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ทานไดรับอะไรบาง?

เม่ือทานรับเชื่อ
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ทานเปนบุตรของพระเจาและสมาชิกคนหนึ่ง
ในครอบครัวของพระเยซูคริสต

"แตสวนบรรดาผู ท่ีตอนรับพระองค พระองคทรงประทานอํานาจใหเปนบุตรของพระเจา
คือคนท้ังหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค" ยอหน 1:12
ทันทีท่ีทานรับเชื่อ ทานไดรับสิทธิเปนบุตรของพระเจา พระเจาทรงรักทานเหมือนบุตร
ท่ีรักคนหนึ่ง สมมุติวา ถาวันขางหนาทานทิ้งพระเจาไป พระเจาจะไมท้ิงทานเลยถึงแม
ทานจะไมปฏิเสธไมนับถือพระเจาอีกตอไป พระเจายังรักทานอยูเสมอและทานยังไดรับ
สิทธิท่ีจะเขาแผนดินสวรรคอยูตลอดไปเปนนิจเพราะทานเปนบุตรของพระเจา (โรม 8:1;
โรม 8:38-39; ยอหน 3:15)

ทานเปนคนใหมไมใชคนเกาที่รักความบาปตอไป
"เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว สิ่งสารพัดท่ีเกา ๆ
ก็ลวงไป นี่แนะ กลายเปนสิ่งใหมท้ังนั้น" 2 โครินธ 5:17
"อยาพูดมุสาตอกันเพราะวาทานไดถอดทิ้งมนุษยเกา กับการปฏิบัติของมนุษยนั้นเสีย
แลว และไดสวมมนุษยใหมท่ีกําลังทรงสรางข้ึนใหมในความรูตามแบบพระฉายของพระ-
องค ผูไดทรงสรางข้ึนนั้น" โคโลสี 3:9-10
ทานจะตองตัดสินใจทิ้งความผิดบาปของทานแลวยอมใหพระเยซูคริสตสรางนิสัยท่ีดีให
แกทาน ถาทานขาดกําลังพระเยซูคริสตมีฤทธิ์อํานาจที่จะชวยใหทานชนะบาปได เพียง
แตทานขอกําลังจากพระองคเทานั้น เพราะความบาปจะฉุดทานไมใหเจริญข้ึนในชีวิต
คริสเตียนและเมื่อทานทิ้งความบาปแลว พระเยซูคริสตพระองคจะทรงอวยพรในชีวิตของ
ทานมากมาย

ทานจะมีผูชวยใหมคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของทาน
"ถาพระวิญญาณของพระเจาทรงสถิตอยูในทานทั้งหลายจริง ๆ แลว ทานก็มิไดอยูฝาย
เนื้อหนัง แตอยูฝายพระวิญญาณ ผูใดไมมีพระวิญญาณของพระคริสต ผูนั้นก็ไมเปน
ของพระองค" โรม 8:9
"ดังนี้แหละเราทั้งหลายจึงรูวา เราอยูในพระองคและพระองคทรงสถิตอยูในเรา เพราะ
พระองคไดทรงโปรดประทานพระวิญญาณของพระองคแกเรา" 1 ยอหน 4:13
"เม่ือพระองค พระวิญญาณแหงความจริงจะเสด็จมาแลว พระองคจะนําทานทั้งหลายไปสู
ความจริงท้ังมวล เพราะพระองคจะไมตรัสโดยพระองคเอง แตพระองคจะตรัสสิ่งท่ีพระ-
องคทรงไดยิน และพระองคจะทรงแจงใหทานทั้งหลายรูถึงสิ่งเหลานั้นท่ีจะเกิดข้ึน" ยอหน
16:13
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พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยูภายในทานทันทีท่ีรับเชื่อ (เอเฟซัส 1:13) พระวิญญาณ
บริสุทธิ์พระองคจะทรงนําในชีวิตของทานและตักเตือนทานโดยที่จะมีเสียงของพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์เตือนภายในจิตใจของทานเมื่อทานเขาสูความบาป อีกประการหนึ่งพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทัยเม่ือคริสเตียนทําบาป (เอเฟซัส 4:30)

พระเยซูคริสตพระองคจะทรงรักษาทานไว
พระองคทรงรักษาความรอดของทานไวเปนนิจ  

"เราใหชีวิตนิรันดรแกแกะนั้น และแกะนั้นจะไมพินาศเลย และจะไมมีผู ใดแยงชิงแกะ
เหลานั้นไปจากมือของเราได พระบิดาของเราผูประทานแกะนั้นใหแกเราเปนใหญกวา
ทุกสิ่ง และไมมีผูใดสามารถชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถของพระบิดาของเราได" ยอหน
10:28-29
พระเยซูคริสตเปนผู รักษาความรอดของทานไว ไมใชทานเปนผู รักษาความรอดโดยการ
ประพฤติ ฉะนั้นผู ท่ีบังเกิดใหมเปนคริสเตียนที่แทจริงแลวต้ังแตรับเชื่อคร้ังแรกจึงไมมี
การตกนรกอีกไมวาในกรณีใดๆทั้งสิ้น เหตุท่ีคริสเตียนประพฤติดีเพราะรักพระเยซู
คริสตไมใชเพื่อจะรอด (เอเฟซัส 5:1)

พระองคทรงรักษาทานไวใหมีชัยชนะตอการทดลอง  
"ไมมีการทดลองใด ๆ เกิดข้ึนกับทาน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษยท้ัง
หลาย แตพระเจาทรงสัตยซื่อ พระองคจะไมทรงใหทานตองถูกทดลองเกินกวาท่ีทานจะ
ทนได แตเม่ือทรงทดลองทานนั้นพระองคจะทรงโปรดใหทานมีทางท่ีจะหลีกเล่ียงไดดวย
เพื่อทานจะมีกําลังทนได" 1 โครินธ 10:13
เม่ือเปนคริสเตียนแลวยอมมีการทดลองเขามาในชีวิตของทาน แตพระเยซูคริสตมีพระ
สัญญาที่จะชวยทานใหมีชัยชนะตอการทดลอง การทดลองทําใหคริสเตียนเติบโตขึ้นใน
พระเจา เหมือนกับการสอบเลื่อนชั้น แตทานจะชนะการทดลองแนนอนเม่ือทานพึ่ง
พระเยซูคริสต

พระเยซูคริสตจะทรงชวยทานใหมีชัยชนะเหนือความบาป
"องคพระผูเปนเจาทรงทราบวิธีท่ีจะชวยคนชอบธรรมใหรอดพนจากการทดลองตาง ๆ
และทรงทราบวิธีท่ีจะรักษาคนอธรรมไวจนถึงวันพิพากษาเพื่อจะไดลงโทษเขา" 2 เปโตร
2:9
คริสเตียนเมื่ออยูในโลกนี้ตองเผชิญความบาปที่มาลอลวงทุกๆวัน ถาทานยอมมอบชีวิตไว
กับพระเยซูคริสต พระองคจะทรงชวยทานใหมีชัยชนะเหนือบาปที่มาลอลวงได
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ทานจะตองขอรับบัพติศมาและเขารวมประชุมกับคริสตจักรแบพติสอิสระ
พิธีบัพติศมาเปนพิธีแหงพระพร  

"เหตุฉะนั้น ทานทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ใหรับบัพติศมาในพระนามแหง
พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์" มัทธิว 28:19
การรับบัพติศมาเปนกาวแรกที่เรานบนอบเชื่อฟงพระเยซูคริสต
"ฝายเปโตรจึงกลาวแกเขาวา "จงกลับใจเสียใหมและรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซู
คริสตสิ้นทุกคน เพื่อวาพระเจาทรงยกความผิดบาปของทานเสีย และทานจะไดรับของ
ประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์" คนทั้งหลายที่ รับคําของเปโตรดวยความยินดีก็รับ
บัพติศมา ในวันนั้นมีคนเขาเปนสาวกประมาณสามพันคน" กิจการ 2:38, 41
การรับบัพติศมาเปนการเขาเปนสมาชิกของคริสตจักร
"เชนนั้นแหละ บัดนี้พิธีบัพติศมาก็เปนภาพที่รอดแกเราทั้งหลาย (ไมใชดวยชําระราคีแหง
เนื้อหนัง แตโดยใหมีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดีจําเพาะพระเจา) โดยซึ่งพระเยซูคริสตได
ทรงเปนข้ึนมาจากตาย" 1 เปโตร 3:21
การรับบัพติศมาเปนภาพแหงความรอด (ตอนท่ีรับเชื่อคร้ังแรก)
"และไดถูกฝงไวกับพระองคในพิธีบัพติศมาแลวและในพิธีนั้นทานไดเปนข้ึนมากับพระ
องคดวยโดยเชื่อในการกระทําของพระเจาผูไดทรงบันดาลใหพระองคเปนข้ึนมาจากความ
ตาย" โคโลสี 2:12
การรับบัพติศมาเปนการตัดสินใจท้ิงความบาปเพื่อดําเนินชีวิตใหมตามพระเยซูคริสต
และเปนการประกาศตัวตอทุกคนวาทานเปนคริสเตียนแลว

พระวจนะของพระเจาในพระคัมภีรเทานั้น
ที่เปนอาหารฝายจิตวิญญาณแกทาน

"เชนเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ํานมอันบริสุทธิ์แหงพระวจนะ เพื่อจะทําใหทาน
ท้ังหลายเติบโตขึ้น" 1 เปโตร 2:2
ถาทานไมอานพระคัมภีร ชีวิตคริสเตียนของทานจะไมเติบโตและทานจะไมรูวาทานควร
ทําอะไรบางในชีวิตของทาน เปรียบกับทารกที่ไมยอมด่ืมนม
"จงใหพระวาทะของพระคริสตดํารงอยูในตัวทานอยางบริบูรณดวยปญญาทั้งสิ้น จงสั่งสอน
และเตือนสติกันดวยเพลงสดุดี เพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญดวย จงรองเพลงดวย
พระคุณจากใจของทาน ถวายองคพระผูเปนเจา" โคโลสี 3:16
ถาทานอานพระคัมภีรทานจะเปนคนที่ฉลาดรอบรูและมีสติปญญา
"จงอุตสาหสําแดงตนเองใหเปนท่ีชอบพระทัยพระเจา เปนคนงานที่ไมตองอายใชพระ
วจนะแหงความจริงอยางถูกตอง" 2 ทิโมธี 2:15
ถาทานอานพระคัมภีรแลวทานจะรู หลักความจริงในพระคัมภีรวาพระคัมภีรสอนวา
อะไรและคนไหนกลาวความจริงหรือความเท็จท่ีเล่ียงไปจากความจริงในพระคัมภีร
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"อยาใหหนังสือธรรมบัญญัตินี้หางเหินไปจากปากของเจา แตเจาจงตรึกตรองตามนั้นท้ัง
กลางวันและกลางคืน เพื่อเจาจะไดระวังท่ีจะกระทําตามขอความที่เขียนไวนั้นทุกประการ
แลวเจาจะมีความจําเริญ และเจาจะสําเร็จผลเปนอยางดี" โยชูวา 1:8
ทานอานพระคัมภีรและประพฤติตามที่พระเจาสอนไวทานจะเปนผูหนึ่ งท่ี เจริญรุงเรือง
ประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิตและไดรับพระพรจากพระเจามากมายในชีวิตของทาน

ทานตองอธิษฐานตอพระเจาทุกๆวัน
"ท้ังเวลาเชา เวลาเย็น และเวลาเที่ยง ขาพเจารองทุกขและคร่ําครวญ และพระองคจะทรง
ฟงเสียงของขาพเจา" สดุดี 55:17
"จงเฝาระวังและอธิษฐาน เพื่อทานจะไมเขาในการทดลอง จิตใจพรอมแลวก็จริง แตเนื้อ-
หนังยังออนกําลัง" มัทธิว 26:41
"อยาทุกขรอนในสิ่งใด ๆ เลย แตจงทูลเร่ืองความปรารถนาของทานทุกอยางตอพระเจา
ดวยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ" ฟลิปป 4:6
"ถาทานจะขอสิ่งใดในนามของเรา เราจะกระทําสิ่งนั้น" ยอหน 14:14
การอธิษฐานเปนการที่ทานพูดกับพระเจา การอธิษฐานไมไดกําหนดรูปแบบตายตัว จะ
อธิษฐานที่ไหน เม่ือไร ในอริยาบถตางๆก็ไดท้ังนั้น แตเม่ืออธิษฐานใหพึ่งในพระนามของ
พระเยซูคริสตเจาเทานั้น และพระเจามีพระสัญญาวาเม่ือทานรองเรียกหาพระองค พระ
องคจะทรงสดับฟงคําทูลขอของทาน

ทานควรเกลียดชังและหลีกหนีจากความบาป
"ดูกอนพวกที่รัก ขาพเจาวิงวอนทานทั้งหลายเหมือนทานเปนแขกเมืองและเปนนักทอง-
เท่ียวแสวงผล ใหทานอดกลั้นจากความปรารถนาในเนื้อหนัง ซึ่งเปนขาศึกตอวิญญาณ-
จิต" 1 เปโตร 2:11
คริสเตียนเราเปนบุตรของพระเจาซึ่งพระองครักความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ คริส-
เตียนเราอยูในโลกนี้ เปนแคนักทองเท่ียว วันหนึ่งเราจะกลับบานถาวรของเราคือเมือง
สวรรค ฉะนั้นเราควรมีชีวิตท่ีบริสุทธิ์เหมือนอยางพระเยซูคริสต
"พระเจาไดทรงซื้อทานไวแลวตามราคา เหตุฉะนั้นทานจงถวายพระเกียรติแดพระเจาดวย
รางกายของทานและดวยจิตวิญญาณของทาน ซึ่งเปนของพระเจา" 1 โครินธ 6:20
รางกายของเราพระเจาซื้อไวดวยราคาสูงคือดวยพระโลหิตของพระเยซูคริสต เราไมควร
ใชรางกายของเราเปนเคร่ืองมือในการทําบาป
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ทานควรอุทิศเวลา, ของประทานและสิ่งของที่มีอยู
ในการปรนนิบัติรับใชพระเยซูคริสต

อุทิศเวลา  
"เหตุฉะนั้นทานจงระมัดระวังในการดําเนินชีวิตใหดี อยาใหเหมือนคนไรปญญา แตให
เหมือนคนมีปญญา จงฉวยโอกาสเพราะวาทุกวันนี้เปนกาลที่ชั่ว" เอเฟซัส 5:15-16
ทานควรฉวยโอกาสที่จะใชเวลาในโลกนี้ใหคุมคาในการประกาศขาวประเสริฐของพระเยซู
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 เราจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไมได ถาขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดความสามารถใน
รางกายลดลงซึ่งเราเรียกวา รางกายพิการ คริสตจักรจะเจริญได สมาชิก (เปรียบเหมือน
อวัยวะ) ตองชวยกันทํางานรับใช อยาคิดวาทานไมสําคัญ ทานรูม้ัยทานเปนคนหนึ่งท่ี
สําคัญมากในคริสตจักร

สิ่งของท่ีมีอยู  
"ทุกวันตนสัปดาหใหพวกทานทุกคนเก็บผลประโยชนท่ีไดรับไวบาง ตามที่พระเจาไดทรง
ใหทานจําเริญ" 1 โครินธ 16:2
เม่ือทานสัตยซื่อในการถวายทรัพย พระเจาจะทรงอวยพรทานมากมายในชีวิต
"คนที่หวานเพียงเล็กนอยก็จะเกี่ยวเก็บไดเพียงเล็กนอย คนที่หวานมากก็จะเกี่ยวเก็บ
ไดมาก ทุกคนจงใหตามที่เขาไดคิดหมายไวในใจ มิใชใหดวยนึกเสียดาย มิใชใหดวย
การฝนใจ เพราะวาพระเจาทรงรักคนนั้นท่ีใหดวยใจยินดี และพระเจาทรงฤทธิ์สามารถ
ประทานพระคุณอันอุดมทุกอยางแกทานทั้งหลาย เพื่อใหทานมีทุกสิ่งทุกอยางเพียงพอ
สําหรับตัวเสมอ ท้ังจะมีสิ่งของบริบูรณสําหรับงานที่ดีทุกอยางดวย" 2 โครินธ 9:6-8
ทานกลาหาญถวายมากเทาใด พระเจาทรงอวยพระพรทานมากเทานั้น และทานไมตอง
กลัววาจะขัดสนหรือยากจนลง ทานจะมีเพียงพอสําหรับตัวเองและเผื่อใหผู อ่ืนดวย การ
ถวายนั้นถาทานนึกเสียดายและฝนใจไมตองถวายเลย พระเจาไมไดเปนคนขอทาน
ท่ีลงมาจากสวรรค เพราะสิ่งสารพัดในโลกนี้เปนของพระองค พระเจาตองการดูจิตใจวา
ทานรักพระองคและสัตยซื่อแคไหน พระองคพรอมท่ีจะเทพระพรใหทานจนเกินความ
ตองการ เงินถวายก็กลับมาใชในงานคริสตจักร เชนคาอาหารแตละอาทิตย, คาน้ํา, ไฟฟา,
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โทรศัพท, ใบปลิว, พิมพหนังสือ, สนับสนุนมิชชั่นนารีในการประกาศ, สนับสนุนอาจารย
ผูประกาศในคริสตจักร, คารถรับ-สงสมาชิกท่ีมารวมประชุม ฯลฯ

ทานควรบอกผูอื่นวามีหนทางเดียวที่สามารถชวยใหเขาไปสวรรค
คือทางของพระเยซูคริสตเทานั้น

"ฝายพระองค (พระเยซู) จึงตรัสสั่งพวกสาวกวา "ทานทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศ
ขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน" มาระโก 16:15
ใหทานประกาศแกคนทุกคนโดยไมเลือกอาชีพ ชั้นวรรณะ เพราะคนบาปทุกคนตองการ
ความรอด
"ฝายศิษยท้ังหลาย. . .ก็เท่ียวประกาศพระวจนะนั้น" กิจการ 8:4
ทุกแหงท่ีทานไปควรฉวยโอกาสในการเปนพยาน

ทานควรรอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต
"ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีท่ีอยูหลายแหง ถาไมมีเราคงไดบอกทานแลว เราไปจัด-
เตรียมท่ีไวสําหรับทานทั้งหลาย และถาเราไปจัดเตรียมท่ีไวสําหรับทานแลว เราจะกลับมา
อีกรับทานไปอยูกับเรา เพื่อวาเราอยูท่ีไหนทานทั้งหลายจะอยูท่ีนั่นดวย" ยอหน 14:2-3
พระเยซูคริสตมีพระสัญญาวาพระองคจะเสด็จกลับมาเหมือนอยางขโมยโดยที่ ไมมีใคร
สามารถลวงรูและกําหนดเวลาได เม่ือพระองคมารับคริสเตียนจะมีเสียงแตรบนทองฟา
คริสเตียนที่ตายไปกอนเราจะฟนข้ึน หลังจากนั้นเราจะถูกรับข้ึนและถูกเปลี่ยนแปลง
รางกายใหมเปนกายทิพย เปนกายที่ไมเจ็บปวยอีกตอไป
"เหตุฉะนั้นพวกที่รัก เม่ือทานทั้งหลายยังคอยสิ่งเหลานี้อยู ทานก็จงอุตสาหใหพระองค
ทรงพบทานทั้งหลายอยูเปนสุข ปราศจากมลทินและขอตําหนิ" 2 เปโตร 3:14
คริสเตียนที่อยูในความบาปขาดการรับใชพระเยซูคริสต เม่ือพระเยซูคริสตเสด็จมาเขา
จะมีอะไรถวายใหพระเยซู

พระเยซูคริสตถามเราวา
"เราพลีชีวิตไมคิดเสียดาย ทานมีสิ่งใดถวาย?"

"เราทิ้งยศศักด์ิท้ังหมดศูนยเปลา ทานทิ้งอะไรเพื่อเรา?"
"เรานําของดีมายื่นแจกจาย ทานยื่นสิ่งใดถวาย?"
แลวทานละ ทานมีอะไรถวายใหพระเยซูบาง?


