ก้าวแรกกับองค์ พระเยซูคริสต์
บทที่ 11: ดาเนินชีวติ โดยความเชื่อ
จุดประสงค์ : ในฐานะคริ สเตียน พระเจ้าทรงเรี ยกเราให้ดาเนินชีวิตแห่ งความเชื่อ คือให้ดาเนินชี วิตโดยความ
เชื่อ ในบทเรี ยนนี้ เราจะได้เรี ยนรู ้วา่ ความเชื่อคืออะไร ความเชื่อเกิดขึ้นได้อย่างไร และเราจะใช้ความเชื่อของ
เราอย่างไร
ข้ อพระคัมภีร์หลัก: โรม 1:16-17 16 เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในข่าวประเสริ ฐ เพราะว่าข่าวประ
เสริ ฐนั้นเป็ นฤทธิ์ เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่ อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกคนต่างชาติดว้ ย
17 เพราะว่าในข่าวประเสริ ฐนั้น ความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สาแดงออก โดยเริ่ มต้นก็ความเชื่อ สุ ดท้ายก็
ความเชื่อ ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้วา่ คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยควำมเชื่ อ
ในโรม 1:17 พระเจ้าทรงบอกกับเราว่าพระองค์ทรงต้องการให้เราดาเนินชีวิตโดยความเชื่ อ และทุกๆ ก้าวย่าง
ควรเป็ นก้าวแห่ งความเชื่อ ในขณะที่เราเรี ยนรู ้หลักการต่างๆ ในบทเรี ยนนี้ เราจะเริ่ มเรี ยนรู ้ถึงวิธีดาเนิ นชีวติ
ด้วยความเชื่ อ ในขณะที่เราดาเนิ นชี วิตด้วยความเชื่ อ เราสามารถใช้ความเชื่ อของเราในการรับสิ่ งต่างๆ จาก
พระเจ้าและมีชยั ชนะในชีวติ
ก. ความเชื่อคืออะไร
1. ความหมายของความเชื่อตามพระคัมภีร์
1.1 ฮีบรู 11:1 11 ความเชื่ อคือความแน่ ใจในสิ่ วที่เราหวังไว้ เป็ นความรู ้ สึกมัน่ ใจว่า สิ่ งที่ยงั
ไม่ได้เห็นนั้นมีจริ ง
1.1.1 ความเชื่อทาให้ความหวังของเรามีตวั ตนขึ้นมา
1.1.2 ความเชื่ อคือหลักฐานที่อยูใ่ นหัวใจของเราที่แสดงว่าสิ่ งที่เรามองไม่เห็ นนั้นมีจริ ง
และเป็ นของเราแล้ว
1.2 มาระโก 10:46-52 พระเยซูทรงรักษาชายตาบอดที่ชื่อว่า บารทิเมอัส
46 ฝ่ ายพระเยซูกบั พวกสาวกมายังเมืองเยรี โค และเมื่อพระองค์เสด็จออกจากเมืองเยรี โคกับพวก
สาวกและประชาชนเป็ นอันมาก มีคนตาบอดคนหนึ่งชื่อ บารทิเมอัส ซึ่งเป็ นบุตรของทิเมอัส นัง่
ขอทานอยูท่ ี่ริมหนทาง 47 เมื่อคนนั้นได้ยินว่าพระเยซู ชาวนาซาเร็ ธเสด็จมา จึงร้องเสี ยงดังว่า
“ท่านเยซู บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด” 48 มีหลายคนห้ามให้เขานิ่งเสี ย แต่เขา
ยิ่งร้องเสี ยงดังขึ้นว่า “บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด” 49 พระเยซู ทรงหยุดประ
ทับยืนอยู่ แล้วตรัสสั่งให้เรี ยกคนนั้นมา เขาจึงเรี ยกคนตาบอดนั้น ว่าแก่เขาว่า “จงชื่นใจและลุก
ขึ้นเถิด พระองค์ทรงเรี ยกเจ้า” 50 คนนั้นก็ทิ้งผ้าห่ มเสี ย ลุกขึ้นมาหาพระเยซู 51 พระเยซู จึงตรัส
ถามเขาว่า “เจ้าปรารถนาจะให้เราทาอะไรให้เจ้า” คนตาบอดนั้นทูลพระองค์วา่ “พระอาจารย์เจ้า

ข้า ขอโปรดให้ตาข้าพระองค์เห็นได้” 52 พระเยซู ตรัสแก่เขาว่า “จงไปเถิด ความเชื่ อของเจ้ าได้
กระทาให้ เจ้ าหายปกติแล้ว” ในทันใดนั้นคนตาบอดนั้นก็เห็นได้ และได้เดินทางตามพระองค์ไป
1.2.1 ความเชื่อของเขาทาให้สิ่งที่เขาหวังไว้มีตวั ตนขึ้นมา
1.3 ความเชื่ อคือวิธีทเี่ รารับทุกสิ่ งทีพ่ ระเจ้ าทรงโปรดประทานให้ เรา
1.3.1 ฮีบรู 6:12 12 เราไม่อยากให้ท่านเป็ นคนเฉื่ อยช้า แต่ให้ตามเยี่ยงอย่างแห่ งคนเหล่า
นั้นที่อาศัยความเชื่อและความเพียร จึงได้รับตามพระสัญญาเป็ นมรดก
1.4 ทุกสิ่ งเป็ นไปได้ โดยความเชื่ อในพระเจ้ า
1.4.1 มาระโก 9:23 23 พระเยซูจึงตรัสแก่บิดานั้นว่า “ ‘ถ้าช่วยได้’ น่ะหรื อ ใครเชื่อก็ทา
ให้ได้ทุกสิ่ ง”
1.5 โดยความเชื่ อท่ านสามารถเอาชนะทุกสิ่ งทีอ่ ยู่ในโลกนีไ้ ด้
1.5.1 1 ยอห์ น 5:4 4 เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชยั ต่อโลก และความเชื่อของเรา
นี่แหละเป็ นชัยชนะที่ชนะโลก
1.5.2 โดยความเชื่ อท่านสามารถเอาชนะการโจมตีของมารซาตาน ความท้าทายในชี วิต
ปั ญหาต่างๆ และทุกสิ่ งที่อยูใ่ นโลกที่ไม่ใช่น้ าพระทัยของพระเจ้าได้
ข. ความเชื่อเกิดขึน้ ได้ อย่างไร?
1. เราได้ เห็นแล้วว่าความเชื่อคืออะไร ดังนั้นคาถามคือ เราจะมีความเชื่อเช่ นนีไ้ ด้ อย่างไร?
2. โดยการได้ ยนิ พระวจนะของพระเจ้ า
2.1 โรม 10:17 17 ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้กเ็ พราะการได้ยนิ และการได้ยนิ เกิดขึ้นได้กเ็ พราะ
การประกาศพระคริ สต์
3. ความเชื่อในการได้ รับความรอดเกิดขึน้ ได้ โดยการได้ ยนิ
3.1 โรม 10:13-14 13 เพราะว่า ผูท้ ี่ร้องออกพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะรอด14 แต่ผทู้ ี่
ยังไม่เชื่อในพระองค์ จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้ และผูท้ ี่ยงั ไม่ได้ยนิ ถึงพระองค์ จะเชื่อใน
พระองค์อย่างไรได้ และเมื่อไม่มีผใู้ ดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยนิ ถึงพระองค์อย่างไรได้
4. ความเชื่อในการรับการรักษาโรคเกิดขึน้ ได้ จากการได้ ยนิ
4.1 มาระโก 5:25-34 25 มีผหู้ ญิงคนหนึ่ งเป็ นโรคตกโลหิ ตได้สิบสองปี มาแล้ว 26 ได้ทนทุกข์
ลาบากมามาก มีหมอหลายคนมารักษา และได้เสี ยทรัพย์จนหมดสิ้ น โรคนั้นก็มิได้บรรเทา แต่
ยิง่ กาเริ บขึ้น 27 ครั้นผูห้ ญิงนั้นได้ยินถึงเรื่ องพระเยซู เขาก็เดินปะปนกับประชาชน ที่เบียดเสี ยด
ข้างหลังพระองค์ และได้ถูกต้องฉลองพระองค์ 28 เพราะคิดว่า “ถ้าเราได้แตะต้องแต่ฉลองพระ
องค์ เราก็จะหายโรค” 29 ในทันใดนั้นโลหิ ตที่ตกก็หยุดแห้งไป และผูห้ ญิงนั้นรู้ สึ กตัวว่าโรค
หายแล้ว 30 บัดเดี๋ยวนั้น พระเยซู ทรงรู้สึ กว่าฤทธิ์ ซ่ านออกจากพระองค์แล้ว จึงเหลียวหลังตรัส

ว่า “ใครถูกต้องเสื้ อของเรา” 31 ฝ่ ายเหล่าสาวกก็ทูลว่า “พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าประชาชนกาลัง
เบียดเสี ยดพระองค์ และพระองค์ยงั จะทรงถามอีกหรื อว่า ‘ใครถูกต้องเรา’ ” 32 แล้วพระเยซู
ทอดพระเนตรดูรอบ ประสงค์จะเห็นผูห้ ญิงที่ได้กระทาสิ่ งนั้น 33 ฝ่ ายผูห้ ญิงนั้นก็กลัวจนตัวสั่น
เพราะรู้เรื่ องที่เป็ นแก่ตวั นั้น จึงมากราบลง ทูลแก่พระองค์ตามจริ งทั้งสิ้ น 34 พระองค์จึงตรัสแก่
ผูห้ ญิงนั้นว่า “ลูกหญิงเอ๋ ย ที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อ จงไปเป็ นสุ ขและหายโรคนี้เถิด”
5. ให้ ค้นข้ อพระคัมภีร์ที่ได้ สัญญาถึงสิ่ ง ที่ท่านต้ องการให้ พบ และเริ่มใคร่ ครวญในข้ อพระคัมภีร์
เหล่านั้น การได้ ยนิ พระวจนะจะทาให้ ความเชื่อเกิดขึน้
ค. เราจะใช้ ความเชื่อของเราอย่างไร?
1. การมีความเชื่ อในหัวใจอย่ างเดียวยังไม่ เพียงพอ แต่ความเชื่ อในหัวใจของเราจาเป็ นต้อวถูก
ปลดปล่อยออกมาด้วย
1.1 ยากอบ 2:17, 22 17 ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผล 22 ท่านทั้งหลายก็
เห็นแล้วว่า ความเชื่อมีกาลังร่ วมกับการประพฤติตามของท่าน และความเชื่อนั้นจะบริ บูรณ์ดว้ ย
การประพฤติ
2. หนทางหลักทีเ่ ราใช้ ความเชื่ อของเราคือ โดยการพูดสิ่ งทีเ่ ราเชื่ อในหัวใจออกมา
2.1 นี่คือวิธีที่ท่านได้รับความรอด
2.1.1 โรม 10:9-10 9 คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซู ทรงเป็ นองค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็ นขึ้นมาจากความตาย
ท่านจะรอด 10 ด้วยว่า ความเชื่ อด้วยใจก็นาไปสู่ ความชอบธรรม และการยอมรับ
สัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นาไปสู่ ความรอด
2.2 มาระโก 11:23 23 เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า ถ้าผูใ้ ดๆจะสัง่ ภูเขานี้วา่ ‘จงลอยไปลงทะเล’
และมิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็ นไปตามที่ส่ังนั้น ก็จะเป็ นตามนั้นจริ ง

แบบทดสอบความเข้ าใจ
บทที่ 11: ดาเนินชีวติ โดยความเชื่อ

สาหรับพีเ่ ลีย้ ง
1. ความเชื่อคืออะไร?
1. ความเชื่อทาให้สิ่งที่เราหวังไว้มีตวั ตนขึ้นมา
2. ความเชื่อคือหลักฐานของสิ่ งที่มองไม่เห็น
2. เราจะรับสิ่ งที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้เราอย่างไร?
1. รับโดยความเชื่อ
3. เราจะมีความเชื่อได้อย่างไร?
1. โดยการได้ยนิ และได้ยนิ พระวจนะของพระเจ้า
4. เหตุใดเราจึงจาเป็ นต้องใช้ความเชื่อของเรา?
1. เพราะความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติตามก็ไร้ผล
5. จะเกิดอะไรขึ้นกับความเชื่ อของเราเมื่อเราใช้ความเชื่อ?
1. ความเชื่อของเราจะบรรลุผล
6. หนทางที่เราใช้ความเชื่อของเรา 2 หนทางคืออะไร?
1. โดยการพูดสิ่ งที่เราเชื่ อในหัวใจของเราออกมา
2. โดยความประพฤติที่สอดคล้องกันกับความเชื่ อของเราและการประพฤติตามพระวจนะของพระ
เจ้า

แบบทดสอบความเข้ าใจ
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สาหรับน้ องเลีย้ ง
1. ความเชื่อคืออะไร?
1.
2.

2. เราจะรับสิ่ งที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้เราอย่างไร?
1.

3. เราจะมีความเชื่อได้อย่างไร?
1.

4. เหตุใดเราจึงจาเป็ นต้องใช้ความเชื่อของเรา?
1.

5. จะเกิดอะไรขึ้นกับความเชื่ อของเราเมื่อเราใช้ความเชื่อ?
1.

6. หนทางที่เราใช้ความเชื่อของเรา 2 หนทางคืออะไร?
1.
2.

