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 บทท่ี 14 การกลบัใจใหม่ 1 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า  การกลับใจใหม่หมายความว่าอะไร เเละมีความส าคญัเพียงใดในชีวิตคริสเตียน 

 คนทั่วไปส่วนมากเหน็ว่าการท าชั่วไม่ใช่เร่ืองใหญ่โต เขาไม่เสยิใจเพราะบาปที่เขาเคยท ามา น้อยคนจะ 

  รังเกยีจตัวเองที่เคยโกหก เคยอจิฉาคนอืน่ หรือเคยท าบาปอย่างหน่ึงอย่างใด แต่ว่าพระเจ้าต้องการให้ 

  มนุษย์ร้งเกยีจบาปเเละกลับใจเสยีใหม่ 

 กจิการ 2:22-24 , 36-41 

ถาม - ตอบ 

1.  คนอธรรมได้ท าอะไรกบัพระเยซู? 

  ตอบ  กจิการ 2:23 ................................................................ 

2. ใครท าให้พระเยซูคืนพระชนม์? 

  ตอบ  กจิการ 2:24   ................................................................. 

3. พระเยซูที่มนุษย์ได้ตรึงไว้ พระเจ้าทรงไถ่ให้คืนพระชนม์เเล้วตั้งขึ้นให้เป็นอะไร? 

  ตอบ  กจิการ 2: 36   ................................................................. 

4. เม่ือคนที่ฟังเปโตรเทศนาเข้าใจว่า เขาได้ประหารชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขามีความรู้สกึอย่างไร? 

  ตอบ  กจิการ 2: 37   ................................................................. 

5. เปโตรบอกเขาใหัท าอะไร? 

  ตอบ  กจิการ 2: 38   ................................................................. 

6.  ค าว่า กลับใจเสยีใหม่หมายความว่าอะไร? 

  ตอบ  .............................................................................................. 

7. ถ้าเรายอมกลับใจใทม่ พระเจ้าจะทรงท าอะไรเพ่ือเรา? 

  ตอบ  กจิการ 2: 38   ................................................................. 

8. เเล้วเราจะได้รับอะไร? 

  ตอบ  กจิการ 2: 38   ................................................................. 

9. พระสญัญาน้ันส าหรับใครบ้าง? 

  ตอบ  กจิการ 2: 39   ................................................................. 

อธิบาย 

 การรังเกยีจบาปของเรา - คนที่กลับใจใหม่จะเร่ิมต้นด้วยการรู้ตัวว่า มีความผิดบาป เเละเสยีใจเพระบาป

เหล่าน้ัน เขาจึงรู้สกึรังเกยีจตวัเองเพราะว่าเขาเป็นคนบาป ดูเพ่ิมเติมใน  สดุดี 51:3-4 และ อสิยาห์ 59:12  

 หันหลังต่อบาป - คนที่กลับใจใหม่ต้องหันหลังต่อบาป ละทิ้งบาป ตดัขาด เเละเลิกเกี่ยวข้องกบับาปอย่าง

สิ้นเชิง      ดูเพ่ิมเติมใน  ยอห์น 8:11 เเละ 1 ยอห์น 3:6 , 9-10 

 ขอให้พระเจ้ายกโทษ - คนที่กลับใจใหม่ตัองเข้าใจว่า มีเพียงพระเยซูคริสต์เท่าน้ันที่ช่วยเขาได้ ถ้าพระเยซูไม่

เป็นผู้ช่วยให้รอดเขาจะต้องตกนรก เพราะฉะน้ันคนที่กลับใจใหม่ จะรีบวิงวอนทูลขอให้พระเจ้าช าระเขาจาก

บาปเเละยกโทษให้     ดูเพ่ิมเตึมใน 1 ยอห์น 1:9 ; 2:1-2 

น ามาใช ้

ท่านกลับใจใหม่หรือยัง ถ้าหากว่ามีใครที่ยังไม่ได้กลับใจเสยีใหม่ด้วยใจจริง ขอให้กลับใจสารภาพเดีย๋วน้ี 

ขอ้ท่องจ า กจิการ 2: 38 



 บทท่ี 15 การกลบัใจใหม่ 2 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า เราจ าเป็นต้องละทิ้งความเชื่อถือเก่าๆ เช่น การกราบไหว้รูปเคารพ การเชือ่ใน 

  อ านาจไสยศาสตร์ การถือฤกษ์ถือยาม ฯลฯ 

 สิ่งที่สามีปรารถนาจากภรรยาที่ร้กของเขาคือ ความซ่ือสตัย์ เเละความรัก เช่นกนั พระเจ้าผู้ทรงรักเรา 

  อย่างมากมาย พระองค์กป็รารถนาทีจ่ะให้เราซ่ือสตัย์ต่อพระองค์ เเละเชือ่ฟังพระองค์แต่เพียงผู้เดียว 

 1 เธสะโลนิกา 1:7-10 ; กาลาเทยี 4:8-11 ; เฉลยธรรมบัญญัติ 18:9-14 

ถาม - ตอบ 

1.  คริสเตียนชาวเธสะโลนิกาควรจะปฏิบัติอย่างไรให้คนที่เชือ่ได้เหน็? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 1:7 ................................................................ 

2. เม่ือเชือ่ถือในพระเจ้าเเล้ว เขาท าอย่างไรกบัรูปเคารพ? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 1:9 ................................................................. 

3. เขาท าเพ่ืออะไร? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 1:9 ................................................................. 

4. เม่ือชาวกาลาเทยียงัไม่รู้จักพระเจ้า เขาเป็นทาสของอะไร? 

  ตอบ  กาลาเทยี 4:8 ................................................................. 

5. เดีย๋วน้ีเขารู้จักใคร เเละใครรู้จักเขา? 

  ตอบ  กาลาเทยี 4:9   ................................................................. 

6.  อาจารย์เปาโลถามอะไรต่อ? 

  ตอบ  กาลาเทยี 4:9   ................................................................. 

7. เขาถีออะไรบ้าง? 

  ตอบ  กาลาเทยี 4:10   ................................................................. 

8. พระเจ้าทรงไม่ให้ชนชาตขิองพระองค์ท าอะไร? 

  ตอบ  เฉลยธรรมบัญญัต ิ18:9 ................................................................. 

9. พระเจ้าทรงห้ามเขาท าอะไร? 

  ตอบ  เฉลยธรรมบัญญัต ิ18:10-11 

1)   อย่าให้บุตร  ................................................................ 

2)   อย่าไปหาเเละอย่าเป็น ................................................................ 

3)   อย่าไปหาเเละอย่าเป็น ................................................................ 

4)   อย่าไปหาเเละอย่าเป็น ................................................................ 

5)   อย่าไปหาเเละอย่าเป็น ................................................................ 

6)   อย่าไปหาเเละอย่าเป็น ................................................................ 

7)   อย่าไปหาเเละอย่าเป็น ................................................................ 

8)   อย่าไปหาเเละอย่าเป็น ................................................................ 

9)   อย่าไปหาเเละอย่าเป็น ................................................................ 

10)  อย่าไปหาเเละอย่าเป็น  ................................................................ 

10. ผู้ใดที่กระท าอย่างน้ีย่อมเป็นอย่างไร? 

  ตอบ  เฉลยธรรมบัญญัต ิ18:12 ................................................................. 



11. คริสเตียนต้องเป็นอย่างไร? 

  ตอบ  เฉลยธรรมบัญญัต ิ18:13 ................................................................. 

12. คนของพระเจ้าจะปฏิบตัิตามอย่างคนที่อยู่รอบๆ เขาได้หรือไม่ เพราะอะไร? 

  ตอบ  เฉลยธรรมบัญญัต ิ18:14 ................................................................. 

 

อธิบาย 

 เร่ืองรูปเคารพ 

เรานมัสการพระเจ้าเเละไหว้รูปเคารพไนเวลาเดยีวกนัไม่ได้  เราต้องตดัสนิใจว่าจะนมัสการใคร ถ้าเราจะตดิตาม

พระผู้สร้าง พระเจ้าเที่ยงเเท้ เราจ าเป็นต้องทิ้ งรูปเคารพ  

 เร่ืองการถือฤกษ์ถือยาม 

ผีมันใส่ร้ายวันเวลาของพระเจ้า มันจะพูดว่าวันน้ันเวลาน้ันไม่ดีไม่เหมาะ เเละเดือนน้ีเดือนน้ันใม่ด ีรวมทั้งปีน้ันไม่

ดด้ีวย  คนที่ยังไม่เชือ่พระเจ้า เขามักจะไปหาหมอดูให้ดูฤกษ์ยาม ผีมันจะบอกวันไหนดีไม่ดีอย่างไร  ผู้คนกพ็ากนั

เชือ่ถือเเละท าตามค าเเนะน าของมันอย่างเคร่งครัด  ถ้าเราเชือ่ในพระเจ้าเเล้ว เราจะไม่ยึดถอืสิ่งเหล่าน้ี นอกจาก

พระเจ้าองคบ์ริสทุธ ิเพราะพระเจ้าทรงสร้างทุกวันมาล้วนเเต่ดทีั้งสิ้น 

 เร่ืองการเล่นเคร่ืองลางของขลัง พิธกีรรมทางไสยศาสตร์ 

เราเรียนรู้ว่า พระเจ้าทรงเกลียดการท านาย เเละการใหัพ่อมด หมอผีท าพิธทีางไสยศาสตร์ เพราะสิ่งเหล่าน้ีมาจาก

ผีมารซาตานที่พยายามให้มนุษยต์กอยู่ในอ านาจของมันเเละพยายามปิดปังความจริงของพระเจ้าเที่ยงเเท้ไม่ให้เรา

เข้าใจ  เม่ือเรามาเชื่อในพระเจ้าเราต้องไม่เกี่ยวข้องกบัไสยศาสตร์ เเละขอถอนค าพูดค าม่ันสญัญาที่เคยให้ไว้ เเละ 

ท าลายรูปเคารพที่มีอยู่ในความครอบครองของเราด้วย  เราต้องอธษิฐานมอบชีวิตของเราไว้ในพระหัตถข์องพระ

เจ้า ทั้งขอให้พระองค์ทรงปกป้องรักษาเราไว้จากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง 

 

น ามาใช ้

 ท่านจะปรนนิบตัิร้บใช้ใคร  ท่านมีรูปเคารพอยู่ในบ้านเเละอยู่ในความครอบครองของท่านหรือไม่  ถัามีท่าน

จะท าอย่างไรกบัรูปเคารพน้ัน 

 ท่านเคยไปหาหมอดูเพ่ือดูฤกษ์ยามให้ไหม ท่านพร้อมที่จะสารภาพความบาปเหล่าน้ีไหม เเละขอให้พระองค์

ทรงเป็นผู้น าเเต่ละวันในการด าเนินชีวิตของท่านต่อไป 

 ท่านพร้อมที่จะตัตความสมัพันธก์บัไสยศาสตร์ที่เคยมีอยู่ เเละท าลายวัตถุทางไสยศาสตร์ เเล้วอธษิฐานขอให้

พระเยซูเข้ามาควบคุมชวิีตของท่านหรือไม่ 

 

ขอ้ท่องจ า 1 ยอห์น 5:21 

 

คน้ควา้เพิม่เติม 

อพยพ 20:1-6 ; เฉลยธรรมบัญญัต ิ7:25-26; กจิการ 19:17-20 เเละ มัทธวิ 12:28-29 

  



 บทท่ี 16 ความเช่ือ 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจความหมายที่เเท้จริงของความเชื่อ 

 ทุกคนมีความเชือ่ บางคนเชือ่ผี บางคนเชือ่ศาสนาหน่ึง เเต่อกีคนเชื่ออกีศาสนาหน่ึง บางคนกเ็ชือ่ใน 

  ความสามารถของตวัเอง สิ่งที่คนใดคนหน่ึงเชือ่ จะมีผลในชีวิตของคนน้ัน  คนที่เชือ่ผีกเ็ล้ียงผ ีคนที่เชือ่ 

  ศาสนากป็ฏิบตัติามศาสนา คนที่เชือ่ในความสามารถของตวัเองกพ่ึ็งในตัวเอง  คริสเตียนเราเชือ่เเละ 

  ไว้วางใจในพระเจ้าองค์เดียว เเละความเชื่อน้ันมีผลในชวิีตของเรา 

 โรม 4:1-25 

ถาม - ตอบ 

1.  ถ้าอบัราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมโดยการประพฤติ ท่านกมี็ทางจะท าอะไร? 

  ตอบ  โรม 4:2  ................................................................ 

2. พระเจ้าทรงตอบสนองความเชื่อของอบัราฮัมอย่างไร? 

  ตอบ  โรม 4:3   ................................................................. 

3. อบัราฮ้มเชื่อในพระเจ้าเม่ือไหร่ ก่อนหรือหลังรับพิธเีข้าสหุนัต? 

  ตอบ  โรม 4:10  ................................................................. 

4. พระสญัญาเเละธรรมบัญญัตเิเตกต่างกนัอย่างไร? 

  ตอบ  โรม 4:13-17   ................................................................. 

5. อบัราฮ้มเชือ่ในพระเจ้าที่มีลักษณะอย่างไรบ้าง? 

  ตอบ  โรม 4:17+21   ................................................................. 

6.  พระเจ้าทรงตรัสสญัญาอะไรเเก่อบัราฮัม? 

  ตอบ  โรม 4:18   ................................................................. 

7. ความเชือ่ของอบัราฮัมมีลักษณะอย่างไร? 

  ตอบ  โรม 4:19-20   ................................................................. 

8. ถ้าเราเชื่อเช่นเดียวกบัอบัราฮัม เรารับอะไรจากพระเจ้า? 

  ตอบ  โรม 4:24-25   ................................................................. 

อธิบาย 

 ทุกคนมีความเชื่อเเต่คุณค่าของความเชื่อขึ้นกบัสิ่งที่คนน้ันเชื่อ เช่น คนทน่ึงเชื่อม่ันในสะพานเเห่งหน่ึง เเต่
สะพานน้ันไม่เเขง็เเรงเเละช ารุด ความเชื่อน้ันกไ็ม่มีประโยชน์ เพราะว่าสะพานทีเ่ขาเชื่อน้ันไม่ม่ันคง  เเต่อกี

คนหน่ึงมีความเชื่ออย่างไม่สงสยัในสะพานที่เเขง็เเรงม่ันคง ความเชื่อน้ันกมี็ประโยชน ็เพราะว่าสะพานที่เขา

เชื่อม่ันน้ันด ี เม่ือเราเชื่อในสิ่งทีด่ี เรากไ็ด้รับผลประโยชน์จากสิ่งน้ันโดยความเชื่อ 

 คนที่มีความเชื่อในพระเจ้าองคเ์ดยีว จะเป็นที่พอพระทยัของพระเจ้าได้  ดู ฮีบร ู11:6 

 ความเชื่อในพระเจ้าเพ่ิมยิ่งขึ้นได้ คริสเตียนอาจจะเร่ิมเชื่ออย่างหว่ันไหวออ่นเเอ เเต่ยิ่งรู้จักพระเจ้ากย็ิ่งท าให้
ความเชือ่ม่ันคงขึ้น 

 ความเชื่อต้องมีผลในชีวิต ความเชื่อที่ไม่มีผลเป็นความเชือ่ที่ตายไปแล้ว  ดู ยากอบ 2:14-26 

น ามาใช ้

ท่านเชือ่ในอะไร ถ้าเชือ่ไนพระเจ้าองค์เดียว กเ็ป็นที่พอพระทยัพระเจ้าอยู่เเล้ว เเต่ความเชือ่ของท่านม่ันคงขึ้นหรือ

เปล่า ความเชือ่ของท่านมีผลในชวิีตอย่างไรบ้าง ท่านจะให้ความเชือ่เติบโตยิ่งขึ้นได้อย่างไร 



ขอ้ท่องจ า “ข้าพเจ้าเชือ่ในพระเจ้าองคเ์ดียว”  เเละ  โรม 4:21 

 

 

หลกัขอ้เช่ือของอคัรธรรมทูต 

 

ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สดุ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลก 

 

ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา ทรงปฏิสนธิ์โดยพระวิญญาณบริสทุธิ์ ทรง

ก าเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี ทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนทอิสัปิลาตปกครอง ทรงถูกตรึงที่กางเขน แล้ว

มรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์ เสดจ็ลงสู่แดนมรณา ในวันที่สามทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองคเ์สดจ็ขึ้น

สวรรค์ประทบั ณ เบ้ืองขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สดุ จากที่น่ันพระองคจ์ะเสดจ็มาพิพากษาคนเป็นและคนตาย 

 

ข้าพเจ้าเช่ือวางใจในพระวิญญาณบริสทุธิ์ และเช่ือม่ันในสากลคริสตจักรบริสทุธิ์ ในการร่วมสมานฉันทร์ะหว่าง

ธรรมมิกชน การอภัยโทษบาป การที่กายคืนชีพ และสมบูรณ์ชีพนิรันดร์   อาเมน. 

  



 บทท่ี 17 การตดัสินใจ 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า  เราต้องเลือกระหว่างชวิีตเกา่หรือพระเยซูคริสต ์

 มีบางคนมาเป็นคริสเตียนเพ่ือหวังผลประโยชน์ เช่น การยกโทษบาป ชีวิตนิร้นดร์ ฯลฯ  

  โดยไม่ได้ละทิ้งชวิีตเกา่  ยงัคงท าบาป กราบไหว้รูปเคารพ ฯลฯ  เเต่เราจะต้องเลือกระหว่างสองทาง 

  จะจับปลาสองมือไม่ได้ 

 ลูกา 18:18-30 
 

ถาม - ตอบ 

1.  เศรษฐีหนุ่มอยากได้อะไร? 

  ตอบ  ลูกา 18:18 ................................................................ 

2. เศรษฐีหนุ่มยอมรับว่า เขาเป็นคนบาปหรือไม่? 

  ตอบ  ลูกา 18:20-21 ................................................................. 

3. พระเยซูทรงให้เศรษฐีหนุ่มละทิ้ งอะไรบ้าง? 

  ตอบ  ลูกา 18:22 ................................................................. 

4. ในการที่พระเยซูทรงสั่งดงัน้ัน พระองค์ให้เศรษฐีหนุ่มเลือกระหว่างสองอย่าง คืออะไรบ้าง? 

  ตอบ  ลูกา 18:22 ................................................................. 

5. เศรษฐีหนุ่มได้เลือกฝ่ายพระเยซู หรือฝ่ายทรัพย์สมบัติ? 

  ตอบ  ลูกา 18:23-25 ................................................................. 
 

อธิบาย 

 คริสเตยีนจะต้องเลือกระหว่างพระเยซูกบัสิ่งอืน่ๆ ที่ควรจะเป็นหน่ึงหรือเป็นสิ่งที่ส  าคญัที่สดุในชวิีตของเรา 
 ก่อนที่พระเยซจะเป็นหน่ึงได้ เราจะต้องปฏิเสธตวัเก่า เช่น การเหน็เเก่ตวั ศาสนา รูปเคารพต่างๆ ตลอดจน

ความชั่วของโลกน้ี เเละเลือกฝ่ายพระเยซูผู้เดียว 

 ในลูกา 18:18-27 ทรัพยส์มบัติเป็นพระในใจของเศรษฐี เพราะฉะน้ันเศรษฐีหนุ่มจะต้องปฏเิสธทรัพย์สมบัติ 

เเละรับเอาพระเยซูเป็นที่หน่ึงในใจ 
 

น ามาใช ้

ท่านได้เลือกฝ่ายพระเยซูหรือยัง  ท่านจะเชือ่พระเยซูเเละสิ่งอืน่พร้อมกนัไม่ได้  พระเยซูไม่ใช่พระองค์หน่ึงใน

จ านวนพระหลายๆ องค์  เเต่พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เเละต้องเป็นที่หน่ึงในใจของท่าน 
 

ขอ้ท่องจ า ลูกา 18:27 
 

คน้ควา้เพิม่เติม 

มัทธวิ 6:19-21, 24  1 โครินธ ์10:20-21 ลูกา 12:16-21  2 โครินธ ์6:16-7:1 

 

  



 บทท่ี 18 บพัติศมา 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า  การรับบัพติศมามีความหมายอะไรในชีวิตของคริสเตียน 

 คนที่ไม่เชื่อส่วนมากเม่ือเหน็คริสเตียนก าลังรับบัพตศิมา เขามักจะบอกว่า คริสเตียนก าลังล้างบาป เเต่ 

  การรับบพัติศมาไม่ใช่การล้างบาป  ไม่มีใครสามารถล้างบาปออกจากใจด้วยน า้ได้ ถ้ามนุษย ์

  เป็นคนบริสทุธิ์ได้โดยเพียงเเค่ล้างตวัเท่าน้ันกส็บายมาก ดงัน้ันถ้าการรับบัพติศมาไม่ได้เป็นการล้าง 

  บาปเเล้ว การรับบัพติศมาน้ีหมายความว่าอย่างไร 

 กจิการ 8:26-40 ; โรม 6:1-4 
 

ถาม - ตอบ 

1.  ฟีลิปประกาศเร่ืองอะไรให้ชาวเอทโิอเปียฟัง? 

  ตอบ  กจิการ 8:35 ................................................................ 

2. คร้ันเขาก าลังเดินทางไปกม็าถึงอะไร? 

  ตอบ  กจิการ 8:36 ................................................................. 

3. การรับบัพติศมามีเงื่อนไขอะไรบ้าง? 

  ตอบ  กจิการ 8:37 ................................................................. 

4. การรับบพัติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์หมายถึง ได้รับบัพตศิมาเข้าส่วนในอะไรของพระองค์? 

  ตอบ  โรม 6:3  ................................................................. 

5. การจุ่มลงในน า้หมายถึงอะไร? 

  ตอบ  โรม 6:4  ................................................................. 

6. การโผล่ขึ้นมาจากน า้ หมายถึงอะไร? 

  ตอบ  โรม 6:4  ................................................................. 

อธิบาย 

 การรับบัพติศมาเป็นเคร่ืองหมายเเสดงให้เหน็ว่า เราเป็นลูกของพระเจ้า  การรับบัพติศมาไม่สามารถช่วยให้

ใครรอดได้  มนุษย์รอดได้กด้็วยพระคุณของพระเจ้า และด้วยความเชื่อในพระองค์ ไม่ใช่ด้วยการรับบัพตศิมา 

คนที่รับบัพติศมาด้วยน า้เเต่ยงัไม่เชื่อจริงๆ กเ็ป็นเพียงการจุ่มลงไปให้เปียกน า้เท่าน้ัน 

      ดูเพ่ิมเติมใน  เอเฟซัส 2:8-9 

 การจุ่มลงในน า้หมายถึงความตาย เเสดงว่าผู้รับบัพติศมาตายในความบาป ชีวิตเก่าได้ตายไปเเล้ว 

      ดูเพ่ิมเติมใน  โคโลส ี2:12 

 การโผล่ขึ้นจากน า้หมายถึงชวิีตใหม่ เเสดงว่าผู้รับบัพติศมามีชีวิตใทม่ ซ่ึงได้รับจากพระเยซูคริสต ์

 พระเยซูได้ทรงสั่งให้ผู้เชื่อรับบัพติศมาด้วยน า้ เพราะฉะน้ันเราควรเชื่อฟังเเละรับบัพติศมาตามค าสั่งของ

พระองค์     ดูเพ่ิมเติมใน  มทัธวิ 28:19 ; มาระโก 16:16 เเละ กจิการ 2:38 
 

น ามาใช ้

มีใครบ้างที่เชือ่เเล้ว เเต่ยังไม่ได้รับบัพติศมาบ้างไหม  ถ้าหากยังไม่ได้ร้บควรจะรีบรับบัพติศมาเสยี เพ่ือเเสดง

ออกถึงการเชือ่ฟังพระเจ้า 

ขอ้ท่องจ า โรม 6:4  “... เราจึงถูกฝงัไว้กบัพระองค์เเล้ว โดยการรับบพัติศมาเข้าส่วนในการตายน้ัน ... 

  เพ่ือ ... เรากจ็ะได้ด าเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกนั”  

  



 บทท่ี 19 คนใหม่ในพระคริสต ์

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า  คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ 

 คนทั่วไปชอบพูดว่า “ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนท าด”ี เเละเม่ือเราเป็นพยานกบัคนทั่วไป เขามัก 

  พูดว่า “ดเีหมือนกนัหมด”  เเต่การเป็นลูกของพระเจ้าไม่เหมือนกบัการนับถือศาสนาต่างๆ  การเป็น 

  คริสเตียนไม่เพียงเเต่ท าดเีท่าน้ัน คริสเตียนเป็นคนที่ได้บงัเกดิใหม่ มีชีวิตใทม่ ท่าทใีหม่ เพราะ 

  ประกอบด้วยพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า 

 2 โครินธ ์5:17 

ถาม - ตอบ 

1.  คนที่อยู่ในพระคริสตน้ั์นจะต้องเป็นคนอย่างไร? 

  ตอบ  2 โครินธ ์5:17 ................................................................ 

2. อะไรจะล่วงไปเม่ือเราถูกสร้างใหม่โดยพระคริสต์? 

  ตอบ  2 โครินธ ์5:17 ................................................................. 

3. สิ่งเก่าๆ ของเราจะต้องล่วงใปทั้งหมดไหม? 

  ตอบ  2 โครินธ ์5:17 ................................................................. 

4. สิ่งเก่าๆ คืออะไรบ้าง? 

  ตอบ    ................................................................. 

5. สิ่งใหม่ๆ ที่เราได้รับคืออะไรบ้าง? 

  ตอบ    ................................................................. 

6. ถ้าหากว่า “ท่านยังไม่ถูกสร้างใหม่” หมายคาามว่าอะไร? 

  ตอบ  2 โครินธ ์5:17 ................................................................. 

อธิบาย 

คริสเตียนเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ (กจิการ 26:18) เพราะ 

 เปล่ียนจากความมืด เช่น การนับถือผ ีการไหว้รูปเคารพมาสู่ความสว่าง คือ การเป็นลูกของพระเจ้า 

 เปล่ียนจากการเป็นทาสในอาณาจักรของมาร มาถึงการเป็นคนมีเสรีภาพในเเผ่นดนิของพระเจ้า 

 เปล่ียนจากคนที่อยู่ใต้การลงโทษของพระเจ้า มาเป็นคนทีไ่ด้รับการยกโทษ 

 เปล่ียนจากการเป็นคนบาป มาสู่การเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต ์

น ามาใช ้

มีอะไรบ้างที่ท่านยังไม่ได้ละทิ้ง เช่น การเกบ็รักษารูปพระต่างๆ การเข้าร่วมพิธกีรรมต่างๆ การบนบานศาลกล่าว 

การท าบุญระลึกถึงบรรพบุรุษ การเกบ็กระดูกหรือฟัน การเล่นผีถ้วยเเก้ว การเล่นน า้มันพราย ฯลฯ  นอกจากสิ่งที่

กล่าวมาน้ี อาจจะมีเร่ืองอืน่ๆ อกีทีเ่รารู้ว่า เป็นความบาปเเละสมควรจะละทิ้งด้วยเช่นกนั  ถ้าท่านยังมีส่วน

เกี่ยวข้องกบัเร่ืองเหล่าน้ี ให้สารภาพบาปต่อพระเจ้า เเล้วละทิ้งเสยี เพ่ือจะรับการสร้างใหม่ในพระคริสต์ได้ 

ขอ้ท่องจ า กจิการ 26:18 

คน้ควา้เพิม่เติม  อ่าน 2 โครินธ ์5:15-21 คริสเตียนมีสิ่งใหม่ 5 ประการ คือ 

1. ทางใหม่ คือการอยู่เพ่ือพระคริสต์ (ข้อ 15)  2. มาตรฐานใหม่ คือมาตรฐานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข้อ 16) 

3. ความสมัพันธใ์หม่ คือการได้คืนดีกบัพระเจ้า (ข้อ 18-19ก) 

4. บทบาทใหม่ คือเป็นผู้ประกาศข่าวดี (ข้อ 19ข-20) 5. ฐานะใหม่ คือเป็นคนชอบธรรม (ข้อ 21) 


