สิ่งที่เรียกว่าพระคุณ

ยอห์น 1:17 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานธรรมบัญญัตนิ ั้นทางโมเสส ส่วนพระคุณและความจริงมา
ทางพระเยซูคริสต์
Ø ไม่มีภาษามนุษย์ใดๆในโลกทีจ่ ะอธิบายให้เห็นถึงภาพอันสมบูรณ์ของคําว่าพระคุณของพระเจ้า
Ø แต่มอี ย่างน้อย 3 สิ่ง ที่เรียกว่าพระคุณคือ...
1.พระคุณ คือการช่วยคนบาปคนหนึ่งให้ได้รับ ความรอดไม่ตกในบึงไฟนรก
เอเฟซัส2:8 ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้ง
หลายกระทําเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้
• พระวิญญาณบริสุทธิ์พระพร ความรอด ความโปรดปรานฯ
นีไ่ ม่ใช่รางวัลที่พระเจ้าประทานให้เนื่องมาจากการประพฤติอันดีของเรา
หรือเป็นเพราะผลบุญที่คนได้สะสม
แต่เป็นเพราะพระเจ้าทรงโปรดประทานความโปรดปรานให้กับคนบาป ผู้อ่อนแอ
ผู้สิ้นหวังโดยไม่คิดมูลค่า
• เราต้องรับเอาความปรารถนาดีของพระเจ้าโดยทางความเชื่อ ที่เหลือพระเจ้าเป็นผู้กระทํา
• เหตุผลสําคัญที่มนุษย์ต้องอาศัยความโปรดปรานของพระเจ้าเพราะมนุษย์ไม่สามารถช่วยตนเอง
ให้รอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าตกในบึงไฟนรกได้
ดังนั้นพระคุณจึงมาทางพระเยซูคริสต์(ทุกศาสนาสอนให้เราทําดีก็จริง
แต่ไม่มีใครที่ยอมชดใช้บาปเพื่อเรา เว้นแต่พระเยซูผู้เดียวเท่านั้น)
โรม 5:6-10 5 และความหวังใจมิได้ทําให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระ
เจ้าได้หลั่งเข้าสูจ่ ิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว 6 ขณะ
เมื่อเรายังขาดกําลัง พระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยคนบาปในเวลาทีเ่ หมาะสม 7 ไม่ใคร่จะมีใคร
ตายเพื่อคนตรง แต่บางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้ 8 แต่พระเจ้าทรงสําแดงความรักของพระองค์แก่
เราทั้งหลาย คือขณะทีเ่ รายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา9 เพราะเหตุนั้นเมื่อ
เราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดย
พระองค์ 10 เพราะว่าถ้าขณะทีเ่ รายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์ โดยทีพ่ ระบุตรของ
พระองค์สิ้นพระชนม์ ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์แน่
2.พระคุณ คือ การรักษาผู้ที่เชื่อให้ดําเนินชีวิตในชัยชนะตลอดวันคืนที่เขายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้
Ø คําถาม เมื่อเราเชื่อพระเยซู เรายังดําเนินอยู่ในโลกนี้
แล้วเราอยากจะเป็นคนที่ดําเนินชีวิตอย่างคนที่พ่ายแพ้
หรือเป็นคนที่ดําเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ ?
โรม6:1-41 ถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไร ควรเราจะอยู่ในบาปต่อไป เพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรือ 2
อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย พวกเราทีต่ ายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้ 3 ท่านไม่รู้หรือว่า เรา
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ทั้งหลายทีไ่ ด้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์ 4 เหตุ
ฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้
ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิรขิ องพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดําเนินตามชีวิตใหม่ด้วย
เหมือนกัน
• พระคุณพระเจ้า เป็นพระราชกิจแห่งความรักและพระเมตตาทีม่ ีไว้เพื่อให้ผู้เชื่อทุกคนมีคุณภาพชีวิตใ
หม่ที่เต็มไปด้วยชัยชนะ พระเจ้าอยากช่วยเราพระองค์ เป็นพระบิดาที่อยากให้เราคว้ารางวัลได้
§ แต่เราต้องยอมให้พระองค์เข้ามารื้อถอน เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา เยียวยา
ปลดปล่อยเราและสร้างเราใหม่ให้เป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์
• โดยพระคุณ ทําให้เราหลุดพ้นออกจากอํานาจของความบาป และการล่อลวงของมารได้
และนําเราเข้ามาอยู่ภายใต้การปกป้องของพระเจ้า (เมื่อก่อนเราถูกตัดขาดจากพระเจ้า
เพื่อมาเชื่อมต่อสนิทกับพระองค์)
• โดยพระคุณ เราจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงและได้รับการถูกสร้างใหม่เปลี่ยนจากคนที่ใช้การไม่ได้
เป็นคนที่ใช้การได้ โดยการประทานสติปัญญา อัดฉีดทรัพยากร ให้ของประทาน
ความรู้ความเข้าใจแก่เรา
• โดยพระคุณ เราจึงได้รับการปรับเปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่
เราจะมองความทุกข์ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะเสริมสร้างชีวิตของเราให้เข้มแข็งอดทนและนําสู่การเกิ
ดผลในชีวิตมากยิ่งขึ้น(อุปสรรคกลายเป็นอุปกรณ์)
• โดยพระคุณ เราจึงมีความชื่นชมยินดี ไม่ใช่เพราะสภาพแวดล้อมชีวิตที่ดี แต่เราพบคุณค่าและพบค
วามหมายของชีวิต (ชีวิตของพระเยซูผ่านทุกอย่างได้เพราะพึ่งพระบิดา เราจึงทําได้เช่นกัน)
Ø คําถาม ที่เราผ่านเรื่องเลวร้ายทั้งหลายมาได้ เปลี่ยนนิสัยไม่ดีๆ ได้ฯ เป็นเพราะเราเก่งเอง
หรือโดยพระคุณพระเจ้า ?
3.พระคุณ คือ การที่เราได้มีส่วนรับใช้ในนิมิตของพระเยซู
1โครินธ์15:10 แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างทีเ่ ป็นอยู่นี้ ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้า และพระคุณของ
พระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้น มิได้ไร้ประโยชน์ ตรงกันข้าม ข้าพเจ้ากลับทํางานมากกว่าพวก
เขาเสียอีก มิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทํา พระคุณของพระเจ้าซึ่งดํารงอยู่กับข้าพเจ้าต่างหากทีท่ ํา
• เปาโลเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ เพราะเขาขับเคลื่อนโดยพระคุณพระเจ้าตลอดชีวิตหลังกลับใจใหม่
ชีวิตก่อนมาเชื่อพระเยซูของเปาโล :
ü ประวัติคือเขาเป็นชาวยิวแท้ ได้รับสิทธิให้เป็นคนสัญชาติโรม พูดภาษากรีก
และภาษาฮีบรูได้อย่างคล่องแคล่ว ได้รับการศึกษาตามแบบอย่างพวกฟาริสี
และเป็นศิษย์เอกของกามาลิเอล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียง
เขาฝึกฝนเรียนการช่างเหมือนหนุ่มชาวยิวทั่วๆไป อาชีพที่เปาโลเลือกฝึกฝนคือการเย็บเต็นท์
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ü ความร้อนรนของเปาโลทางด้านธรรมบัญญัติของชาวยิวเป็นเหตุให้เปาโลต่อต้านพวก
คริสเตียนและเห็นชอบด้วยที่สเทเฟนถูกก้อนหินขว้างตาย
เปาโลเห็นว่าความเชื่อของคริสเตียนที่ว่าพระเยซูผู้ซึ่งตายบนไม้กางเขนเป็นพระคริสต์เป็นการหมิ่นปร
ะมาทพระเจ้า
เพราะเขาเข้าใจว่าคนที่ตายบนไม้กางเขนอยู่ภายใต้การสาปแช่งจะเป็นพระคริสต์ได้อย่างไร ?
ประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับเชื่อพระเยซูของเปาโล :
กิจการ 9:3-9 3 เมื่อเซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส
ในทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้รอบ 4
เซาโลจึงล้มลงถึงดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสมาว่า “เซาโลเซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทําไม” 5
เซาโลจึงทูลถามว่า “พระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด” พระองค์ตรัสว่า “เราคือเยซู ซึ่งเจ้าข่มเหง 6
แต่เจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมือง และเจ้าจะต้องทํา ประการใดจะมีคนบอกให้รู้” 7
คนทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยกันก็ยืนนิ่งพูดไม่ออก ได้ยินพระสุรเสียงนั้นแต่ไม่เห็นใคร 8
ฝ่ายเซาโลได้ลุกขึ้นจากพื้นดิน เมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็น เขาจึงจูงมือท่านไปยังเมืองดามัสกัส 9
ตาท่านก็มืดมัวไปถึงสามวัน และท่านมิได้กินหรือดื่มอะไรเลย
• พระเยซูทรงสําแดงพระองค์ต่อเปาโลทําให้เขาแน่ใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
ชีวิตหลังจากพบกับพระเจ้าของเปาโล :
• เขากลายเป็นคริสเตียนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในพันธสัญญาใหม่
เขาได้เป็นหุ้นส่วนในการรับใช้พระเจ้า เขาประกาศพระกิตติคุณไปแก่คนทั้งโลก
• เปาโลกล่าวถึงประสบการณ์ในการรับใช้ในพระคุณของพระเจ้า
กาลาเทีย6:14-15 แต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการอวดนอกจากเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา
ซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกตรึงไว้แล้วจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ตรึงไว้แล้วจากโลก
เพราะว่าการที่ถือพิธีเข้าสุหนัตหรือไม่ถือ ไม่เป็นของสําคัญอะไร แต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสําคัญ
• เปาโลเน้นว่าเรื่องกางเขนเป็นสิ่งที่สําคัญ
และการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเป็นคําพยานที่สําคัญในชีวิตของพวกเรา
• และเมื่อเราต้อนรับพระเยซูแล้ว พระเจ้ามีแผนการยิ่งใหญ่มากๆ สําหรับเรา
กิจการ26:13-18(Acts26:13-18) 13 ข้าแต่กษัตริย์ ในเวลาเที่ยงวันเมื่อกําลังเดินทางไป ข้าพระบาทได้
เห็นแสงสว่างกล้ายิ่งกว่าแสงอาทิตย์ ส่องลงมาจากท้องฟ้า ล้อมรอบข้าพระบาทกับคนทั้งหลายทีไ่ ปกับ
ข้าพระบาท 14 ครั้นข้าพระบาทกับคนทั้งหลายล้มคะมําลงที่ดิน ข้าพระบาทได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้า
พระบาทเป็นภาษาฮีบรูว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทําไม ซึ่งเจ้าถีบประตักก็เจ็บตัวเจ้าเอง’ 15 ข้า
พระบาททูลถามว่า ‘พระเจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นผู้ใด’ พระองค์จึงตรัสว่า ‘เราคือเยซูซึ่งเจ้าข่มเหงนั่นแหละ
16 แต่ว่าจงลุกขึ้นยืนเถิด ด้วยว่าเราได้ปรากฏแก่เจ้าเพื่อจะตั้งเจ้าไว้ให้เป็นผู้รับใช้ และเป็นพยานถึง
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เหตุการณ์ซึ่งเจ้าเห็น และถึงเหตุการณ์ทเี่ ราจะสําแดงตัวเราเองแก่เจ้าในเวลาภายหน้า 17 เราจะช่วยเจ้า
ให้พ้นจากชนชาตินี้ และจากคนต่างชาติทเี่ ราจะใช้เจ้าไปหานั้น 18 เพื่อจะให้เจ้าเบิกตาของเขา เพื่อเขา
จะกลับจากความมืดมาถึงความสว่าง และจากอํานาจของซาตานมาถึงพระเจ้า เพื่อเขาจะได้รับการ
ยกโทษความบาปผิดของเขา และให้ได้รับทีซ่ ึ่งจะได้ด้วยกันกับคนทั้งหลาย ซึ่งถูกชําระให้เป็นผูช้ อบธรรม
แล้วโดยความเชื่อในเรา’
Ø เปาโลได้เข้าสู่แผนการใหม่ เป็นแผนการที่ดียอดเยี่ยม และในขณะที่เปาโลรับใช้พระเจ้า
เขาได้มองเห็นตัวเองเป็นคนอ่อนแอที่ต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้า
ดังนั้นไม่ใช่ว่าคุณต้องเข้มแข็งก่อนถึงจะรับใช้พระเจ้าได้
แต่เพราะอ่อนแอแล้วพึ่งพระเจ้าเราจึงรับใช้ได้
2โครินธ์12:9-10 9 แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความ
อ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น” เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความ
อ่อนแอของข้าพเจ้า เพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า 10 เหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์
ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า ในการประทุษร้ายต่างๆ ในความยากลําบาก ในการ
ถูกข่มเหง ในความอับจน เพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้น
• คําพยานและคําสารภาพของเปาโลที่ว่า “เมื่อข้าพเจ้าอ่อนแอ ข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งขึ้น”มาจาก
ü ชีวิตของเปาโลทุกอย่างชี้ไปที่ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ในเขา
ü และถ้าหากเราไม่ได้สํานึกในบุญคุณของพระเจ้า เราก็จะมีแรงจูงใจอื่นๆ ที่ผิดๆ ในการรับใช้
และสุดท้ายเราก็จะเลิกไม่อยากรับใช้พระเจ้าเพราะไม่ได้ตามใจที่ตัวเองต้องการ
***ชีวิตคริสเตียนไม่สามารถเกิดผลได้ถ้าเราไม่ยอมจํานนหรือสํานึกต่อพระคุณของพระเจ้า***
Ø คําถาม ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตตอบสนองพระคุณโดยการรับใช้พระองค์มากน้อยแค่ไหน ?
จะทํายังไงที่จะสนองพระคุณได้มากกว่านี้ ?
• เปาโลตั้งเป้าหมายที่จะเชื่อฟังกระทําตามนิมิตพระมหาบัญชาของพระเยซูและเขามุ่งมั่นที่จะกระทําต
ามนิมิตและการทรงเรียกให้สําเร็จ
กิจการ 20:24 แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสําหรับตัวข้าพเจ้า
แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทําหน้าที่ให้สําเร็จก็แล้วกัน
และทําการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ
ซึ่งสําแดงพระคุณของพระเจ้านั้น
• เขาตั้งเป้าหมายที่จะเชื่อฟังกระทําตามนิมิตพระมหาบัญชาของพระเยซูและเปาโลมุ่งมั่นที่จะกระทําต
ามนิมิตและการทรงเรียกของตนให้สําเร็จ ไม่ว่าจะต้องเจอความยากลําบากแค่ไหนก็ตาม
2โครินธ์11:23-28 23 เขาเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์หรือ ข้าพเจ้าเป็นดีกว่าเขาเสียอีก
(ข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้า) ข้าพเจ้าทํางานใหญ่ยิ่งกว่าเขาอีก ข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าเขา
ข้าพเจ้าถูกโบยตีเกินขนาดข้าพเจ้าหวิดตายบ่อยๆ24 พวกยูเดียเฆี่ยนข้าพเจ้าห้าครั้งๆ ละสามสิบเก้าที 25
เขาตีข้าพเจ้าด้วยตะบองสามครั้ง เขาเอาก้อนหินขว้างข้าพเจ้าครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตกสามครั้ง
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ข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง 26 ข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆ เผชิญภัยอันน่ากลัวในแม่น้ํา
เผชิญโจรภัย เผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเอง เผชิญภัยจากคนต่างชาติ เผชิญภัยในนคร
เผชิญภัยในป่า เผชิญภัยในทะเล เผชิญภัยจากพี่น้องทรยศ 27 ต้องทํางานเหน็ดเหนื่อยและยากลําบาก
ต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆ ต้องหิวและกระหาย ต้องอดข้าวบ่อยๆ ต้องทนหนาวและเปลือยกาย 28
และนอกจากนั้นยังมีการอื่นที่บีบข้าพเจ้าอยู่ทุกวันๆ คือความกระวนกระวายถึงคริสตจักรทั้งปวง
29มีใครบ้างเป็นคนอ่อนกําลังและข้าพเจ้าไม่อ่อนกําลังด้วย มีใครบ้างที่ถูกนําให้สะดุด
และข้าพเจ้าไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนด้วย
• เปาโลเป็นคนอ่อนแอคนหนึ่งที่พึ่งพระคุณพระเจ้า และเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนโลก
• และเมื่อใกล้วาระสุดท้ายแห่งชีวิตบนโลกนี้ เปาโลจึงสามารถกล่าวได้ว่า ท่านได้ต่อสู้อย่างเต็มกําลัง
และจะไปรับรางวัลที่พระเจ้าจะทรงประทานให้แก่ท่าน
Ø คําถาม วันนี้เราต่อสู้กําลังแล้วรึยัง? รักพระเจ้าสุดๆ แล้วหรือยัง?
เรารับใช้อย่างสุดกําลังแล้วหรือยัง ?
2ทิโมธี4:7-8 7 ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกําลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด
ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว8 ต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้า
ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรม
จะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและมิใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้น
แต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์
• พระเจ้าสามารถใช้เราได้เหมือนที่พระองค์ใช้เปาโล แต่เราต้องตัดสินใจพึ่งพระคุณพระเจ้าตลอดชีวิต
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