกัน ดังนั้นแตละคนเมื่อไดใชความสามารถของตัวเองแลว
ทําใหเกิดพลังอันยิ่งใหญในคริสตจักร อวัยวะทุกสวนนั้นสําคัญไมวาปาก, จมูก, ตา, เทา,
มือ, แขนและศรีษะ เราจะขาดสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดไมได ถาขาดสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดความสามารถใน
รางกายลดลงซึ่งเราเรียกวา รางกายพิการ คริสตจักรจะเจริญได สมาชิก (เปรียบเหมือน
อวัยวะ) ตองชวยกันทํางานรับใช อยาคิดวาทานไมสําคัญ ทานรู มั้ ยทานเปนคนหนึ่ งที่
สําคัญมากในคริสตจักร
สิ่งของที่มีอยู
"ทุกวันตนสัปดาหใหพวกทานทุกคนเก็บผลประโยชนที่ไดรับไวบาง ตามที่พระเจาไดทรง
ใหทานจําเริญ" 1 โครินธ 16:2
เมื่อทานสัตยซื่อในการถวายทรัพย พระเจาจะทรงอวยพรทานมากมายในชีวิต
"คนที่ หว านเพี ยงเล็ กนอยก็จะเกี่ ยวเก็บได เพียงเล็กน อย คนที่ หว านมากก็จะเกี่ ยวเก็บ
ได มาก ทุกคนจงใหตามที่ เขาไดคิ ดหมายไวในใจ มิใช ใหด วยนึ กเสียดาย มิใช ใหด วย
การฝนใจ เพราะวาพระเจาทรงรักคนนั้ นที่ ใหดวยใจยินดี และพระเจาทรงฤทธิ์ สามารถ
ประทานพระคุ ณอันอุดมทุกอยางแก ทานทั้ งหลาย เพื่ อให ทานมีทุกสิ่ งทุกอย างเพียงพอ
สําหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณสําหรับงานที่ดีทุกอยางดวย" 2 โครินธ 9:6-8
ทานกลาหาญถวายมากเทาใด พระเจาทรงอวยพระพรทานมากเทานั้ น และทานไมตอง
กลัววาจะขัดสนหรือยากจนลง ทานจะมีเพียงพอสําหรับตัวเองและเผื่ อใหผู อื่ นดวย การ
ถวายนั้ นถาทานนึกเสียดายและฝ นใจไม ตองถวายเลย
พระเจ าไม ไดเป นคนขอทาน
ที่ ลงมาจากสวรรค เพราะสิ่ งสารพัดในโลกนี้ เปนของพระองค พระเจาตองการดูจิตใจวา
ทานรักพระองค และสั ตยซื่ อแค ไหน พระองคพรอมที่ จะเทพระพรใหท านจนเกินความ
ตองการ เงินถวายก็กลับมาใชในงานคริสตจักร เชนคาอาหารแตละอาทิตย, คาน้ํา, ไฟฟา,
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โทรศัพท, ใบปลิว, พิมพหนังสือ, สนับสนุนมิชชั่นนารีในการประกาศ, สนับสนุนอาจารย
ผูประกาศในคริสตจักร, คารถรับ-สงสมาชิกที่มารวมประชุม ฯลฯ
ทานควรบอกผูอื่นวามีหนทางเดียวที่สามารถชวยใหเขาไปสวรรค
คือทางของพระเยซูคริสตเทานั้น
"ฝายพระองค (พระเยซู) จึงตรัสสั่งพวกสาวกวา "ทานทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศ
ขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน" มาระโก 16:15
ใหทานประกาศแกคนทุกคนโดยไมเลือกอาชีพ ชั้ นวรรณะ เพราะคนบาปทุกคนตองการ
ความรอด
"ฝายศิษยทั้งหลาย. . .ก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น" กิจการ 8:4
ทุกแหงที่ทานไปควรฉวยโอกาสในการเปนพยาน
ทานควรรอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต
"ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่ อยูหลายแหง ถาไมมีเราคงไดบอกทานแลว เราไปจัดเตรียมที่ไวสําหรับทานทั้งหลาย และถาเราไปจัดเตรียมที่ไวสําหรับทานแลว เราจะกลับมา
อีกรับทานไปอยูกับเรา เพื่อวาเราอยูที่ไหนทานทั้งหลายจะอยูที่นั่นดวย" ยอหน 14:2-3
พระเยซู คริ สต มี พระสั ญญาว าพระองค จะเสด็ จกลั บมาเหมื อนอย างขโมยโดยที่ ไม มี ใคร
สามารถล วงรู และกําหนดเวลาได เมื่ อพระองคมารับคริสเตี ยนจะมีเสี ยงแตรบนทองฟา
คริ สเตียนที่ ตายไปก อนเราจะฟ นขึ้ น หลังจากนั้ นเราจะถูกรั บขึ้ นและถู กเปลี่ ยนแปลง
รางกายใหมเปนกายทิพย เปนกายที่ไมเจ็บปวยอีกตอไป
"เหตุฉะนั้ นพวกที่ รัก เมื่ อทานทั้งหลายยังคอยสิ่งเหลานี้อยู ทานก็จงอุตสาหใหพระองค
ทรงพบทานทั้งหลายอยูเปนสุข ปราศจากมลทินและขอตําหนิ" 2 เปโตร 3:14
คริ สเตียนที่ อยู ในความบาปขาดการรั บใชพระเยซู คริสต เมื่ อพระเยซูคริ สตเสด็จมาเขา
จะมีอะไรถวายใหพระเยซู

พระเยซูคริสตถามเราวา
"เราพลีชีวิตไมคิดเสียดาย ทานมีสิ่งใดถวาย?"
"เราทิ้งยศศักดิ์ทั้งหมดศูนยเปลา ทานทิ้งอะไรเพื่อเรา?"
"เรานําของดีมายื่นแจกจาย ทานยื่นสิ่งใดถวาย?"
แลวทานละ ทานมีอะไรถวายใหพระเยซูบาง?
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