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การกลับใจใหม่ 1

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า การกลับใจใหม่หมายความว่าอะไร เเละมีความสาคัญเพียงใดในชีวิตคริสเตียน
คนทั่วไปส่วนมากเห็นว่าการทาชั่วไม่ใช่เรื่องใหญ่โต เขาไม่เสิยใจเพราะบาปที่เขาเคยทามา น้ อยคนจะ
รังเกียจตัวเองที่เคยโกหก เคยอิจฉาคนอืน่ หรือเคยทาบาปอย่างหนึ่งอย่างใด แต่ว่าพระเจ้ าต้ องการให้
มนุษย์ร้งเกียจบาปเเละกลับใจเสียใหม่
กิจการ 2:22-24 , 36-41

ถาม - ตอบ
1.

คนอธรรมได้ ทาอะไรกับพระเยซู?
ตอบ
กิจการ 2:23
................................................................
ใครทาให้ พระเยซูคืนพระชนม์?
ตอบ
กิจการ 2:24
.................................................................
พระเยซูท่มี นุษย์ได้ตรึงไว้ พระเจ้ าทรงไถ่ให้ คืนพระชนม์เเล้ วตั้งขึ้นให้ เป็ นอะไร?
ตอบ
กิจการ 2: 36
.................................................................
เมื่อคนที่ฟังเปโตรเทศนาเข้ าใจว่า เขาได้ ประหารชีวิตขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า เขามีความรู้สกึ อย่างไร?
ตอบ
กิจการ 2: 37
.................................................................
เปโตรบอกเขาใหัทาอะไร?
ตอบ
กิจการ 2: 38
.................................................................
คาว่า กลับใจเสียใหม่หมายความว่าอะไร?
ตอบ
..............................................................................................
ถ้ าเรายอมกลับใจใทม่ พระเจ้ าจะทรงทาอะไรเพื่อเรา?
ตอบ
กิจการ 2: 38
.................................................................
เเล้ วเราจะได้ รับอะไร?
ตอบ
กิจการ 2: 38
.................................................................
พระสัญญานั้นสาหรับใครบ้ าง?
ตอบ
กิจการ 2: 39
.................................................................

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อธิบาย
 การรังเกียจบาปของเรา - คนที่กลับใจใหม่จะเริ่มต้ นด้ วยการรู้ตัวว่ า มีความผิดบาป เเละเสียใจเพระบาป
เหล่านั้น เขาจึงรู้สกึ รังเกียจตัวเองเพราะว่าเขาเป็ นคนบาป ดูเพิ่มเติมใน สดุดี 51:3-4 และ อิสยาห์ 59:12
 หันหลังต่อบาป - คนที่กลับใจใหม่ต้องหันหลังต่อบาป ละทิ้งบาป ตัดขาด เเละเลิกเกี่ยวข้ องกับบาปอย่าง
สิ้นเชิง
ดูเพิ่มเติมใน ยอห์น 8:11 เเละ 1 ยอห์น 3:6 , 9-10

 ขอให้ พระเจ้ ายกโทษ - คนที่กลับใจใหม่ตัองเข้ าใจว่า มีเพียงพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ช่วยเขาได้ ถ้ าพระเยซูไม่
เป็ นผู้ช่วยให้ รอดเขาจะต้ องตกนรก เพราะฉะนั้นคนที่กลับใจใหม่ จะรีบวิงวอนทูลขอให้ พระเจ้ าชาระเขาจาก
บาปเเละยกโทษให้
ดูเพิ่มเตึมใน 1 ยอห์น 1:9 ; 2:1-2

นามาใช้
ท่านกลับใจใหม่หรือยัง ถ้ าหากว่ ามีใครที่ยังไม่ได้ กลับใจเสียใหม่ด้วยใจจริง ขอให้ กลับใจสารภาพเดีย๋ วนี้
ข้อท่องจา
กิจการ 2: 38

บทที่ 15




การกลับใจใหม่ 2

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า เราจาเป็ นต้ องละทิ้งความเชื่อถือเก่าๆ เช่น การกราบไหว้ รูปเคารพ การเชือ่ ใน
อานาจไสยศาสตร์ การถือฤกษ์ถือยาม ฯลฯ
สิ่งที่สามีปรารถนาจากภรรยาที่ร้กของเขาคือ ความซื่อสัตย์ เเละความรัก เช่นกัน พระเจ้ าผู้ทรงรักเรา
อย่างมากมาย พระองค์กป็ รารถนาทีจ่ ะให้ เราซื่อสัตย์ต่อพระองค์ เเละเชือ่ ฟังพระองค์แต่เพียงผู้เดียว
1 เธสะโลนิกา 1:7-10 ; กาลาเทีย 4:8-11 ; เฉลยธรรมบัญญัติ 18:9-14

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

คริสเตียนชาวเธสะโลนิกาควรจะปฏิบัติอย่างไรให้ คนที่เชือ่ ได้ เห็น?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 1:7 ................................................................
เมื่อเชือ่ ถือในพระเจ้ าเเล้ ว เขาทาอย่างไรกับรูปเคารพ?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 1:9 .................................................................
เขาทาเพื่ออะไร?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 1:9 .................................................................
เมื่อชาวกาลาเทียยังไม่ร้ ูจักพระเจ้ า เขาเป็ นทาสของอะไร?
ตอบ
กาลาเทีย 4:8
.................................................................
เดีย๋ วนี้เขารู้จักใคร เเละใครรู้จักเขา?
ตอบ
กาลาเทีย 4:9
.................................................................
อาจารย์เปาโลถามอะไรต่อ?
ตอบ
กาลาเทีย 4:9
.................................................................
เขาถีออะไรบ้ าง?
ตอบ
กาลาเทีย 4:10
.................................................................
พระเจ้ าทรงไม่ให้ ชนชาติของพระองค์ทาอะไร?
ตอบ
เฉลยธรรมบัญญัติ 18:9
.................................................................
พระเจ้ าทรงห้ ามเขาทาอะไร?
ตอบ
เฉลยธรรมบัญญัติ 18:10-11
1) อย่าให้ บุตร
................................................................
2) อย่าไปหาเเละอย่าเป็ น ................................................................
3) อย่าไปหาเเละอย่าเป็ น ................................................................
4) อย่าไปหาเเละอย่าเป็ น ................................................................
5) อย่าไปหาเเละอย่าเป็ น ................................................................
6) อย่าไปหาเเละอย่าเป็ น ................................................................
7) อย่าไปหาเเละอย่าเป็ น ................................................................
8) อย่าไปหาเเละอย่าเป็ น ................................................................
9) อย่าไปหาเเละอย่าเป็ น ................................................................
10) อย่าไปหาเเละอย่าเป็ น ................................................................
ผู้ใดที่กระทาอย่างนี้ย่อมเป็ นอย่างไร?
ตอบ
เฉลยธรรมบัญญัติ 18:12
.................................................................

11.
12.

คริสเตียนต้ องเป็ นอย่างไร?
ตอบ
เฉลยธรรมบัญญัติ 18:13
.................................................................
คนของพระเจ้ าจะปฏิบตั ิตามอย่างคนที่อยู่รอบๆ เขาได้ หรือไม่ เพราะอะไร?
ตอบ
เฉลยธรรมบัญญัติ 18:14
.................................................................

อธิบาย
 เรื่องรูปเคารพ
เรานมัสการพระเจ้ าเเละไหว้ รูปเคารพไนเวลาเดียวกันไม่ได้ เราต้ องตัดสินใจว่าจะนมัสการใคร ถ้ าเราจะติดตาม
พระผู้สร้ าง พระเจ้ าเที่ยงเเท้ เราจาเป็ นต้ องทิ้งรูปเคารพ
 เรื่องการถือฤกษ์ถือยาม
ผีมันใส่ร้ายวันเวลาของพระเจ้ า มันจะพูดว่าวันนั้นเวลานั้นไม่ดีไม่เหมาะ เเละเดือนนี้เดือนนั้นใม่ดี รวมทั้งปี น้ันไม่
ดีด้วย คนที่ยังไม่เชือ่ พระเจ้ า เขามักจะไปหาหมอดูให้ ดูฤกษ์ยาม ผีมนั จะบอกวันไหนดีไม่ดีอย่างไร ผู้คนก็พากัน
เชือ่ ถือเเละทาตามคาเเนะนาของมันอย่างเคร่งครัด ถ้าเราเชือ่ ในพระเจ้ าเเล้ ว เราจะไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้ นอกจาก
พระเจ้ าองค์บริสทุ ธิ เพราะพระเจ้ าทรงสร้ างทุกวันมาล้ วนเเต่ดที ้งั สิ้น
 เรื่องการเล่นเครื่องลางของขลัง พิธกี รรมทางไสยศาสตร์
เราเรียนรู้ว่า พระเจ้ าทรงเกลียดการทานาย เเละการใหัพ่อมด หมอผีทาพิธที างไสยศาสตร์ เพราะสิ่งเหล่านี้มาจาก
ผีมารซาตานที่พยายามให้ มนุษย์ตกอยู่ในอานาจของมันเเละพยายามปิ ดปั งความจริงของพระเจ้ าเที่ยงเเท้ไม่ให้ เรา
เข้ าใจ เมื่อเรามาเชื่อในพระเจ้ าเราต้ องไม่เกี่ยวข้ องกับไสยศาสตร์ เเละขอถอนคาพูดคามั่นสัญญาที่เคยให้ ไว้ เเละ
ทาลายรูปเคารพที่มีอยู่ในความครอบครองของเราด้ วย เราต้ องอธิษฐานมอบชีวิตของเราไว้ ในพระหัตถ์ของพระ
เจ้ า ทั้งขอให้ พระองค์ทรงปกป้ องรักษาเราไว้ จากสิ่งชั่วร้ ายทั้งปวง

นามาใช้
 ท่านจะปรนนิบตั ิร้บใช้ ใคร ท่านมีรูปเคารพอยู่ในบ้ านเเละอยู่ในความครอบครองของท่านหรือไม่ ถัามีท่าน
จะทาอย่างไรกับรูปเคารพนั้น
 ท่านเคยไปหาหมอดูเพื่อดูฤกษ์ยามให้ ไหม ท่านพร้ อมที่จะสารภาพความบาปเหล่านี้ไหม เเละขอให้ พระองค์
ทรงเป็ นผู้นาเเต่ละวันในการดาเนินชีวิตของท่านต่อไป
 ท่านพร้ อมที่จะตัตความสัมพันธ์กบั ไสยศาสตร์ท่เี คยมีอยู่ เเละทาลายวัตถุทางไสยศาสตร์ เเล้วอธิษฐานขอให้
พระเยซูเข้ ามาควบคุมชีวิตของท่านหรือไม่

ข้อท่องจา

1 ยอห์น 5:21

ค้นคว้าเพิม่ เติม
อพยพ 20:1-6 ; เฉลยธรรมบัญญัติ 7:25-26; กิจการ 19:17-20 เเละ มัทธิว 12:28-29

บทที่ 16





ความเชื่อ

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจความหมายที่เเท้จริงของความเชื่อ
ทุกคนมีความเชือ่ บางคนเชือ่ ผี บางคนเชือ่ ศาสนาหนึ่ง เเต่อกี คนเชื่ออีกศาสนาหนึ่ง บางคนก็เชือ่ ใน
ความสามารถของตัวเอง สิ่งที่คนใดคนหนึ่งเชือ่ จะมีผลในชีวิตของคนนั้น คนที่เชือ่ ผีกเ็ ลี้ยงผี คนที่เชือ่
ศาสนาก็ปฏิบตั ติ ามศาสนา คนที่เชือ่ ในความสามารถของตัวเองก็พ่ึงในตัวเอง คริสเตียนเราเชือ่ เเละ
ไว้ วางใจในพระเจ้ าองค์เดียว เเละความเชื่อนั้นมีผลในชีวิตของเรา
โรม 4:1-25

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ถ้ าอับราฮัมเป็ นผู้ชอบธรรมโดยการประพฤติ ท่านก็มที างจะทาอะไร?
ตอบ
โรม 4:2
................................................................
พระเจ้ าทรงตอบสนองความเชื่อของอับราฮัมอย่างไร?
ตอบ
โรม 4:3
.................................................................
อับราฮ้ มเชื่อในพระเจ้ าเมื่อไหร่ ก่อนหรือหลังรับพิธเี ข้ าสุหนัต?
ตอบ
โรม 4:10
.................................................................
พระสัญญาเเละธรรมบัญญัตเิ เตกต่างกันอย่างไร?
ตอบ
โรม 4:13-17
.................................................................
อับราฮ้ มเชือ่ ในพระเจ้ าที่มีลกั ษณะอย่างไรบ้ าง?
ตอบ
โรม 4:17+21
.................................................................
พระเจ้ าทรงตรัสสัญญาอะไรเเก่อบั ราฮัม?
ตอบ
โรม 4:18
.................................................................
ความเชือ่ ของอับราฮัมมีลักษณะอย่างไร?
ตอบ
โรม 4:19-20
.................................................................
ถ้ าเราเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัม เรารับอะไรจากพระเจ้ า?
ตอบ
โรม 4:24-25
.................................................................

อธิบาย
 ทุกคนมีความเชื่อเเต่คุณค่าของความเชื่อขึ้นกับสิ่งที่คนนั้นเชื่อ เช่น คนทนึ่งเชื่อมั่นในสะพานเเห่งหนึ่ง เเต่
สะพานนั้นไม่เเข็งเเรงเเละชารุด ความเชื่อนั้นก็ไม่มีประโยชน์ เพราะว่าสะพานทีเ่ ขาเชื่อนั้นไม่ม่นั คง เเต่อกี
คนหนึ่งมีความเชื่ออย่างไม่สงสัยในสะพานที่เเข็งเเรงมั่นคง ความเชื่อนั้นก็มีประโยชน็ เพราะว่าสะพานที่เขา
เชื่อมั่นนั้นดี เมื่อเราเชื่อในสิ่งทีด่ ี เราก็ได้ รับผลประโยชน์จากสิ่งนั้นโดยความเชื่อ
 คนที่มีความเชื่อในพระเจ้ าองค์เดียว จะเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้ าได้
ดู ฮีบรู 11:6
 ความเชื่อในพระเจ้ าเพิ่มยิ่งขึ้นได้ คริสเตียนอาจจะเริ่มเชื่ออย่างหวั่นไหวอ่อนเเอ เเต่ย่งิ รู้จักพระเจ้ าก็ย่ิงทาให้
ความเชือ่ มั่นคงขึ้น
 ความเชื่อต้ องมีผลในชีวติ ความเชื่อที่ไม่มผี ลเป็ นความเชือ่ ที่ตายไปแล้ ว
ดู ยากอบ 2:14-26

นามาใช้
ท่านเชือ่ ในอะไร ถ้ าเชือ่ ไนพระเจ้ าองค์เดียว ก็เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ าอยู่เเล้ ว เเต่ความเชือ่ ของท่านมั่นคงขึ้นหรือ
เปล่า ความเชือ่ ของท่านมีผลในชีวิตอย่างไรบ้ าง ท่านจะให้ ความเชือ่ เติบโตยิ่งขึ้นได้ อย่างไร

ข้อท่องจา

“ข้ าพเจ้ าเชือ่ ในพระเจ้ าองค์เดียว” เเละ โรม 4:21

หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ข้ าพเจ้ าเชื่อวางใจในพระเจ้ า พระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ท่สี ดุ ผู้ทรงสร้ างฟ้ าสวรรค์และโลก
ข้ าพเจ้ าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา ทรงปฏิสนธิ์โดยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ทรง
กาเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี ทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนทิอสั ปิ ลาตปกครอง ทรงถูกตรึงที่กางเขน แล้ ว
มรณา ทรงถูกบรรจุไว้ ในอุโมงค์ เสด็จลงสู่แดนมรณา ในวันที่สามทรงเป็ นขึ้นมาจากความตาย พระองค์เสด็จขึ้น
สวรรค์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้ าผู้ทรงฤทธิ์ท่สี ดุ จากที่น่ันพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็ นและคนตาย
ข้ าพเจ้ าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสทุ ธิ์ ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่าง
ธรรมมิกชน การอภัยโทษบาป การที่กายคืนชีพ และสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ อาเมน.

บทที่ 17





การตัดสินใจ

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า เราต้ องเลือกระหว่างชีวติ เก่าหรือพระเยซูคริสต์
มีบางคนมาเป็ นคริสเตียนเพื่อหวังผลประโยชน์ เช่น การยกโทษบาป ชีวิตนิร้นดร์ ฯลฯ
โดยไม่ได้ ละทิ้งชีวิตเก่า ยังคงทาบาป กราบไหว้ รูปเคารพ ฯลฯ เเต่เราจะต้ องเลือกระหว่างสองทาง
จะจับปลาสองมือไม่ได้
ลูกา 18:18-30

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.

เศรษฐี หนุ่มอยากได้ อะไร?
ตอบ
ลูกา 18:18
................................................................
เศรษฐี หนุ่มยอมรับว่า เขาเป็ นคนบาปหรือไม่?
ตอบ
ลูกา 18:20-21 .................................................................
พระเยซูทรงให้ เศรษฐีหนุ่มละทิ้งอะไรบ้ าง?
ตอบ
ลูกา 18:22
.................................................................
ในการที่พระเยซูทรงสั่งดังนั้น พระองค์ให้ เศรษฐีหนุ่มเลือกระหว่างสองอย่าง คืออะไรบ้ าง?
ตอบ
ลูกา 18:22
.................................................................
เศรษฐีหนุ่มได้เลือกฝ่ ายพระเยซู หรือฝ่ ายทรัพย์สมบัติ?
ตอบ
ลูกา 18:23-25 .................................................................

อธิบาย
 คริสเตียนจะต้ องเลือกระหว่างพระเยซูกบั สิ่งอืน่ ๆ ที่ควรจะเป็ นหนึ่งหรือเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ ในชีวิตของเรา
 ก่อนที่พระเยซจะเป็ นหนึ่งได้ เราจะต้ องปฏิเสธตัวเก่า เช่น การเห็นเเก่ตวั ศาสนา รูปเคารพต่างๆ ตลอดจน
ความชั่วของโลกนี้ เเละเลือกฝ่ ายพระเยซูผู้เดียว
 ในลูกา 18:18-27 ทรัพย์สมบัติเป็ นพระในใจของเศรษฐี เพราะฉะนั้นเศรษฐี หนุ่มจะต้ องปฏิเสธทรัพย์สมบัติ
เเละรับเอาพระเยซูเป็ นที่หนึ่งในใจ

นามาใช้
ท่านได้เลือกฝ่ ายพระเยซูหรือยัง ท่านจะเชือ่ พระเยซูเเละสิ่งอืน่ พร้ อมกันไม่ได้ พระเยซูไม่ใช่พระองค์หนึ่งใน
จานวนพระหลายๆ องค์ เเต่พระเยซูเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ า เเละต้ องเป็ นที่หนึ่งในใจของท่าน

ข้อท่องจา

ลูกา 18:27

ค้นคว้าเพิม่ เติม
มัทธิว 6:19-21, 24

1 โครินธ์ 10:20-21

ลูกา 12:16-21

2 โครินธ์ 6:16-7:1

บทที่ 18





บัพติศมา

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า การรับบัพติศมามีความหมายอะไรในชีวิตของคริสเตียน
คนที่ไม่เชื่อส่วนมากเมื่อเห็นคริสเตียนกาลังรับบัพติศมา เขามักจะบอกว่า คริสเตียนกาลังล้ างบาป เเต่
การรับบัพติศมาไม่ใช่การล้ างบาป ไม่มีใครสามารถล้ างบาปออกจากใจด้ วยนา้ ได้ ถ้ ามนุษย์
เป็ นคนบริสทุ ธิ์ได้ โดยเพียงเเค่ล้างตัวเท่านั้นก็สบายมาก ดังนั้นถ้าการรับบัพติศมาไม่ได้ เป็ นการล้ าง
บาปเเล้ ว การรับบัพติศมานี้หมายความว่าอย่างไร
กิจการ 8:26-40 ; โรม 6:1-4

ถาม - ตอบ
1.

ฟี ลิปประกาศเรื่องอะไรให้ ชาวเอทิโอเปี ยฟัง?
ตอบ
กิจการ 8:35
................................................................
ครั้นเขากาลังเดินทางไปก็มาถึงอะไร?
ตอบ
กิจการ 8:36
.................................................................
การรับบัพติศมามีเงื่อนไขอะไรบ้ าง?
ตอบ
กิจการ 8:37
.................................................................
การรับบัพติศมาเข้ าในพระเยซูคริสต์หมายถึง ได้ รับบัพติศมาเข้ าส่วนในอะไรของพระองค์?
ตอบ
โรม 6:3
.................................................................
การจุ่มลงในนา้ หมายถึงอะไร?
ตอบ
โรม 6:4
.................................................................
การโผล่ข้ ึนมาจากนา้ หมายถึงอะไร?
ตอบ
โรม 6:4
.................................................................

2.
3.
4.
5.
6.

อธิบาย
 การรับบัพติศมาเป็ นเครื่องหมายเเสดงให้ เห็นว่ า เราเป็ นลูกของพระเจ้ า การรับบัพติศมาไม่สามารถช่วยให้

ใครรอดได้ มนุษย์รอดได้ กด็ ้วยพระคุณของพระเจ้ า และด้ วยความเชื่อในพระองค์ ไม่ใช่ด้วยการรับบัพติศมา
คนที่รับบัพติศมาด้วยนา้ เเต่ยงั ไม่เชื่อจริงๆ ก็เป็ นเพียงการจุ่มลงไปให้ เปี ยกนา้ เท่านั้น
ดูเพิ่มเติมใน เอเฟซัส 2:8-9
 การจุ่ มลงในนา้ หมายถึงความตาย เเสดงว่ าผู้รับบัพติศมาตายในความบาป ชีวิตเก่าได้ ตายไปเเล้ ว
ดูเพิ่มเติมใน โคโลสี 2:12

 การโผล่ข้ นึ จากนา้ หมายถึงชีวิตใหม่ เเสดงว่าผู้รับบัพติศมามีชีวิตใทม่ ซึ่งได้ รับจากพระเยซูคริสต์
 พระเยซูได้ ทรงสั่งให้ ผ้ ูเชื่อรับบัพติศมาด้ วยนา้ เพราะฉะนั้นเราควรเชื่อฟังเเละรับบัพติศมาตามคาสั่งของ
พระองค์
ดูเพิ่มเติมใน มัทธิว 28:19 ; มาระโก 16:16 เเละ กิจการ 2:38

นามาใช้
มีใครบ้ างที่เชือ่ เเล้ ว เเต่ยังไม่ได้ รับบัพติศมาบ้ างไหม ถ้ าหากยังไม่ได้ ร้บควรจะรีบรับบัพติศมาเสีย เพื่อเเสดง
ออกถึงการเชือ่ ฟังพระเจ้ า
ข้อท่องจา
โรม 6:4 “... เราจึงถูกฝังไว้ กบั พระองค์เเล้ ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น ...
เพื่อ ... เราก็จะได้ ดาเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน”

บทที่ 19





คนใหม่ในพระคริสต์

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็ นคนที่ถูกสร้ างใหม่
คนทั่วไปชอบพูดว่า “ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ ทุกคนทาดี” เเละเมื่อเราเป็ นพยานกับคนทั่วไป เขามัก
พูดว่า “ดีเหมือนกันหมด” เเต่การเป็ นลูกของพระเจ้ าไม่เหมือนกับการนับถือศาสนาต่างๆ การเป็ น
คริสเตียนไม่เพียงเเต่ทาดีเท่านั้น คริสเตียนเป็ นคนที่ได้ บงั เกิดใหม่ มีชีวิตใทม่ ท่าทีใหม่ เพราะ
ประกอบด้ วยพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า
2 โครินธ์ 5:17

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คนที่อยู่ในพระคริสต์น้ ันจะต้ องเป็ นคนอย่างไร?
ตอบ
2 โครินธ์ 5:17
................................................................
อะไรจะล่วงไปเมื่อเราถูกสร้ างใหม่โดยพระคริสต์?
ตอบ
2 โครินธ์ 5:17
.................................................................
สิ่งเก่าๆ ของเราจะต้ องล่วงใปทั้งหมดไหม?
ตอบ
2 โครินธ์ 5:17
.................................................................
สิ่งเก่าๆ คืออะไรบ้ าง?
ตอบ
.................................................................
สิ่งใหม่ๆ ที่เราได้ รับคืออะไรบ้ าง?
ตอบ
.................................................................
ถ้ าหากว่า “ท่านยังไม่ถูกสร้ างใหม่” หมายคาามว่าอะไร?
ตอบ
2 โครินธ์ 5:17
.................................................................

อธิบาย
คริสเตียนเป็ นคนที่ถูกสร้ างใหม่ (กิจการ 26:18) เพราะ
 เปลี่ยนจากความมืด เช่น การนับถือผี การไหว้ รูปเคารพมาสู่ความสว่าง คือ การเป็ นลูกของพระเจ้ า
 เปลี่ยนจากการเป็ นทาสในอาณาจักรของมาร มาถึงการเป็ นคนมีเสรีภาพในเเผ่นดินของพระเจ้ า
 เปลี่ยนจากคนที่อยู่ใต้ การลงโทษของพระเจ้ า มาเป็ นคนทีไ่ ด้ รับการยกโทษ
 เปลี่ยนจากการเป็ นคนบาป มาสู่การเป็ นคนชอบธรรมโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์

นามาใช้
มีอะไรบ้ างที่ท่านยังไม่ได้ ละทิ้ง เช่น การเก็บรักษารูปพระต่างๆ การเข้ าร่วมพิธกี รรมต่างๆ การบนบานศาลกล่าว
การทาบุญระลึกถึงบรรพบุรุษ การเก็บกระดูกหรือฟัน การเล่นผีถ้วยเเก้ว การเล่นนา้ มันพราย ฯลฯ นอกจากสิ่งที่
กล่าวมานี้ อาจจะมีเรื่องอืน่ ๆ อีกทีเ่ รารู้ว่า เป็ นความบาปเเละสมควรจะละทิ้งด้ วยเช่นกัน ถ้ าท่านยังมี ส่วน
เกี่ยวข้ องกับเรื่องเหล่านี้ ให้ สารภาพบาปต่อพระเจ้ า เเล้ วละทิ้งเสีย เพื่อจะรับการสร้ างใหม่ในพระคริสต์ได้
ข้อท่องจา
กิจการ 26:18
ค้นคว้าเพิม่ เติม อ่าน 2 โครินธ์ 5:15-21
คริสเตียนมีส่งิ ใหม่ 5 ประการ คือ
1. ทางใหม่ คือการอยู่เพื่ อพระคริสต์ (ข้ อ 15)
2. มาตรฐานใหม่ คือมาตรฐานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข้ อ 16)
3. ความสัมพันธ์ใหม่ คือการได้ คืนดีกบั พระเจ้ า (ข้ อ 18-19ก)
4. บทบาทใหม่ คือเป็ นผู้ประกาศข่าวดี (ข้ อ 19ข-20)
5. ฐานะใหม่ คือเป็ นคนชอบธรรม (ข้ อ 21)

