ก้าวแรกกับองค์ พระเยซู คริสต์ – บทที่ 3
ชีวติ ใหม่ นี้
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ช่วยให้ผเู ้ ชื่อใหม่ได้รู้วา่ พระเจ้าได้ทรงประทานชีวติ ใหม่ที่แสนอัศจรรย์ให้กบั เขาแล้ว และเพือ่ ช่วยให้ผเู ้ ชื่อใหม่
เริ่ มต้นที่จะเข้าใจว่าชีวติ ใหม่น้ ีมีลกั ษณะเป็ นอย่างไรและเขาจะสามารถเริ่ มต้นมีประสบการณ์กบั ชีวติ ใหม่น้ ีได้อย่างไร
1. พระเจ้าได้ทรงประทานชีวติ ใหม่แก่ท่านโดยผ่านทางองค์พระเยซูคริ สต์
ก. ยอห์น 10:10 “ขโมยนั้นย่อมามาเพือ่ จะลักและฆ่าและทาลายเสีย เราได้มาเพือ่ เขาทั้งหลายจะได้ชีวติ และจะ
ได้อย่างครบบริ บูรณ์”
1.
ชีวติ ใหม่น้ ีเป็ นของผูเ้ ชื่อทุกคนและก็เป็ นของคุณด้วยแล้วในขณะนี้
2. พระเจ้าได้ทรงวางแผนชีวติ ที่ดีเพือ่
ก. เยเรมีย ์ 29:11 “พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู ้แผนงานที่เรามีไว้สาหรับเจ้า เป็ นแผนงานเพือ่ สวัสดิภาพ ไม่ใช่
เพือ่ ทุกขภาพ เพือ่ จะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า”
1. พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงวางแผนชีวิตที่แสนอัศจรรย์เพือ่ คุณ
2. เป็ นแผนเพือ่ สวัสดิภาพมิใช่ทุกขภาพ
3. พระเจ้าได้ทรงมีแผนการในอนาคตที่แสนอัศจรรย์เพือ่ คุณ
4. พระเจ้าทรงต้องการประทานความหวังให้กบั คุณ (ความคาดหวังเกี่ยวกับอนาคตที่ดี)
5. พระเจ้าได้ทรงประทานพระวจนะของพระองค์เพือ่ อธิบายถึงความหมายของชีวติ ใหม่ที่พระองค์ได้ทรงประทาน
ให้กบั เราและวิธีที่เราจะดาเนินชีวติ ใหม่น้ ี
3. มีประสบการณ์กบั ชีวติ ใหม่น้ ีผา่ นการสามัคคีธรรม
ก. 1ยอห์น1:1-4 “ซึ่งมีมาตั้งแต่ปฐมกาล ซึ่งเราได้ยนิ ซึ่งเราได้เห็นกับตา ซึ่ งเราพินิจดู และจับต้องด้วยมือของเรานั้น
เกี่ยวกับพระวาทะแห่งชีวติ 2 (และชีวติ นั้นได้ปรากฏ และเราได้เห็นและเป็ นพยาน และประกาศชีวติ นิรันดร์น้ นั แก่
ท่านทั้งหลาย ชีวติ นั้นได้ดารงอยูก่ บั พระบิดาและได้ปรากฏแก่เราทั้งหลาย) 3 ซึ่งเราได้เห็นและได้ยนิ นั้นเราก็ได้
ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู ้ดว้ ย เพือ่ ท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเรา เราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีธรรมกับ
พระบิดาและกับพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระองค์
4 และเราเขียนข้อความเหล่านี้ เพือ่ ความปลาบปลื้มยินดี
ของเรา จะได้เต็มเปี่ ยม
1. อัครทูตยอห์นกาลังเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์กบั ชีวติ ใหม่ในองค์พระเยซูคริ สต์ของท่านเพือ่ ให้ผอู ้ ื่นสามารถ
ได้รับในสิ่งที่ท่านได้รับผ่านทางการมีสามัคคีธรรมกับองค์พระเยซูคริ สต์ เพือ่ ที่ความชื่นชมยินดีของเราจะได้เต็ม
เปี่ ยม หนทางที่จะมีประสบการณ์กบั ชีวติ ใหม่น้ ีก็โดยการมีสามัคคีธรรมกับองค์พระเยซูคริ สต์ การดาเนิน
ชีวติ คริ สเตียนนั้นมิใช่ตอ้ งเป็ นไปตามกฎบัญญัตวิ า่ ต้องปฏิบตั ิหรื อห้ามปฏิบตั ิสิ่งใด แต่ชีวติ คริ สเตียนนั้นเป็ น
เรื่ องของความสัมพันธ์และการมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
4. มีประสบการณ์กบั ชีวติ ใหม่น้ ีผา่ นทางพระวจนะของพระเจ้า
ก. มัทธิว 7:24-27 24 “เหตุฉะนั้นผูใ้ ดที่ได้ยนิ คาเหล่านี้ของเราและประพฤติตามเขาก็เปรี ยบเสมือนผูท้ ี่มีสติปัญญาสร้าง
เรื อนของตนไว้บนศิลา 25 ฝนก็ตกและน้ าก็ไหลเชี่ยว ลมก็พดั ปะทะเรื อนนั้น แต่เรื อนมิได้พงั ลง เพราะว่ารากตั้งอยูบ่ น
ศิลา 26 แต่ผทู ้ ี่ได้ยนิ คาเหล่านี้ของเรา และไม่ประพฤติตามเล่า เขาก็เปรี ยบเสมือนผูท้ ี่โง่เขลา สร้างเรื อนของตนไว้บนทราย
27 ฝนก็ตกและน้ าก็ไหลเชี่ยว ลมก็พดั ประทะเรื อนนั้น เรื อนนั้นก็พงั ทลายลง และการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ยงิ่ ”
1.

พระเจ้าได้ทรงประทานพระวจนะของพระองค์เพือ่ ให้ชีวติ ของเรานั้นเป็ นชีวติ ที่มนั่ คงและประสบ
ความสาเร็จ

2.

การเป็ นคริ สเตียนนั้นมิได้หมายความว่าเราจะไม่พบกับปั ญหาเลย แต่หมายถึงเมื่อเราประสบกับพายุ
แห่ง ชีวติ เราจะสามารถยืนหยัดอย่างเข้มแข็งและมีชยั ชนะได้โดยทางพระวจนะของพระเจ้า
3. หนทางที่เราจะสร้างชีวติ ของเราอยูบ่ นรากฐานที่แข็งแรงได้ก็โดยการรู ้จกั และปฏิบตั ิตามพระ
วจนะของ พระเจ้า

5. มีประสบการณ์กบั ชีวติ ใหม่น้ ีผา่ นการให้พระเจ้ามาเป็ นอันดับแรกในชีวติ
ก. มัทธิว 6:33 “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะ
ทรงเพิม่ เติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้”
1. วิธีหนึ่งในการที่เราแสวงหาพระเจ้าก่อนคือการแสวงหาพระวจนะของพระองค์และมีสามัคคีธรรมกับ
พระองค์ทุกวัน
2. ในขณะที่เราแสวงหาที่จะรู ้จกั และมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า เราก็จะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับแผนการของ
พระองค์ที่มีให้กบั ชีวติ ของเราและพระวจนะของพระเจ้าจะทรงสอนเราว่าเราจะเดินในแผนการของ
พระองค์ได้อย่างไร เมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะทรงเพิม่ เติม
สิ่งทั้งปวงให้กบั เรา เพราะพระเจ้าทรงปรารถนาให้คุณมีสิ่งเหล่านี้อยูแ่ ล้ว เพียงแต่พระองค์ทรง
ปรารถนาให้คุณมีความต้องการพระองค์มากกว่าวัตถุสิ่งของ
3. ชีวติ ใหม่และแผนงานที่พระเจ้าทรงมีให้กบั คุณนั้นรวมถึงการที่คุณทาพระประสงค์ของพระองค์ที่มี
ให้กบั ชีวติ ของคุณให้สาเร็จลงบนโลกนี้ พระเจ้าทรงต้องการทางานผ่านคุณเพือ่ เป็ นพระพรและ
เปลี่ยนแปลงชีวติ ของผูอ้ ื่น พระเจ้าทรงมีการทรงเรี ยกให้กบั ชีวิตของคุณและมีสิ่งทีพ่ ระองค์ตอ้ งการ
ให้คุณทา เพือ่ พระองค์ ขณะที่คุณแสวงหาพระองค์ก่อน พระองค์จะทรงนาคุณไปสู่การทรงเรี ยกของ
พระองค์ และจะทรงทาสิ่งที่ยงิ่ ใหญ่ผา่ นทางคุณที่จะเป็ นพระพรและเปลี่ยนแปลงชีวติ ของผูอ้ ื่น
สรุป: พระเจ้าทรงเตรี ยมชีวติ ที่ดีให้กบั คุณแล้ว ชีวติ ใหม่น้ ีเป็ นชีวิตที่ครบบริ บูรณ์ เป็ นแผนการเพือ่ สวัสดิภาพมิใช่เพือ่ ทุกข
ภาพ เป็ นอนาคตที่ดีและเต็มไปด้วยความหวัง หนทางที่คุณจะมีประสบการณ์กบั ชีวติ ที่ดีแบบนี้ได้ก็โดยความเชื่อที่มีในพระ
วจนะของพระเจ้าและจากการมีสามัคคีธรรมกับพระองค์
สิ่งที่คุณจะต้องทาก็คอื การตัดสินใจ
ถ้าคุณต้องการที่จะมี
ประสบการณ์กบั ชีวติ ใหม่น้ ีก็ขอให้กลับมายังชั้นเรี ยนต่อๆไปอีกเพือ่ ที่คุณจะได้เรี ยนรู ้วา่ คุณจะดาเนินในชีวติ ใหม่ที่พระเจ้าได้
ทรงมีแผนการณ์ให้กบั คุณได้อย่างไร

การบ้ านอ่าน : หนังสือ “ เพราะเหตุใดจึงต้องพูดภาษาแปลกๆ ”

แบบทดสอบความเข้ าใจ – บทที่ 3 “ ชีวติ ใหม่ นี้ ”
สาหรับพีเ่ ลีย้ ง
1. ท่านจะสามารถรับชีวิตใหม่ที่พระเจ้าทรงมอบให้กบั ท่านได้อย่างไร
เราได้รับชีวติ ใหม่เมื่อต้อนรับพระเยซูมาเป็ นพระเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอด
2. ชีวติ ใหม่ที่พระเจ้าทรงมอบให้กบั ท่านเป็ นเช่นไร
ชีวติ ใหม่คือแผนงานและอนาคตที่ดีที่พระเจ้าทรงวางแผนไว้ให้กบั เรา เป็ นชีวติ ที่เปี่ ยมด้วยความหวัง และคาดหวังได้
ว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับเรา
3. เกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อเราร่ วมสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและองค์พระเยซูคริ สต์
ความชื่นชมยินดีของเราจะเต็มเปี่ ยม
4. เราจะได้รับชีวิตแบบใดเมื่อเรารู ้และปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้า
เป็ นชีวติ ที่มีรากฐานแข็งแรงและจะไม่พงั ทลายลง เราจะยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็งท่ามกลางพายุแห่งชีวติ
5. จะเกิดอะไรขึ้นกับเรา เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าก่อน
เราจะค้นพบพระประสงค์ของพระเจ้าสาหรับชีวิตของเราและพระเจ้าจะทรงเพิม่ เติมสิ่งสารพัดให้กบั เรา

แบบทดสอบความเข้ าใจ – บทที่ 3 “ ชีวติ ใหม่ นี้ ”
สาหรับน้ องเลีย้ ง
1. ท่านจะสามารถรับชีวิตใหม่ที่พระเจ้าทรงมอบให้กบั ท่านได้อย่างไร
_____________________________________________________________________________
2. ชีวติ ใหม่ที่พระเจ้าทรงมอบให้กบั ท่านเป็ นเช่นไร
______________________________________________________________________________
3. เกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อเราร่ วมสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและองค์พระเยซูคริ สต์
______________________________________________________________________________
4. เราจะได้รับชีวิตแบบใดเมื่อเรารู ้และปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้า
______________________________________________________________________________
5. จะเกิดอะไรขึ้นกับเรา เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าก่อน
______________________________________________________________________________

